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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
geïnspireerd is door de polder. Een
landschap dat zeer aanspreekt. Bij de
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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Uitgeverij
VanWijland BV

40 Jaar TVE - Matinée-concert en Lustrumviering
3 oktober 2010 in de Grote Kerk van Naarden

Muzikaal programma gewijd aan in het bijzonder Frank Martin die 120 jaar
geleden in 1890 werd geboren vlakbij Genève, Zwitserland, en lange tijd tot
zijn overlijden in 1974 in Naarden heeft gewoond. Georganiseerd door
Wybe Kooijmans en Marcus van der Heide, in samenwerking met de
Stichting Grote Kerk Naarden en de Frank Martin Stichting.

15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Concert met inleiding door Ferry Jongbloed, secretaris van de

Frank Martin Stichting:
Dick de Reus, fluit - Reina Boeiens, sopraan - Wybe Kooijmans, orgel, piano

16.45 uur: Lustrumviering met korte welkomsttoespraak door Joyce Sylvester,
burgemeester van Naarden en receptie voor donateurs, aangesloten
organisaties, relaties en gemeentebesturen

Toegangsprijs concert aan de kassa € 10,- / € 7,50 (CJP, 65+, TVE-donateurs, Vrienden
van het Gooi, Vrienden van de Grote Kerk Naarden).
Aanmelden: administratie@tussenvechteneem.nl, p/a Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum
Zie voor geactualiseerde details de website www.tussenvechteneem.nl.
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Hermanns Numan (1744-1820), toegeschreven: 'Aan de stille Vecht tusschen Weezup en de Uitermeersche
Schans' (coll. Noord-Hollands Archief). Op de achtergrond lig t Weesp, vanuit het zuidoosten gezien, in het midden is
vermoedelijk het dak van buitenplaats Vechtwijk te zien.
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40 Jaar Tussen Vecht en Eem
40 Jaar lokale & regionale geschiedschrijving

Henk Michielse

De stichting en het tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem' (TVE) zijn heide in mei 1970
van start gegaan en vieren heide in 2010 hun veertigjarig bestaan. TVE werd
opgericht door een groepje mensen dat geïnteresseerd ivas in de geschiedenis van de
regio en zich georganiseerd had rond het toenmalige Goois Museum. Toen het
museum in 1969 werd opgeheven en de collectie naar de gemeente Hilversum ging,
besloot de groep om het batig saldo te gebruiken voor de start van een nieuwe
organisatie met als ondertitel ‘centrale organisatie van vrienden van de historie van
het Gooi en omstreken' en om het vroegere blad 'Mededelingen van het Museum voor
het Gooi en omstreken' te laten opvolgen door het tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem'.

Cultureel en sociaal belang
De oprichters waren zeer bezorgd over het
verdwijnen van veel dat nog herinnerde 'aan
menselijke activiteiten in vroeger tijden'. Zij
zagen wel in, dat de verdwijning van 'oude
bedrijfsvormen, typische klederdrachten, ou
de dialecten en zoveel meer' niet was tegen te
houden: ‘Maar hoe weinig is er totnogtoe gedaan
om tenminste vast te leggen, hoe het vroeger ge
weest is.' De geschiedenis van de streek was
volgens hen bij lange na niet volledig bloot
gelegd. Zij achtten het zowel cultureel als so
ciaal gezien van belang, dat de bevolking
zich, individueel en te zamen, meer bewust
zou worden van de geschiedenis van de ei
gen streek. De nieuwe stichting met haar tijd
schrift zou zich in de lijn van de recente ori
ëntatie in de geschiedwetenschap niet meer
richten op vorsten, veldheren en andere ho-
gergeplaatsten, maar maar op het doen en la
ten en de ervaringen 'van de gewone m an '1.

De eerste hoofdredacteur van het tijd
schrift, dr. A.C.J. de Vrankrijker, zette in het
eerste nummer (mei 1970) uiteen wat voor
blad het moest worden. Hij stelt zich voor,

dat TVE 'af en toe flinke artikelen zal bieden,
verhandelingen over nieuwe inzichten, samenvat
tingen van nieuwe gegevens, maar vooral korte
publicaties van hetgeen deze en gene op een deel
terrein van de Gooise historie concludeerde.'

In dat eerste nummer tobde men nogal
met een probleem dat nu helemaal niet meer
speelt: de verhouding tussen amateur- en be
roepshistorici. Dr. Bouvy, grondlegger van
het Museum Catharijneconvent in Utrecht,
vond dat de grens niet scherp te trekken was:
'Er zijn amateurs, die als deskundigen beschouwd
kunnen worden en deskundigen die bijzonder veel
van zogenaamde amateurs kunnen leren.' De
Vrankrijker was veel zuiniger, maar hij moest
wel erkennen, dat streekgeschiedenis voor
een groot deel van amateurs afhankelijk was:
beide groepen zouden daarom eikaars kennis
kunnen verrijken en elkaar kunnen inspire
ren.

Van lokaal naar regionaal perspectief
Wie de eerste jaargangen van het blad verge
lijkt met het huidige tijdschrift, zal heel grote
verschillen ontdekken, zowel uiterlijk als in-
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ge kaart, nr. 2, mei 1982, van jaargang 12, oude serie in
A5-formaat.

houdelijk. TVE ontwikkelde zich van een ge
stencild blaadje tot een professioneel semi-
wetenschappelijk tijdschrift. Om te beginnen
veranderde het uiterlijk zeer. Tot en met het
septembernummer van 1977 verscheen TVE
in gestencilde vorm. Het blad kwam tot 1973
maandelijks uit, daarna nog even zes keer per
jaar en vanaf 1974 zoals nu vier keer. Sinds
het tweede nummer van 1976 bestaat de om
slag uit de kaart van het gebied, die nog altijd
als ondergrond voor de cover dient. Illustra
ties verschijnen in het blad vanaf 1974, terwijl
de opmaak in twee kolommen van negen jaar
later dateert.

Inhoudelijk heeft de redactie zich nog

lang gehouden aan de beleidsregel van De
Vrankrijker: af en toe een langer artikel, maar
vooral korte publicaties. Een mooi voorbeeld
van de verandering op dit gebied zijn enkele
artikelen van Jan Out, vanaf 1972 tweede re
dactiesecretaris, vanaf 1975 redactiesecretaris
(tot 1982) en tot heden een belangrijk en ge
waardeerd medewerker. In 1977 schreef hij
een voor die tijd lang artikel van vijf pagina's
over Koninklijk jachtrecht in Eemnes en be
steedde hij in 1979 viereneenhalve pagina aan
het onderwerp De ambachtsheerlijkheden in de
beide Eemnessen. Zijn bijdragen in het Eem-
landnummer van 2009 over De Oranjes, de ho
ge heerlijkheid en het jachtrecht in Eemland en
Recht in de leer? -  Eemnes van reformatie tot
Franse tijd omvatten respectievelijk acht en
vijftien pagina's (inclusief illustraties).

Of het tijdschrift zich gehouden heeft aan
een ander voornemen van de oprichters, is
zeer de vraag. Nog altijd wordt er aan
'hogergeplaatsten' meer aandacht besteed
dan aan het doen en laten en de ervaringen
'van de gewone man'. Vanwege fixatie op de
hogere cultuur of omdat de ervaringen van
de gewone man veel minder makkelijk te vat
ten zijn?

Een belangrijke factor in de langzaamaan
veranderende opzet van het tijdschrift was de
veranderende positie van TVE in het alge
meen. Bij de oprichting van TVE waren er
geen archiefinstellingen en nauwelijks lokale
historische verenigingen. De eerste taken die
TVE zich dan ook stelde, waren te komen tot
de stichting van archiefdiensten en de oprich
ting van historische kringen. Een grote rol bij
dat laatste speelden de zogenaamde Open Da
gen die toen altijd betrekking hadden op een
woonplaats in het gebied. Het waren aanvan
kelijk grote happenings met vaak duizenden
bezoekers. Die Open Dagen vonden plaats in
een tijd dat er nog geen Open Monumenten
dag bestond en fungeerden daarom tegelij
kertijd als Open Monumentendag en als pre
sentatie van TVE. Veel historische kringen
danken er hun ontstaan aan.

De korte artikelen over lokale zaken, die
tegenwoordig verschijnen in lokale tijdschrif
ten, werden vroeger in TVE gepubliceerd.
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NootNaarmate er meer lokale bladen kwamen,
kon TVE zich meer op bovenlokale onder
werpen richten, lokale onderwerpen in een
bredere context behandelen en aan lokale the-
ema's omvangrijker bijdragen wijden, al zijn
er natuurlijk ook lokale tijdschriften, zoals Ei
gen Perk van de Hilversumse historische
kring, die zelf zulke omvangrijke artikelen
opnemen.

Nieuwe probleemstellingen en inzichten
Hoe het ook zij, er is een nauwe wisselwer
king tussen lokale en regionale geschiedenis.
TVE heeft buitengewoon veel te danken aan
lokale onderzoekers die bijdragen van grote
kwaliteit aan ons tijdschrift hebben geleverd.
Daarom heeft de redactie een veertiental ken
ners van lokale geschiedenissen, van wie de
meesten de laatste tien jaar ook gewaardeer
de medewerkers van TVE waren, uitgeno
digd om een bijdrage voor dit lustrumnum
mer te schrijven over een onderwerp uit hun
dorp of stad. Dat heeft prachtige artikelen en
enkele Lieux de memoire opgeleverd waar we
erg dankbaar voor zijn. De artikelen zijn op
genomen in chronologische volgorde, te be
ginnen rond 1351 en eindigend na de Tweede
Wereldoorlog.

De oprichters van TVE vroegen zich af, of
er in de toekomst voldoende nieuws te vin
den of te melden zou zijn. Els Scheltema-
Vriezendorp, een vroegere redactiesecretaris
van TVE, zei daar laatst over in het Historisch
Café Naarden: 'de regionale geschiedschrij
ving van ons gebied blijft verrassend leven
dig en gevarieerd'. Net als in de hele ge
schiedwetenschap worden ook door ons
steeds nieuwe gegevens opgedolven, worden
er nieuwe verbanden ontdekt, duiken er
nieuwe inzichten op en worden er nieuwe
probleemstellingen geformuleerd. We hoeven
zeker niet bang te zijn, dat er de komende
veertig jaar niet voldoende historische stof
meer over zal zijn.

1. Zie voor de oprichting en eerste jaren van TVE
het artikel Tussen nostalgie naar grootmoederstijd
en pure interesse -  De oprichting van TVE in 1970
in het vorige lustrum num m er, mei 2005.

TVE '27c jrg. nr. 1. maart 2009

Nummer 1 van de jaargang 2009 met de Historische
Canon tussen Vecht & Eem. Dit was het eerste nummer
dat geheel in kleur is verschenen.

Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenisTijdschrift voor regionale geschiedenis

Historische Canon
tussen Vecht & Eem

Tif ;
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Naarden en Gerrit Alewijnszoon
Grafelijke ambtenaren op een cruciaal moment in de Hollandse
geschiedenis

Piet Leupen

In 2000 in het decembernummer van TVE schreef ik een artikel over Gerrit of, zoals
hij ook dikwijls in de literatuur wordt aangeduid, Gerard Alewijszoon en zijn rol bij
de stadswording van Naarden in 1351.1 In dit nieuwe artikel wil ik nader ingaan op
de historische context waarin Gerard Alewijnszoon opereerde, op zijn familiale
achtergrond en op de functie die hij vervulde in de kanselarij van de graven van
Holland.

In mijn artikel van 2000 volgde ik de opvat
ting van Van Engen, Kos en Rut te2, dat de
oorkonde waarin graaf Willem V van Hol
land Naarden toestemming geeft om de stad
op een andere plaats op te bouwen en haar
van een omwalling te voorzien, niet op mei of
juni 1350, maar op mei/juni 1351 moet wor
den gesteld. Ik ben er nog steeds van over
tuigd dat dit de juiste lezing is. Nieuwe argu
menten die aanleiding zouden geven om toch
voor 1350 te kiezen, zijn niet aan het licht ge
komen. Ik herhaal hier nog eens kort de door
de drie auteurs genoemde argumenten voor
1351: 1) de oudst bekende tekst van de
oorkonde staat in een zestiende-eeuws af
schrift -  is dus meer dan anderhalve eeuw la
ter opgetekend. Bij het overschrijven kunnen
dus gemakkelijk fouten zijn gemaakt. 2) Wil
lem van Holland kan zich in 1350 onmogelijk
in officiële stukken, zoals oorkonden, graaf
van Holland hebben genoemd, omdat hij dat
toen nog niet was. Pas na februari 1351 liet hij
zich door zijn getrouwe volgelingen tot graaf
uitroepen. 3) De in de oorkonde vermelde
baljuw van Amstelland en Waterland, Hen
drik van Heemskerk, was in 1350 nog geen en

vanaf maart 1351 wel baljuw van dit gebied.
Ik mocht er nog aan toevoegen dat het date
ren van de oorkonde in 1351 veel beter paste
dan in 1350, omdat de moeder van de graaf,
Margaretha van Beieren, in dit laatste jaar na
veel aarzelingen besloot om zelf het bestuur
van het graafschap Holland (en Zeeland) op
zich te nemen.

Opvolgingsmoeilijkheden

Margaretha was de oudste zuster van de in
1345 bij Warns omgekomen graaf Willem IV
(1337-1345) en gehuwd met de Duitse keizer
Lodewijk van Beieren. Zij werd niet lang na
de dood van haar broer door haar echtgenoot
beleend met Holland, Zeeland en Henegou
wen, maar was geen krachtig bestuurder. Zij
regeerde met een klein aantal vertrouwelin
gen, edelen en ambtenaren, die door haar bo
vendien buitensporig begunstigd werden.
Aangezien haar aanwezigheid naast haar
echtgenoot voor zaken betreffende het keizer
rijk vereist was, vertrok zij in het najaar van
1346 en liet het bestuur over Holland en Zee-
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land over aan haar amper dertienjarige zoon
Willem. In feite trokken enkele getrouwe ad
viseurs van Margaretha aan de touwtjes, ter
wijl veel edelen probeerden de gunst van
Willem te kopen. De staat van het land was
onoverzichtelijk en dreigde nog slechter te
worden. Tot overmaat van ramp besloot Mar
garetha haar grafelijke rechten over Holland
en Zeeland aan haar zoon te verkopen, maar
haar financiële eisen waren zo hoog, dat deze
door de adel en steden -  die de gelden moes
ten ophoesten -  niet werden geaccepteerd. In
arren moede besloot zij terug te keren en zelf
het bewind weer ter hand te nemen. Willem
had geen keus en schikte zich.

Willem als graaf geaccepteerd
Maar in februari 1351 wordt Willem door een
groep ontevreden edelen naar Delft ontvoerd,
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'kan ee« nyice stede te make', het oudst bekende af
schrift uit 1525 door Pieter Aelmansz., secretaris van de
stad Naarden. Het stuk bevindt zich in de band
'Privilegiën van Naarden en Gooiland' in het archief
van Stad en Lande van Gooiland (Stads- en Streekar
chief te Naarden).

onder de hoede van zijn raadslieden, die
trouwe aanhangers van zijn moeder, van
daan. In hoeverre Willem zich tegen zijn zin
heeft laten ontvoeren is een terecht te stellen
vraag. Absolute zekerheid hierover hebben
we niet, het ligt evenwel voor de hand te ver
moeden dat de jonge graaf akkoord is gegaan
met zijn ontvoering. Alle Hollandse steden
verbonden zich, met uitzondering van 's-Gra-
venzande -  dat eigenlijk nauwelijks een stad
genoemd kan worden tussen half mei en
half juni 1351 met Willem.

Rust aan de oostgrens van het graafschap
Willem sloot direct een voor hem nadelige
vrede met de bisschop van Utrecht, want er
was hem veel aan gelegen de oostgrens van
zijn graafschap veilig te weten: invallen van
uit Utrecht zouden de zeer noodzakelijke pa
cificatie van het binnenland van Holland wel
eens onmogelijk kunnen maken. De graaf had
immers eerst af te rekenen met de vele aan
hangers van zijn moeder die zich binnen de
Hollandse landsgrenzen bevonden. Hij reali
seerde zich ook dat de vrede met Utrecht
broos was en dat vijandelijkheden met het
Sticht direct weer konden oplaaien, vandaar
dat hij een van zijn medestanders, Gijsbrecht
van Nijenrode, uitkoos om de oostgrens en
speciaal ook de steden Muiden en Weesp te
bewaken. Vandaar ook dat hij de inwoners
van Naarden -  nog zo' n grensstad -  toestem
ming gaf hun stad na een grote stadsbrand
op een andere plaats weer op te bouwen. En
dit niet alleen: hij gaf ook verlof om een
stadsomwalling aan te leggen. Het eigen of
grafelijke belang is hier evident aanwezig, zo
heb ik in genoemd artikel in TVE al trachten
aan te tonen, aan de hand van bijvoorbeeld
het opmerkelijke feit dat de graaf in 1355 uit
eigen zak 100 pond -  zeker geen gering be
drag -  betaalde om tegemoet te komen in de
kosten voor een stenen poortgebouw in Naar
den.

Steden als Weesp, Naarden en Muiden,
gelegen 'aan de palen van het land', zoals de
middeleeuwse bronnen vermeldden, bevon
den zich bovendien ook heel strategisch aan
water- en landwegen naar het hart van het
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Willem V  van Beieren, graaf van Holland (uit: Michiel
Vosmeer, 'Principes Hollandiae et Zelandiae, Domini
Frisiae. Cum genuinis ipsorum iconibus Antwerpen
1578) .

graafschap. Drie goed beveste steden zouden
een betere garantie voor de veiligheid van het
land en een waarborg tegen nieuwe agressie
vanaf de Utrechtse kant zijn. Het is duidelijk
dat de graaf deze versterkingen zag vanuit
een wijder landsbelang dan alleen het belang
van de individuele steden, maar in dit geval
liep het aardig parallel met de wensen van de
inwoners van deze steden.

Gerard Alewijnszoon, klerk van de registers

Deze lange inleiding was noodzakelijk om de

ruimere context te schetsen waarbinnen Ge
rard Alewijnszoon opereerde. Er is echter ook
nog een nauwere context aan te geven. Want
Gerard Alewijnszoon was niet de eerste de
beste. Hij was het hoofd van de grafelijke
kanselarij, zeg maar het secretariaat van de
graven van Holland. In het middeleeuwse
taalgebruik heette zo iemand klerk van de re
gisters. Wanneer hij aantrad, is niet bekend,
ongetwijfeld kwam hij al in dienst van de va
der van Margaretha, graaf Willem III (graaf
1304-1337). Hij diende ook onder zijn zoon
graaf Willem IV. We weten dit onder meer
doordat Gerard Alewijnszoon zitting had in
de raad van graaf Willem III en van zijn op
volger. Onder Margaretha is hij niet werk
zaam geweest in de kanselarij. Hij zat toen
ook niet meer in de raad. H. Brokken, die een
uitgebreide studie over dit tijdvak heeft ge
publiceerd, meent dat de edelen in die raad
bezwaar hadden aangetekend tegen de opna
me van ambtenaren als klerken en rentmees
ters in hun midden.3 Deze raad zou later, nog
steeds volgens Brokken, onder graaf Willem
V evolueren tot een soort standenvertegen
woordiging van ridderschap en steden, maar
daarnaast bleef een klein bestuurcollege bij
eenkomen voor de dagelijkse beslommerin
gen, waarbij naast adellijke adviseurs wèl
ambtenaren aanwezig waren, zij het dan op
grond van hun deskundigheid en niet uit
hoofde van hun functie.4 Opmerkelijk is nu,
dat we na 1345 dus niet veel meer van Gerard
Alewijnszoon horen. Met zijn invloed lijkt het
gedaan te zijn geweest.

Hij treedt echter weer op de voorgrond
vanaf 1351, dat beruchte jaar waarin Mar-
etha's zoon Willem zich tot graaf liet uitroe
pen. Een van zijn eerste handelingen was het
aanbieden aan de nieuwe graaf van een stel
registers, omdat het grafelijke archief gesto
len was. Die pikante informatie hebben we te
danken aan Filips van Leiden, die hierover in
zijn werken iets meedeelt. Filips van Leiden
zal hierna nog uitvoerig aan de orde
komen.5 Van Riemsdijk vermoedt dat de re
gisters in Gerards bezit de oudste en oor
spronkelijke registers waren, die hij had laten
kopiëren. Die kopieën had hij in het grafelijke
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archief gedeponeerd, waaruit ze dus ont
vreemd waren. Gelukkig voor de graaf en
zijn medewerkers had Gerard de originelen
thuis bewaard.6

Zeker tot 1354 staat hij weer aan het hoofd
van de kanselarij. Is hij in dit jaar of kort
daarna gestorven? In ieder geval is het nieu
we hoofd van de kanselarij, zijn achterneef Fi
lips van Leiden, hem in dit of in een direct
daaropvolgend jaar, opgevolgd. En deze Fi
lips van Leiden heeft de kans aangegrepen
om zijn familielid in zijn geschrift enkele ma
len aan de vergetelheid te ontrukken.

Flips van Leiden en zijn traktaat

Filips van Leiden heeft ons namelijk een trak
taat nagelaten, dat weliswaar als handschrift
verloren is gegaan, maar dat in een vroege
zestiende-eeuwse druk toch bewaard is ge
bleven. Deze bron, die in de achttiende eeuw
nog eens werd uitgegeven, kreeg pas echt
aandacht, toen de bekende negentiende-
eeuwse historicus Robert Fruin in 1868 een
wetenschappelijke verhandeling over Filips
van Leiden, over zijn traktaat (met de titel:
Over de zorg voor de staat en de rol van de vorst
daarin7) en vooral ook over de ideeën die deze
veertiende-eeuwse jurist daarin ontvouwde,
had gehouden. Fruin was van plan om een
integrale uitgave van de tekst van Filips' trak
taat te bezorgen, maar zijn dood verhinderde
dat dit werk afkwam. De toenmalige biblio
thecaris van de Koninklijke Bibliotheek, P.C.
Molhuysen, nam vervolgens die taak op zich
en in 1900 verscheen deze tekst in de reeks
Werken van het Oude Vaderlandsche Recht.8

Gerard Aleivijnszoon en de bevesting van
Naarden
In dit geschrift noemt Filips van Leiden zijn
verwant enkele malen en, dit is niet van be
lang ontbloot, speciaal in verband met de be
vesting van de stad Naarden. Filips van Lei
den zegt zelfs dat Gerard Alewijnszoon het
fundament was voor de bouw van de verster
kingen in Naarden.6 Het gebruik van het
woord fundament is in dit verband natuurlijk

overdrachtelijk, maar tegelijkertijd ook opzet
telijk gebruikt, omdat de betekenis ook heel
goed past binnen de context van een fortifica
tie. Gerard Alewijnszoon heeft zelfs de graaf
erop geattendeerd, dat hij Naarden moest be-
vesten en denkbaar is ook dat hij de graaf
heeft aangespoord om zelf het goede voor
beeld te geven door die eerder gemelde rui
me schenking te doen.

In casus 76, 19 van Filips' traktaat vertelt
deze dat bij het bouwen van stadsmuren en
wallen niet alleen de burgers, maar ook de
buren, de omwonenden, moeten bijdragen.
Zij kunnen immers in tijden van nood een
toevlucht zoeken binnen die stadsmuren. En
als er dan nog onvoldoende geld is om de be
vestiging te bekostigen, moet de graaf zelf bij
springen. Zeker, dit is een in algemene ter
men gestelde zin, maar het lijdt geen twijfel
of Filips van Leiden dacht hier aan Gerard
Alewijnszoon en aan de bijdrage van de gra
felijkheid aan de bevesting van Naarden. Hij
verwijst inderdaad in deze paragraaf naar
een andere paragraaf waarin hij zijn familie
lid prijst.111 Ik schreef in 2000 al dat het hoogst
zelden voorkomt, dat in geleerde juridisch
traktaten zo direct naar de praktijk van die
dagen wordt verwezen. Gegevens uit literaire
of geleerde traktaten zijn zeer vaak moeilijk
te koppelen aan administratieve bronnen of
oorkonden. Maar in het werk van Filips van
Leiden vinden we zulke verwijzingen inder
daad af en toe terug.

De oorlog tussen moeder en zoon
Gerard Alewijnszoon is een van de helden
van Filips van Leiden en ik kan het me voor
stellen. Gerard Alewijnszoon koos in een zeer
onzekere tijd, waarin Margaretha van Beieren
als gravin van Holland een zwalkend beleid
voerde, voor een nieuwe koers, die niet zon
der risico's was. Die hield in dat hij koos voor
de zeven- a achttienjarige Willem. Deze was
weliswaar voorbestemd zijn moeder op te
volgen, maar had na het korte bewind als re
gent -  verhelder heette dit vroeger in de boek
jes over de vaderlandse geschiedenisll -  zijn
functie, zoals we zagen, weer moeten neer
leggen, omdat hij niet in staat was de door

TVE 28e jrg. 2010 73



Margaretha gevraagde som geld te betalen.
We kunnen veronderstellen dat er nogal wat
mensen waren binnen en buiten het grafelijke
hof in Den Haag die het zowel met het ge
voerde beleid van Margaretha's raadslieden
die Willem terzijde stonden, als met haar
exorbitant hoge financiële eisen hartgrondig
oneens waren. Onder hen bevonden zich niet
alleen een aantal edelen, maar ook steden en
leden van de grafelijke hofhouding.

Gerard Alewijnszoon stond weliswaar tij
dens Margaretha's bewind aan de zijlijn,
maar hij moet met grote zorg de ontwikkelin
gen in Den Haag hebben gadegeslagen. Het
waren deze malcontenten die in 1351 achter
het plan stonden om Willem naar Delft te ha
len, weg uit de voogdij van zijn moeder. Dit
was een roekeloos plan, want juridisch was
het geen honderd procent uitgemaakte zaak
dat Willem al tijdens het leven van zijn moe
der de Hollandse gravenhoed op zijn hoofd
kon drukken. Nog in hetzelfde jaar 1351 wist
Willem in een zeegevecht op de Maas bij Den
Briel evenwel de vloot van zijn moeder te
verslaan. Al bleven schermutselingen voor
het grootste deel nu uit, een verzoening tus
sen moeder en zoon zou overigens nog enige
jaren op zich laten wachten. Pas op 4 decem
ber 1354 stond Margaretha Holland en Zee
land definitief af. Henegouwen bleef in han
den van Margaretha tot haar overlijden.
Willem volgde haar na haar dood in 1356 ook
op in dat graafschap.

De rechtvaardiging van de staatsgreep
Hoewel de partij die Willem naar Delft haal
de, zoals we direct nog zullen zien, ook een
legitiem argument aanvoerde op grond waar
van Margaretha als gravin ten gunste van
haar zoon opzij werd gezet, was hier eigenlijk
sprake van een echte staatsgreep, een revolu
tionaire handeling. Willem werd immers met
geweld tot graaf uitgeroepen en Margaretha
en haar aanhang werden met geweld uitge
schakeld. Het door de rebellen aangevoerd
argument ter rechtvaardiging van hun optre
den was, zoals zo dikwijls het geval is, ach
teraf, na de ontvoering, opgesteld. Het is te
rug te vinden in Filips' traktaat. Hij beweert

dat het graafschap Holland van oudsher een
zwaardleen was en dat vrouwen er daarom
niet konden opvolgen. Hoogstens kon een
vrouw als tussenschakel tussen twee manne
lijke kandidaten optreden en dit geval deed
zich nu voor. Na graaf Willem IV bekleedde
zijn oudste zuster Margaretha, bij ontstente
nis van andere broeders, slechts als middela
res de grafelijke waardigheid, en dat maar zo
lang, totdat haar zoon Willem de leeftijd had
bereikt dat hij zelf kon gaan regeren.

Margaretha en haar aanhangers verzetten
zich tegen deze voorstelling van zaken en
hielden vol dat Holland en Zeeland spillele
nen waren en dat dus vrouwen in deze graaf
schappen uit eigen recht wel degelijk moch
ten opvolgen. Filips was het hier niet mee
eens en koos dus voor de eerste opvatting,
zoals we verwachten konden.

We willen eerst nog even die wijdere con
text tot het jaar 1355 vervolgen, alvorens ver
der aandacht te besteden aan Gerard Ale
wijnszoon.

De herroeping van privileges
De kosten van de oorlog en de afkoopsom, te
betalen aan zijn moeder, waren hoog. Om
zijn aanhangers te paaien en zich van hun
medewerking te verzekeren had Willem aan
hen -  edelen en steden -  in die moeilijke jaren
1351-1354 ook allerlei privileges en andere
rechten gegeven die eigenlijk afbreuk deden
aan de inkomsten van de grafelijkheid. Die
inkomsten waren in feite de financiële basis
waarop zijn bewind steunde. Ook al verzoen
de hij zich in de volgende jaren met die ede
len die eerst tegen hem waren en liet hij hun
beduidende zoengelden betalen -  die alle
maal opgetekend werden in de registers van
de grafelijkheid -, toch was dit alles niet vol
doende om de financiën van het graafschap
weer op orde te krijgen. Hij moest ook een
weg zien te vinden om verleende gunsten en
voorrechten terug te draaien. Gemakkelijk
zou dit niet gaan, want hij zou daarmee in
conflict kunnen komen met die onderdanen
die eerder zijn trouwste aanhangers waren
geweest. Toch kon de graaf hier niet onder
uit.

74 TVE 28e jrg. 2010



M  i m

K a l '

som

/ 1

:■*. ...

'JKk., '4|

Een impressie van een aanval op een stad in de Middeleeuwen. Anoniem schilderij, vervaardigd door de Meester van
de Elizabeth-panelen (coll. Rijksmuseum Amsterdam, “De verovering van Rhenen in 1499").
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Margaretha van Beieren (uit: Michiel Vosmeer,
'Principes Hollandiae et Zelandiae, Domini Frisiae.
Cum genuinis ipsorum iconibus Antwerpen 1578).

We moeten binnen de groep van grafelijke
dienaren de voorstanders van een herroe-
pingsbeleid van ten onrechte verleende rech
ten en privileges zoeken, en al kunnen we
niet exact de bedenker(s) van dit plan aanwij
zen, toch zullen onze gedachten in de eerste
plaats uitgaan naar Gerard Alewijnszoon en
Filips van Leiden.
Filips van Leiden en het Romeinse recht
Filips van Leiden was door zijn familie -  men
mag aannemen dat ook hierin Gerard Ale
wijnszoon een dikke vinger in de pap had -
in 1339/1340 naar Orleans gestuurd om daar
Romeins en canoniek (kerkelijk) recht te gaan
studeren. Orleans stond wijd en zijd bekend

als een goede rechtsschool en trok ook veel
studenten van buiten Frankrijk, zeker ook uit
de Nederlanden. In een tijd waarin kerk en
staat nog nauw verweven waren, was het ca
nonieke recht van groot belang voor de staat
kundige en politieke verhoudingen. De stu
die van het Romeinse recht was gebaseerd op
de grote door keizer Justinianus in de zesde
eeuw na Chr. geordonneerde codificatie van
het recht dat in het Romeinse Rijk en in zijn
opvolger, het Oost-Romeinse rijk, gegolden
had en nog gold. Dit recht was zo rationeel
en billijk in de ogen van de middeleeuwers,
dat vanaf de herontdekking in de late elfde
eeuw van delen van dit wetscorpus de be
langstelling voor de studie ervan alleen maar
was toegenomen. In de veertiende eeuw had
het Romeinse recht een aanzienlijke status
verworven en werd het beschouwd als een
soort norm, waaraan het gewone geldende
recht -  dat zo vaak irrationeel was en ge
paard ging met veel rompslomp -  niet kon
tippen. Dat bestaande recht werd overigens
niet afgeschaft, maar bij nieuwe wetgeving
werd het Romeinse recht in toenemende ma
te geraadpleegd en ook nagevolgd. Meestal
via het canonieke recht, want als het gelden
de recht in een bepaald geval geen soelaas
bood, nam men zijn toevlucht tot het kerkelij
ke recht, dat op het Romeinse recht was ge
stoeld.

De onderbouwing van de herroepingspolitiek
Filips van Leiden keerde rond het jaar 1351
terug naar Holland en verzamelde uit zijn
collegeaantekeningen die teksten die aan
toonden dat door de Romeinse Keizer uitge
vaardigde privileges die schadelijk waren
voor het land of voor de publieke zaak, met
een beroep op het Romeinse recht niet slechts
konden, maar zelfs moesten worden inge
trokken. Dit geschrift bood hij graaf Willem V
in 1355 aan; het resultaat was dat inderdaad
vele van zulke in de voorafgaande jaren ten
onrechte verleende privileges werden inge
trokken. We moeten daarbij denken aan ver
pandingen van hoge ambten als die van bal
juw aan edelen, aan toestemming aan steden
verleend om buitenpoorters te hebben en der-
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gelijke. Filips spreekt zelfs over een algemene
herroeping (revocatio generalis), zowel in zijn
traktaat alsook in de registers van de grafe
lijkheid. Maar de bronnen laten helaas niet
toe vast te stellen, hoe dit dan precies in zijn
werk moet zijn gegaan.

Het lijdt geen twijfel of Gerard Alewijns-
zoon heeft het door zijn achterneef voorgesta
ne beleid van harte ondersteund. De zorg
voor het graafschap en de wetenschap dat het
land een sterke vorst nodig had om orde, rust
en welvaart in Holland te bevorderen, waren
ideeën die na aan zijn hart lagen.

Het Leidse stadspatriciaat

Gerard Alewijnszoon behoorde tot het Leidse
patriciaat, dat niet alleen bestond uit ambte
naren van de graaf, maar ook geïnvesteerd
had in handel en nijverheid, en grond, renten
en overheidsinkomsten had gepacht. Wat be
treft de handel en nijverheid valt te denken
aan de lakenhandel en -nijverheid, de wijn
handel, de bierhandel en -brouwerij, de han
del in vis en koren en ook de steenbakkerij,
kalkbranderij en turfwinning. Dit alles was
vooral groothandel, vaak gecombineerd met
ondernemerschap. Fred van Kan heeft dit in
een uitvoerige studie uit 1988 aangetoond.12

Dat de relatie tussen de graaf en Leiden
zo nauw was, had alles te maken met het
gegeven dat de graaf in Leiden over een gra
felijk hof en steen (gevangenis) beschikte.
Daartoe behoorde praktisch het gehele
grondgebied van de stad Leiden -  afgezien
van het directe gebied rond de burcht. De
kern moet gezocht worden rond de Pieters
kerk. Vooral de kanselarij van de graaf was
grotendeels een Leidse aangelegenheid. In de
eerste helft van de veertiende eeuw was de
leiding van de kanselarij zelfs permanent in
Leidse handen.

Later veranderde dit wel, maar toch ble
ven Leidse ambtenaren uit het patriciaat nog
lang bovenlokale functies in het graafschap
vervullen en natuurlijk vonden velen nog een
plaats in het Leidse stadsbestuur of hadden
zij (aangetrouwde) familieleden op de kus

sens van de raad zitten. Zoals gebruikelijk in
de Middeleeuwen behoorden de meeste amb
tenaren tot de clerus. Van Kan heeft echter
uitgerekend dat van de 123 geestelijken die
tot het Leidse patriciaat behoorden, slechts 25
grafelijk ambtenaar waren, de rest was in ker
kelijke kring werkzaam.13

Gerard ivordt in de adelstand opgenomen
Gerard Alewijnszoon was geen clericus. Hij
huwde Machteld die tot de patricische familie
Van Leiden behoorde, die fortuin gemaakt
had in de lakennijverheid en -handel. Maar
ook Gerards vader Alewijn behoorde tot die
toplaag, al weten we verder niets over hem.
Gerard maakte dus zeker deel uit van het pa
triciaat. Door zijn huwelijk met Machteld van
Leiden kreeg hij toegang tot het grafelijke
hof, want speciaal een broer van zijn vrouw,
Pieter van Leiden, was hofkapelaan en vanaf
1299 chef van de kanselarij (klerk van het re
gister). Een andere zwager, Jan, was in 1306
bottelier van de gravin. In 1320 volgde Ge
rard Pieter op als hoofd van de kanselarij en
hij bleef dat -  met uitzondering van de perio
de van gravin Margaretha -  tot zijn dood.
Zijn status werd nog verhoogd, toen hij door
de graaf (Willem III) op 1 mei 1332 in de adel
stand naar Zeeuws recht werd verheven. An-
theun Janse zegt in zijn boek over de ridder
schap in Holland in de Late Middeleeuwen
dat Gerard behoorde tot de Leidse vermo-
genstopelite. Zijn werk voor de graven bleek
nogal winstgevend te zijn. Zo werd hij onder
andere beleend met een deel van de Zwijn-
drechtse Waard, een gebied dat in 1322 door
dijkdoorbraken onder water was komen te
staan. De graaf benoemde een commissie die
het land ter herdijking moest uitgeven, waar
bij iedereen die een zestiende deel voor zijn
rekening nam, beleend zou worden met de
ambachtsheerlijke rechten over dat deel.14 De
Zwijndrechtse Waard viel evenwel onder het
Zeeuwse recht, hetgeen betekende dat daar,
evenals in Zeeland, de ambachtsheren van
adel moesten zijn. Gerard was niet van adel.
De belening met de Zwijndrechtse Waard
had voor Gerard Alewijnszoon de verheffing
in de adelstand ten gevolge. Het was zeker
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geen automatisme, want de graaf wist tevo
ren wat de consequenties waren van de bele
ning naar Zeeuws recht. Blijkbaar was hij
overtuigd van de vele verdiensten van zijn
klerk.

Filips van Leiden en verheffing in de adelstand
door de graaf
Zonder dat Filips van Leiden hem speciaal

noemt, is deze gebeurtenis voor de laatste
misschien wel aanleiding geweest om in zijn
traktaat uitvoerig in te gaan op de vraag of de
graaf van Holland kan adelen. Een graaf
heeft uiteraard minder bevoegdheden dan
een keizer of koning en het Romeinse recht
zegt in dit geval heel duidelijk dat verheffing
in de adelstand behoort tot de regalia, dat
wil zeggen de koninklijke hoogheidsrechten,
waarvan nimmer afstand mag worden ge
daan. Het zal ons niet verwonderen dat Filips
van Leiden, die zich overigens in het alge
meen nauwgezet aan de letter van de wet
hield, dit hoogheidsrecht aan zijn graaf niet
ontzegde, al moest deze het wel met mate en
met beleid hanteren.15 Alewijnsz' dochters
huwden in adellijke families; zijn zoon, weer
een Alewijn, die tegelijk met zijn vader was
geadeld, werd ridder en na deze zijn klein
zoon. Zij gingen zich Van Rijsoirde noemen,
naar het ambacht waarmee zij in de Zwijn-
drechtse Waard werden beleend. De sociale
stijging van deze familie had dus in één gene
ratie haar beslag gekregen.

De rol van de ambtenaren bij de staatsgreep

De staatsgreep van de groep aanhangers van
graaf Willem, onder wie Gerard Alewijns-
zoon en nog andere grafelijke ambtenaren die
hier nu niet genoemd worden, maar tussen
wie er ook nog aangetrouwde verwanten van
Gerard Alewijnszoon zitten, was dus meer
dan geslaagd. Margaretha was verdwenen uit
Holland en haar zoon was aan het bewind
gekomen. Dit alles is dus een opmerkelijk ge
geven, vooral doordat hier geen sprake is ge
weest van een opstand van alleen de adel te
gen zijn wettige heer of vrouwe. Dat is een
verschijnsel dat zich in de geschiedenis al va
ker heeft voorgedaan en ook na het midden
van de veertiende eeuw nog regelmatig te
zien zal zijn, niet alleen in onze streken, maar
bij voorbeeld ook in Engeland en Frankrijk.
Nee, het bijzondere zit in het aandeel van die
kleine groep ambtenaren die in dit geval met
een deel van de adel en de meeste steden één
lijn trok. Binnen die coterie van ambtenaren
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De kaart van de vesting Naarden omstreeks 1560 door
Jacob van Deventer (coll. Noord-Hollands Archief).

78 TVE 28e jrg. 2010



speelde Gerard Alewijnszoon een hoofdrol.
Ook al zegt Filips van Leiden dit niet, het is
wel duidelijk dat Gerard Alewijnszoon in de
ze jaren het stevige fundament was waarop
de nieuwe graaf zijn soevereiniteit kon bou
wen.

Dat ook de steden meededen, is minder
bevreemdend dan het lijkt. Zij hadden de
grootste financiële offers voor Margaretha
moeten brengen. Daarbij waren de grafelijke
ambtenaren geworteld in het stadspatriciaat,
vooral dat van Leiden, zoals we zagen. Die
ambtenaren leverden de ideologische munitie
aan de opstand en zij ontwierpen ook prakti
sche regels voor de tijd daarna. Bijvoorbeeld
welke maatregelen de vorst dan moest ne
men om zijn territorium weer op te bouwen
en zijn macht te herstellen en te continueren.
De zorg om Naarden is een kleine schakel ge
weest in een keten van belangrijke gebeurte
nissen. Maar daarom is die Naardense scha
kel niet minder belangrijk. Het voorbeeld van
deze stad toont ons bovendien weer eens heel
duidelijk hoe de algemene en de lokale ge
schiedenis onlosmakelijk met elkaar verbon
den zijn. Dit was niet alleen toen het geval,
maar heeft ook geldigheid in de eeuwen
daarna, tot op de dag van vandaag.

Prof. dr. Piet Leupen is emeritus-hoogleraar
middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit
van Amsterdam. Hij was bestuurslid van TVE en
de Stichting Omgevingseducatie en gedurende ve
le jaren redacteur van dit tijdschrift.

Noten

1. Per abuis is de 'n' van Alewijnsz. in de titel van
het artikel weggevallen. De titel moet dus lui
den: Gerrit Alewijnsz. en 1351. Opnieuw de wor
ding van de stad Naarden.

2. "'Eenen nieuwen stede, ergens daer sij ons en-
de haer ten besten oorbaer staedt." Over de
wording van de stad Naarden in de tweede
helft van de veertiende eeuw', in: Tussen Vecht
en Eem 18 (2000), 96-105.

3. H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Ka
beljauwse twisten, Zutphen 1982, 122. Volgens
A. Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een

adellijke elite in de late Middeleeuwen, Hilversum
2001, 367, hield Margaretha zich overigens niet
altijd strikt hieraan.

4. Brokken, Het ontstaan, 151-152, 156; Janse, Rid
derschap, 376, verwerpt Brokkens opvatting dat
er tijdens Willem V al een soort standenverte
genwoordiging zou zijn. Hij ziet eerder een on
gestructureerd, steeds wisselend en en ad-hoc
samengesteld gezelschap vóór de Bourgondi
sche periode.

5. Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte
principantis, opnieuw uitgegeven, met de inleiding
van R. Fruin, door P.C. Molhuysen, 's-Gravenha-
ge 1915, 301 (casus 73, 25); 436 (Tabula tracta-
tus [= een uitvoerige inhoudsopgave van
Filips' traktaat, door hemzelf gemaakt], Rub. X,
13).

6. Th. Van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van
de graven van Holland en Zeeland uit het Hene-
gouwsche en Beiersche Huis, 's-Gravenhage 1908,
speciaal 692-693.

7. De Cura reipublicae et sorte principantis. Zie voor
de uitgave noot 5.

8. In 1915 opnieuw uitgegeven, zie hiervoor noot
5. Pas na de tweede wereldoorlog ontstond er
nieuwe aandacht voor Filips' ideeën; hier te
lande was het met name Robert Feenstra die in
een Glasgowse lezing enkele opvattingen van
Filips onder de loep nam. Hij zorgde ook voor
een facsimile-editie van de eerste druk uit 1516,
omdat hij terecht van mening was dat de editie
Molhuysen teveel onjuistheden bevatte. In mijn
dissertatie uit 1975 (en de Engelse editie uit
1981) ben ik in Feenstra's spoor verder gegaan.
Niet lang geleden verscheen een nieuwe mono
grafie over Filips van Leiden, Profeet in eigen
land. Philips van Leiden en het publieke belang,
door Rijk Timmer op 16 september 2008 als
dissertatie verdedigd aan de Universiteit van
Amsterdam.

9. Molhuysen, 321 (Cas. 76,19): 'en het fundament
van die versterking was hij, over wie hiervoor
geschreven is in casus 60, 28.' Zie volgende
noot.

10. Molhuysen, 253 (casus 60, 28) en Molhuysen,
436 (Tabula tractatus, Rub. X, 15).

11. 'Verbeidende de Hollandse grafelijkheid' staat
er in deze periode in de oorkonden die van
Willem uitgaan.

12. F.J.W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwik
keling van het Leidse patriciaat tot 1420, Hilver
sum 1988. Diss. Leiden.

13. Kan, Sleutels, 201.
14. Janse, Ridderschap, 55.
15. Molhuysen, 267 (Casus 62, 22).

TVE 28e jrg. 2070 79



Huizen, dorp van boeren, 1494-1561
Anton Kos

Wie tegenwoordig in het oude centrum van Huizen loopt, komt binnen vijf minuten
minstens honderd mensen tegen. O f zelfs meer. Als er bijvoorbeeld markt is. O f
tijdens een braderie. Dan zou het aantal gemakkelijk naar vijfhonderd kunnen stijgen.
En de wandelaar in winkelcentrum Oostermeent loopt op een oud gemeenschappelijk
weiland, waarop de erfgooiers hun rundvee en paarden lieten grazen. Die meent is
inmiddels volgebouwd. Het laatste stukje Bijvanck1 is ook aan het verdwijnen: Nieuw
Blaricum is aanstonds. Dat maakt nieuwsgierig naar hoe het dorp Huizen er lang
geleden bij lag. Bijvoorbeeld hoeveel woningen er rond 1500 in het dorp stonden. En
hoeveel mensen daarin woonden. In dit artikel beschrijf ik het dorp Hidzen in de
periode 1494-1561, met vooraf een paar uitstapjes naar vervlogen tijden. Dat heeft
trouwens alles te maken met de bronnen. Ook in Gooiland is het behelpen als het gaat
om oudere bronnen, althans bronnen die iets over de inwoners en het uiterlijk van
Gooiland prijsgeven.2

Gooise nederzettingen

Gooiland telt vijf dorpen en een stad. Die ne
derzettingen waren aanvankelijk in bezit van
grote Duitse abdijen als Elten en Werden.
Ook de Utrechtse kerk had lange tijd vaste
voet aan de grond in en rond Laren, een ne-
derzettingsnaam die een hoge ouderdom ver
raadt (Laar betekent open plaats in het bos).
Ook de andere Gooise dorpen zijn erg oud.
Hilversum, Bussum en Blaricum zijn heem-
plaatsen (of heim naar woonplaats). Daarvan
wordt verondersteld dat ze al voor het jaar
1000 bestonden.

De eerste berichten over afzonderlijke
Gooise nederzettingen -  behoudens Naarden -
stammen uit het begin en het laatste kwart van
de veertiende eeuw en de eerste drie decennia
van de vijftiende eeuw. Laren, Hilversum en
Blaricum hebben de oudste schriftelijke ver
meldingen, respectievelijk 1306 (Lare en Hilfer-

cum of Hilfersem) en 1316 (Blarichem). In 1387 is
er sprake van Larenkerspel met een eigen
schepencollege. Tot het rechtsgebied van La
ren behoorden toen Hilversum en Blaricum.3
Huizen werd voor het eerst in 1382 genoemd
(Huse, Huussem) en in 1409 van Naarden afge
scheiden als afzonderlijke parochie, maar
schijnt al in 1404 een eigen rechtsgebied te
hebben gehad.

Wat betekent de naam?
Over de betekenissen van plaatsnamen wordt
soms erg fel gestreden. Is Hilversum nu de
woonplaats van Hilfert of verwijst het Hilver-
prefix naar heuvels? En wie was Bus? Woon
de hij met zijn stam om de hoek, dus betekent
Bussum de woonplaats van Bus? Of staat Bus
voor bos? En is Naarden vernoemd naar het
ding of de rechtbank waar men naar toe ging?
En wat betekent Huizen?

Het is verleidelijk om te denken dat de
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Fragment van de kaart, het zuiden boven, ten behoeve van de grenskwesties aan de oostzijde van het Gooi, vervaar
digd door Cornelis Domisz. en/of Evert van Schaick omstreeks 1539. Het betreft hier een fraaie kopie uit 1907 (coll.
Het Utrechts Archief) van het origineel in bezit van het Nationaal Archief (coll. Hingman, VTH 2579). Van links
naar rechts bevinden zich Huizen, Oud-Naarden (restant) en Naarden langs de onderrand.

naam verwijst naar de woningen. Waar
schijnlijk is dat ook zo. Maar het is heel goed
mogelijk dat het maar naar één huis verwijst,
namelijk de belangrijke centraal gelegen
vroonhof van de machthebber: het huis van
de heer dus, in dit geval eerst de abdij Elten,
later de graaf van Holland. Hier blijft ondui
delijkheid heersen, net als over de kwestie
wanneer de geschiedenis van die 'huizen' of
dat 'huis' precies begint.

Het lijkt er op dat het dorp halverwege de
veertiende eeuw vorm kreeg, toen de stad

Oud Naarden platgebrand werd door een
bende Hoeken. Sinds 1280 was Gooiland, dus
met Naarden, in handen van de Hollandse
graaf gekomen en ontkwam daarom niet aan
de Hoekse en Kabeljauwse twisten.4 Ik denk
dat op de plek van het latere Huizen aanvan
kelijk een grote hoeve stond (de hoofdhof
van Elten bijvoorbeeld) en dat daar na de ver
woesting van Oud Naarden in 1350 een flink
bewoonde nederzetting of een buurschap
(dus ongeveer 200 inwoners) lag. Maar wat is
een buurschap?

TVE 28e jrg. 2010 81



Buren
Een buurschap was een lokale rechtskring
van (juridisch) vrije buren of boeren, met uit
gebreide taken op het gebied van lokaal zelf
bestuur, die overwegend waren ontleend aan
het publiek gezag. Daartoe behoorde het be
heer van gemeenschappelijke goederen en
gebruiksrechten.5 Volgens Hoppenbrouwers
is de ontwikkeling tot dorpsgemeenten of
buurschappen waarschijnlijk al in de tiende
en elfde eeuw begonnen.6 Wie of wat precies
die buren zijn, is onderhevig geweest aan dis
cussie. Waren alle inwoners van een lokaal
rechtsdistrict buren en waren alle buren vol
waardig lid van de burengemeenschap ofwel
volledig gerechtigd tot actieve deelname in
rechtspraak en bestuur? Het bleek dat er on
derscheid werd gemaakt tussen verschillende
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Voorbaan 48 met zeer oude bouwelementen (colt. au
teur).

soorten buren (geërfden en niet-geërfden) en
niet iedere buur was welkom bij iedere ver
gadering.7 Die buren hadden het natuurlijk
niet alleen voor het zeggen. De Hollandse
graaf stelde ambtenaren aan die zijn belangen
moesten behartigen: baljuws en rentmeesters.

Baljuws en rentmeesters
Het Gooiland werd op 19 december 1404 als
afzonderlijk bestuurs- en rechtsdistrict afge
scheiden van het baljuwschap Amstelland,
met de uitgifte van de heerlijkheid Gooiland
door de dan inmiddels graaf Willem VI (re
geerperiode 1404-1417) aan Jan van Beieren
(circa 1374-1425).8 Daartoe behoorden ook
Muiden, Muiderberg, Weesp en het slot te
Muiden. Kenmerkend voor die tijd en de ver
dere vijftiende eeuw is dat de wetgeving, het
bestuur en de rechtspraak nog niet geschei
den waren. Het college van schout en schepe
nen en hun ambtenaren waren tegelijkertijd
rechters en bestuurders. Naarden en de dor
pen van Gooiland hadden bestuurlijke zelf
standigheid en waren voor rechtspraak ver
deeld in rechtsbannen (Blaricum en Bussum
hadden geen eigen rechtspraak).9 De baljuw
van Gooiland oefende samen met de stads
schepenen van Naarden de hogere recht
spraak uit.10 De schout van Naarden was
tevens schout in Huizen, Blaricum, Laren,
Hilversum en Muiderberg.11 Een baljuw ging
trouwens over bestuurlijke en juridische aan
gelegenheden en een rentmeester regelde het
domeinbeheer (de zaken die betrekking had
den op de grond). De functies van baljuw en
rentmeester waren in Gooiland sedert 1333
gebundeld; in 1469 werd het baljuwschap
Muiden en Gooiland als aparte bestuurseen-
heid opgevoerd.12 Maar nog steeds verkeren
we in het ongewisse als het om het dorp Hui
zen gaat.

De Enqueste en Informacie (1494 en 1514)

Tamelijk gedetailleerde gegevens over de toe
stand in het Gooi zijn te vinden in de Enques
te van 1494 en de Informacie van 1514, twee
enquêtes die de landsheer van Holland liet
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houden om de grondslag voor de belasting
heffing te verbeteren. Vertegenwoordigers
van de stad Naarden en de dorpen Huizen,
Hilversum, Laren, Blaricum en Bussum werd
gevraagd naar het aantal haardsteden, de op
pervlakte van het land en welke bedrijvig
heid er aanwezig was. De gegevens bieden de
mogelijkheid om de aantallen inwoners en
haardsteden (huizen) in Gooiland te bepalen;
soms geven ze zicht op de oppervlakte en het
gebruik van gronden.13

Het ging om een herijking van de belas
tingaanslagen en de ondervraagde dorps- en
stadsnotabelen hadden er weinig belang bij
om de 'waarheid' te vertellen. In de inventari
satie van 1494 komen echter veel terechte 'ach
en wee's' voor, want na de dood van Karei de
Stoute (1433-1477) was er op veel vlakken
sprake van een sterke achteruitgang. Ook
Gooiland raakte in een diepe crisis. In 1480
klonk er luid Naarder protest tegen een nieu
we bede met als gevolg dat er geen nieuw
schepencollege kon worden benoemd. Net als
Muiden was Naarden een jaar later vrijwel
onbestuurbaar.14 Na 1494 trok de economie
weer wat aan en dat blijkt ook uit de enquête
van 1514.15 In het Gooise geval lijkt het zelfs
op een herstel van de situatie ten tijde van het
bewind van Karei de Stoute.

De kohieren van de tiende penning 1543-1561
Andere bronnen die 'harde' gegevens leveren
zijn de kohieren van de tiende penning.16 De
gegevens hebben betrekking op de jaren 1543,
1544, 1553, 1556(57) en 1561. Het ging om
nieuwe belastingen op onroerende goederen
en renten. In de kohieren vinden we door
gaans de naam van de gebruiker van de
grond of bewoner van een huis, de vermel
ding of de grond of het huis gehuurd werd of
eigendom was, de oppervlakte van het land
en het bedrag dat als belasting moest worden
betaald (en op basis waarvan; de jaarlijks te
betalen huur of bij eigendom de getaxeerde
waarde).17 Ook de aard van de grond werd
vermeld. In Gooiland noemde men het bouw
land meestal 'geestlant' (hoge zandgronden),
'schierlant' (schraal land) en de hooi- en wei
landen gras- of groenlant' (ook zwadland).

Annemarie Römer-Wegman (1868-1945), 'Breiende
vrouwen voor een boerderij in Huizen', aquarel, 1899
(coll. Huizer Museum 'Het Schoutenhuis').

Soms werd het bouwland in akkers opgege
ven (Naarden).

Er kleven wel wat haken en ogen aan de
interpretatie van deze gegevens.16 Net als he
den ten dage kon er door de belastingplichti
gen informatie verzwegen of anders voorge
steld worden. Ook konden boeren een deel
van hun grond (zowel bouw- als grasland)
aan andere boeren verpachten. Laten we Hui
zen eens onder de loep nemen.

Van 100 naar 74 naar 130 haardsteden
Bij gebrek aan gegevens voor de eerste ver
melding van Huizen in 1382 moeten we het
vooral doen met de informatie uit de enquê
tes en de kohieren. In 1494 vertelden de ver
tegenwoordigers van Huizen dat ze tijdens
het bewind van Karei de Stoute honderd
haardsteden hadden. Inmiddels was dat aan
tal geslonken tot 74. Hun inkomsten vergaar
den ze door landbouw op schrale zandgron
den waarbij ze de 'wilderheyt' gebruikten
voor het laten grazen van hun beesten
(vermoedelijk enige schapen en varkens en
misschien paarden). Daarnaast bedreven ze
veehouderij. Hun koeien graasden op een
'gemeen weye', die eveneens toebehoorde
aan Naarden, Hilversum en Blaricum.19 Dat
was waarschijnlijk de Oostermeent. In 1494
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waren Laren en Blaricum onder één schout
ambacht geplaatst, en Bussum onder 'één
contribucie' met Hilversum. Vandaar dat al
leen verwezen werd naar Naarden, Hilver
sum en Blaricum.

In 1514 gaf de schout van Huizen samen
met een schepen en een klerk de volgende in
formatie: in Huizen stonden 120 haardsteden
waarvan er veertig 'luttel' waren, ofwel klein
van stuk. De bewoners daarvan brachten
geen belasting op vanwege hun armoede. Die
120 haardsteden waren er trouwens tien jaar
eerder ook al (1504). De oude en manke pas
toor meldde dat hij 500 communicanten be
diende die eveneens sedert tien jaar geen of
nauwelijks veranderingen in hun situatie
hadden ondervonden.20

Ook in 1514 voorzagen de Huizers in hun
bestaan door landbouw en het spinnen en
kaarden van wol.21 Belangrijk is dat de Hui-
zermaat 150 'suamaet' (oorspronkelijk swat-
maat, de breedte van een zeisslag) groot was.
De Gooise zwad was een oppervlaktemaat

van twaalf voet in de breedte en ongeveer 240
roeden in de lengte.22 Het betrof een maat
voor het wei- en grasland. De Huizers huur
den hun suamaten per jaar tegen een vaste
prijs of waren in staat ze te kopen. Alle zwa
den werden gebruikt door Huizers, als eige
naar of als huurder (of pachter). 52 Suamaten
op de maatlanden waren in eigendom: dat
maakt 35% eigenaren en 65% pachters.23

Het bouwland werd in Huizen 'koren-
landt' genoemd en het belastbare deel be
sloeg in 1543 101 morgen.24 Het was 'een
laicht santland dat myt groeter arbeyt gehou
den moet wesen ende mit groete costen te-
gens weynich profijts (...)' en lag vrijwel ge
heel in eigendom.25 Het grasland of het
zwadland kwam uit op 120 morgen. Boven
dien stonden er 'binnen den dorpe' ongeveer
130 huizen, waarvan 28 belast.26 Er waren 150
belastingplichtigen. In 1544 waren het er 146
en was het 'goetlant', zoals het bouwland
toen werd genoemd, om en nabij 110 morgen
groot. Het grasland besloeg volgens de opga-

Groeten uit Huizen. Op t'Noorderend
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Noordereind begin 20 eeuw (coll. auteur).
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'Het dorp Huizen in Gooiland van den Tafelberg te zien 1739' (coll. Nederlands Vestingmuseum).

ve van 1553 128 morgen en betrof 'lant dat
dijcwels mit het water beloept ende is mede
zeer ongelick van waarde'.27Het grootste deel
was gehuurd (ongeveer 80 %). Het koren
land, eveneens geestland genoemd, besloeg
nu 152 morgen. In 1561 was het grasland vrij
wel gelijk, maar het korenland werd op 184
morgen gesteld. In Huizen zien we in de pe
riode 1543-1561 dus een geleidelijke toename
van het aantal belastbare morgens korenland
(of geestland), terwijl het areaal grasland vrij
wel gelijk blijft.

Besluit

Huizen is inmiddels compleet veranderd.
Ondanks Nescio's verzuchting 'Ik wou dat

dit oude Huizen en dat landschap van deze
dag daar eeuwig bleef liggen in dat licht, zo
als sommige dingen in Dickens'.28 Nescio had
meer van zijn gading gevonden als hij in 1500
had geleefd. Er gebeurde wel wat in Huizen,
maar niet erg veel. Het was een voor die tijd
vrij stabiel dorp, met meer eigenaren van
bouwland dan huurders. Ook de hooilanden
waren in particulier bezit, maar sommige
Huizers lieten dorpsgenoten delen daarvan
huren.

Huizen was oorspronkelijk dus een echt
boerendorp ... en geen vissersdorp. Waar
schijnlijk visten sommige Huizers wel op de
Zuiderzee, maar de grote bottervloot is een
negentiende-eeuws fenomeen. Overigens is
dat nog goed te zien: de vissersbuurt ligt
dicht aan zee (met de Zeeweg als centrale
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verbinding) en de grote boerderijen bevinden
zich op de hoger gelegen delen veel verder
het centrum in. De vissersbuurt is dus later
gebouwd. Huizen is daarom rond het eind
van de middeleeuwen het best te omschrijven
als een dorp van boeren.29

Dr. A n ton  Kos promoveerde in december 2009 op
de geschiedenis van de erfgooiers. In september
2010 zal de handelseditie van zijn dissertatie ver
schijnen bij Uitgeverij Verloren te Hilversum. Hij
werkte onder meer als hoofd collecties en onder
zoek bij het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en is
momenteel free lance verbonden aan het Nationaal
Historisch Museum. Hij was een aantal jaren re
dacteur van 'Tussen Vecht en Eem'.
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N oten

1. Bijvanck betekent een stuk land dat binnen een
zekere afgrenzing 'bevangen' was. Feitelijk was
het land niet van Blaricummers of Huizers. De
boeren uit beide nederzettingen moesten hun
hamers erop werpen -  iedere vanaf de
meentgrens -  en tot waar die hamer kwam kon
men het land gebruiken. Het is historisch ge
zien dan ook enigszins ridicuul dat Blaricum
de gehele Bijvanck claimde en kon claimen.

2. Bovenstaande is deels gebaseerd op mijn pro-
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motieonderzoek. 16 september 2010 verschijnt
de handelseditie bij Uitgeverij Verloren
(Hilversum) onder de titel De haas van Vos.

3. Blauw, 'Over het bestuur van Gooiland', 56.
4. Hoekse en Kabeljauwse twisten (1346-1492) -

een strijd tussen groepen edelen over de opvol
ging van de Hollandse graaf Willem IV; de ene
partij tracht de andere partij met haken
(Hoeken) te vangen als vissen (Kabeljauwen).

5. Hoppenbrouwers, 'Op zoek naar de "kerels"',
225.

6. Idem.
7. Ibidem, 234-236.
8. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 109, 278 n

19.
9. Blauw, 'Over het bestuur van Gooiland', p. 50.

Koster-van Dijk, Coolers voor de Grote Raad, 13.
10. Zie over de bevoegdheden van de baljuw en de

ontwikkeling van de Hollandse baljuwschap
pen, Van den Arend, Zeven lokale baljuwschap
pen; Bos-Rops, Graven op zoek naar geld; De Boer
e.a., De rekeningen van de grafelijkheid van Hol
land uit de Beierse periode, serie III. De rekeningen
van de gerechtelijke ambtenaren 1393-1396
(baljuwen en drossaards), inleiding.

11. Blauw, 'Over het bestuur van Gooiland', 60.
12. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, 22.
13. Van der Woude analyseerde de gegevens uit

1494 en 1514 voor het Noorderkwartier. Het
aantal haardsteden kwam meestal overeen met
de werkelijke situatie, maar ten aanzien van de
communicanten lag dat anders. Om de totale
bevolking in een stad of dorp te schatten kwam
hij tot een vermeerdering van 34 % en 35 %, er
van uitgaand dat een 13 of 14-jarige ter com
munie ging.

14. Glaudemans, 'Om die wrake wille', 150,155.
15. Hoppenbrouwers, 'Van waterland tot steden-

land', 143.
16. De kohieren van de gewestelijke belastingen in

Holland of de kohieren van de tiende penning
bevinden zich in origineel in het Nationaal Ar
chief: Staten van Holland voor 1572 (1252-
1572), 3.01.03. Het Noordhollands Archief
(NHA) in Haarlem beschikt echter over zeer
goed leesbare kopieën die bovendien per plaats
gerangschikt zijn. NHA Kopieëncollectie 151.1.
Blaricum: nrs. 63, 64, 65, 66. Bussum: nrs. 81,
82, 83, 84. Hilversum: nrs. 162, 163, 164, 165,
166. Huizen: nrs. 182, 183, 184, 185. Laren: nrs.
215, 216, 217, 218, 219. Naarden, nrs. 257, 258,
259, 260, 261.

17. Bos-Rops, 'De tiende penning tussen Vecht en
Eem', 190.

18. Ibidem, 192: 'De inhoud van de kohieren kan

namelijk, zelfs binnen een serie, nogal uiteenlo
pen. Niet als het gaat om de basisgegevens als
naam, oppervlakte van de grond, taxatie en be
drag aan belasting (...) wel als het gaat om
volgorde, indeling en met name uitvoerigheid'.

19. Fruin, Enqueste, 117: '(...) dat zij by tijden Her-
toge Karei hadden 100 haertsteden; ende nuer-
tijt hebben zij mer [maar] 74 haertsteden' (...)
Item angaende die neringe zeggen, dat zij hem
generen met bouwen, eensdeels op santlandt,
ende behelpen metter wilderheyt, daer zij heur
beesten up weyen, ende mit koeyen te houden,
die te weyen up een gemeen weye, toebehoo-
rende te zamen Naerden, Hilferssen, Blarichem
ende hemluyden van Huysen voorsz., ende dat
oock spinnen ende caerden alsoe wel mannen
ende wyven'.

20. Fruin, Informacie, 229: '(...) binnen den voors.
dorpe zijn 120 haertsteden, daerof datter 40 es
die luttel of niet met hemluyden geven, over
mits heurluyder armoede; ende en zijn dese
haertsteden binnen 10 jaeren niet gemeerdert of
gemindert (...) dat de pastoer, die oudt ende
manck es, hem geseyt heeft dat int dorp voors.
zijn omtrent 500 communicanten, die oock de
naeste 10 jaeren genouch in eenen state geble
ven zijn'.

21. Kaarden is de wol ontdoen van vezels en de
strengen evenwijdig leggen.

22. De Vrankrijker, Nardinclant, 85-86.
23. Fruin, Informacie, 230: 'Seggen voorts, dat

Huyssen ende Huyssermaet behalven Buyssem
ende Buyssermaet ende Buysserandrecht, groot
150 suamaet, ende geit elcke suamaet jaerlix te
huyeren, teen tandere, 2 Rh. Gl. Ende te coope
den penninck 20; ende wordden alle de landen
gebruyct by den inwoners van Hyussem zoe in
eygen, zoe in huyere, ende hebben 52 suaem in
eygen'. Ik denk niet dat de frase 'Huyssen ende
Huysseermaet' op zowel het dorp als het maat-
land sloeg.

24. Een morgen was een landmaat en sloeg op de
hoeveelheid grond die een boer kon bewerken
(ploegen) in een morgen of dagdeel.

25. NHA 151.1., nr. 184.
26. Ibidem, 2: 'Binnen den dorpe staen omtrent

hondert ende dertich huysen'.
27. Idem.
28. Frerichs, Nescio. Verzameld werk. 2 Natuurdag-

boek, 332-333.
29. Zie Kos en Loeff, Huizen, boeren, vissers.
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Slot Ruysdael te Blaricum &
de schildersfamilie Van Ruysdael

Frans de Cooijer

In de Middeleeuwen werd tussen Eemnes en Blaricum een houten grenspaal geslagen.
Vlak bij deze, later genoemde Leeuwenpaal, werd rond 1500 een stenen huis gebouwd.
De eerste eigenaar was de Amsterdamse burgemeester Dirk Heymansz Ruysch
(1483), naar wie het huis ook vernoemd is.1 Het bleek belangrijk genoeg om het weer
te geven op de bekende Ronde Kaart van Gooiland uit ca. 1521. Bij het Slot hoorde
ook een pachtboerderij, waar misschien een familie heeft gewoond die onder de naam
Ruysdael beroemd zou worden.

De eigenaren van 't Slot

De oostgrens tussen Holland en Utrecht was
jarenlang omstreden. Bij een van de grensge
schillen werd in 1526 de secretaris van Naar
den op onderzoek uitgestuurd. Deze Pieter
Aelmanszoon bezocht ook de omgeving van
de Leeuwenpaal. Daar trof hij Utrechters aan
die eveneens de grens kwamen verkennen.
Pieter noteerde:

Utersche wagens, ende doe voirs. wagens ble
ven staen opter grafft in de huysinge aldair an
den gemeenen dijck. Ende den XXX en dach
Januarii laestleden zoe zijn die voirs. van
Utrecht onversien gecomen, onder hem ses
personen op een wagen ende dairbij noch vier
personen te perde, rijdende stracx van Utrecht
nae Blarecom tot in Dirck Heymanszoen
huysgen opter grafft, aten droncken en toeff-
ten dair, totdat die gedeputeerde van Amers-
foirdt, die een wagen volcx waeren, dair bij
hem quamen.2

Hoewel Ruysch in 1509 was overleden, doel
de Aelmanszoon duidelijk op diens stenen
huis. Met de 'gemeenen dijck' bedoelde hij
het 'vette dijkje' bij de Leeuwenpaal. Een be
trekkelijk omvangrijk gezelschap at en dronk
daar; het 'huysgen' was dus redelijk groot.

Katrijn Ruysch, de dochter van Dirck,

trouwde in 1491 met Gerrit Benningh, die in
1498 raad van Amsterdam was. Dit echtpaar
bewoonde in 1526 waarschijnlijk het huis. Na
hen volgde hun zoon Jan. Het Tiende Penning-
kohier uit 1543 vermeldde dan ook 'de huysin
ge van Jonge Jan Banninck'. De laatste van
deze familie die het huis bewoonde was Jan's
zoon Gerrit, die in zijn functie als Raad van
Utrecht ook wel Gerrit Goyertsz werd ge
noemd. Diens weduwe Jannetje deed het huis
ca. 1600 over aan Willem Jacobsz Stachouwer.
Lang bleef het niet in diens bezit, want het
werd voor of na zijn overlijden in 1612 ver
kocht aan Jacob Taets van Amerongen. De
nieuwe eigenaar bekleedde rond 1586 rege
ringsfuncties in de stad Utrecht. Ook ditmaal
was het bezit van korte duur, hij overleed
30 april 1619 op Ruischen Dael. Onder die
naam heeft Sinck het in 1619 op zijn befaam
de kaart gezet.3 Zijn zoon Adriaen Taets van
Amerongen verkocht 't Slot op 26 maart 1630
voor ƒ 6000 aan Johan Willemsz Stachouwer
(de zoon van de in 1612 overleden Willem
Jacobsz). In 1631 werd in het leenregister4 de
overdracht als volgt ingeschreven:

Den Weledelen Adriaen Taets van Ameron
gen, ende verclaerende dat hij aan Johan Sta
chouwer vercofft hadde het huis te Ruysdael
met zijne erven, graften, ringelen, landen,
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boomgaarden, tuinen, bepotingen ende planta-
gie daaraan behorende met nog een kamp wet
lands alles in de Naarder en Huizer Ban, mis
daders een partije veenlants sterckende van
het voorz. huis van Ruysdael tot Eemnes toe.

Johan Stachouwer bewoonde toen het Sta-
chouwerhuis. Mogelijk verkocht hij daarom
't Slot aan mr. Gerard Storm, advocaat-fiscaal
van de Admiraliteit te Amsterdam. Na diens
overlijden verkochten zijn erfgenamen Ruys
dael in 1695 aan Adriaen Tijmensz Blom uit
Eemnnes. Na diens overlijden vond er in
1722 een openbare veiling plaats namens de
erfgenamen. De opgemaakte akte vermeld
de.5

Eerstelijk zekere Hoffstede van ouds genaamt
het Slot oft Huys Ruysdael, bestaande uit een
huismanswoning, bergje en schuurtje, met zij
ne Erve, Graften, Cingelen, Boomgaard, Tuij-
nen, bepoting en beplanting daaraan behoren
de, met een Weij Campje, gelegen aan de
Zuydzijden van de Hoffstede, item de Steeg
gelegen tusschen 't voorn. Weij Campje, en
't Huys off Singels alle onder de Ban van
Naarden.

Met de nieuwe koper Gerard Gerardusz
Ploos van Amstel uit Huizen (zoon van de
Blaricumse Dominee Gerardus Jacobsz Ploos
van Amstel) kwam Ruysdael langdurig in het
bezit van deze familie. In de Verpondingsko-
hieren (een soort onroerendgoed-belasting-
boeken) volgde na Gerard, diens weduwe
Jannetje Pieters van Oostveen. Vervolgens Ja
cob Gerritsz Schaap zoon, uit het eerste hu
welijk van Jannetje met mr. Gerrit Schaap, in
1784 Pieter Ploos van Amstel en in 1801 Jan
Ploos van Amstel.6 De laatstgenoemde Jan
kwam zelfs nog voor in het eerste kadaster
uit 1832, maar toen stond op het perceel geen
gebouw meer.

De pachters van de Slotboerderij

De verkoopakten tot 1722 vermeldden naast
't Slot ook een 'bouhuis' of 'huismanswoning'.
Hiermee werd de pachtboerderij bedoeld die,
zoals vroeger gebruikelijk was, bij het land
huis hoorde. Voor 1800 werden veel landhui-

Fragment van de Ronde Kaart van Gooiland uit ca.
1520, noorden links (coll. Hingman, VTH 2580, Natio
naal Archief). Onderaan staat de kerk van Blaricum en
bovenaan de kerk van Eemnes-Buiten, aangeduid als
'oudekerck' langs de 'Wackerswech', ongeveer zoals ze
er nu nog uitzien. Links staat een huis dat het Slot
Ruysdael zal voorstellen, afgaande op de kerken globaal
overeenkomstig de werkelijkheid.

zen alleen zomers bewoond. Vandaar sprak
men van 'buitenhuizen', omdat men 's win
ters binnen de stad woonde. Als men het
'buiten' bewoonde, verstrekte de boerderij
vlees, zuivel, groenten en fruit. De overgrote
opbrengst ging naar de markt. Het werk
werd verricht door de pachtboer. De land
heer sloot met de pachter een pachtcontract,
meestal voor zes jaar. Aangezien de landheer
bepaalde eisen stelde bij aanname, was de
vakbekwaamheid van pachtboeren beter dan
die van veel keuterboeren.

De pachters op Ruysdael lieten niet veel
schriftelijke sporen na. Toch kwamen hun
namen wel terecht in doop-, trouw- en be-
graafboeken en in oudrechterlijke akten. Ter
aanvulling op hun patroniem werd vaak ver
meld: 'woont op 't Slot', 'van 't Slot' of 'woont
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op Ruysdael'. Rond 1660 stond in een trans
portakte: 'Rut Jansz woont op Ruysdael'. In
1712 huurde 'Lubbert Hendriksz op 't Slot' de
'elfde schoof' van een 'block op de Bouwve-
nen'. Het r.k. begraafboek vermeldde in 1729
de overleden 'Jannetje van 't Slot' en in 1731
liet 'Jacocb Jansz op 't Slot' zijn zoon Pieter in
de r.k. schuilkerk dopen.7 Deze Jacob Jansz
was bijna zeker Jacob Jansz Crijnen, die in
1708 voorkwam op de eerste Erfgooierslijst en
in 1732 in het Verpondingskohier van Blaricum.
'Harmen Roeien woonachtig op 't Slot' stond
in 1760 vermeld in een akte en was Harmen
Roeien Verwer, die ca. 1761 overleed. 'Jan
Meintzen Ridder' vertrok in 1759 van Ruys
dael naar Naarden en werd daar opgenomen
als lidmaat van de hervormde kerk. De mees
te sporen liet Coenraat Lantweer na. In het
Kerken-Raadtboek van de hervormde kerk te
Blaricum werd genoteerd:

Daarop is door den Praeses voorgelezen ende
goedgekeurt een getuigschrift dat aan Coen-
raadt Landweer geboren te Over Engelo, gele-
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Grafzerk van het geslacht Stachouwer in de kerk van
Blaricum (foto jaap Groeneveld).

gen in het graafschap Ravensberg, bij ons op
het register der ledematen bekendt staat, ende
in 't begin van Meij des jaars 1766 van Blari
cum vertrokken is naar 't Slot genaamt Rui-
zendaal, behorende onder de banning van
Naarden.

Coenraat kreeg veel leed te verduren op de
pachtboerderij van 't Slot. In de maand sep
tember 1766 overleden daar drie van zijn
kinderen op respectievelijk 8, 19 en 27 sep
tember.8 Mogelijk veroorzaakte een of ander
drama deze sterfgevallen. Brandde de boer
derij af of werd er vlees gegeten van aan de
veepest gestorven koeien?

De familie (Van) Ruysdael.

De beroemdste afstammelingen van een
bewoner of pachter van de 'huisinge opter
graft' waren vermoedelijk de 17e-eeuwse
kunstschilders (Van) Ruysdael. Aangetoond
kon worden dat hun voorvaderen onder de
naam Van der Graft, reeds in het begin van
de 16e eeuw in Blaricum woonden. De familie
behoorde tot de dorpsnotabelen, waaruit zo
wel een schout, een buurmeester als een sche
pen voortkwam. In hoeverre dit geslacht ooit
de 'huisinge opter graft' bewoonde, hoewel
hun naam daarop duidt, is tot nu toe nog niet
definitief bewezen.9 Een lid van de familie,
Jacob Jansz van den Graft, verhuisde ca. 1590
van Blaricum naar Naarden, waar hij zich
Jacob Jansz de Goyer noemde. Hij bezat in de
Vesting spoedig een aantal woningen, was
redelijk welgesteld en daarom kiesgerech
tigd. Drie van zijn zoons namen als volwasse
nen de naam Ruysdael aan. In Naarden was
dat schepen Jacob Jansz Ruysdael en in Haar
lem de kunstschilder Salomon en de lijsten
maker Izaak. De naamsverandering stond
dus duidelijk in verband met hun afstam
ming uit Blaricum. Hoewel hun broer Pieter
(verhuisd naar Alkmaar) zich 'de Goyer' bleef
noemen, kan de aangenomen naam gediend
hebben ter onderscheiding van de overige fa
milietakken. De familie Van der Graft in Bla
ricum splitste zich in o.a. De Goyer en Creij-
nen. Deze families bleven rooms katholiek,
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/flcofc ran Ruisdael, 'Winterlandschap', ca. 1660 (coll. Rijksmuseum).

terwijl de Ruysdaels doopsgezind en later ge
reformeerd waren.

Jacob van Ruisdael
Het meest beroemd werd Jacob van Ruisdael,
geboren rond 1625 als zoon van Izaak. Deze
landschapsschilder schilderde regelmatig in
't Gooi en omgeving. Mogelijk logeerde hij
dan (als inwoner van Haarlem en later Am
sterdam) bij familie in Naarden. Men meent
dat hij ook zijn (veronderstelde) stamslot
heeft geschilderd. Twee van zijn schilderijen
zouden 't Slot Ruysdael kunnen voorstellen:
het ene Weids landschap met kasteelruïne (Vue
en Gooiland) waarop ook een kerktoren staat
die lijkt op de oudste toren van Blaricum en

het andere: Winterlandschap, voorstellende
een zwaar torenachtig gebouw met daarnaast
een groot huis met rieten dak.10 Het laatste
schilderij zou mogelijk 't Slot Ruysdael met
de boerderij kunnen zijn.

Ruysdael op oude kaarten

Het bewijs leveren voor deze veronderstel
ling is moeilijk; daarom vergelijk ik enkele
oude landkaarten van dit gedeelte van
't Gooi. Op de Ronde kaart van Gooiland uit
1521 staat tussen de kerken van Blaricum en
Eemnes een groot gebouw met zware toren
getekend, dat duidelijk 'de huisinge opter
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graft' (later genaamd Ruysdael) moet voor
stellen. Het gebouw is waarschijnlijk realis
tisch getekend, want het eveneens ingeteken
de Huis ter Eem lijkt op een oude prent van
dit landhuis.

Dan is er de grenskaart van 1719, opge-
meten en getekend door Justus van Broek-
huysen en Maurits Walraven. Op deze kaart,
met schaal 1:2800, staat bij het opschrift Rui-
zendaal een T-vormige plattegrond van ca.
22 x 20 m.n De vraag blijft: is dit de platte
grond van 't Slot (dat in 1722 niet meer voor
kwam in de akte) of moet dit de overgeble
ven boerderij zijn? Het gebouw is omgeven
door de Gooiergracht en de daarop aansluiten
de slotgrachten. Vanuit Blaricum loopt de
(nog bestaande, maar verplaatste) Slotweg
naar de brug over de slotgracht. Het pad gaat
via het slotterrein, langs het gebouw, naar de
brug over de Gooiergracht. Op oude land
kaarten sluit deze brug aan op een verbin-
dingspad naar Eemnes. Bij vergelijking tus
sen de plattegrond en het schilderij rijst een
aantal vragen. Van welke richting is dit aan
zicht genomen? Welk bruggetje is te zien?
Dat over de slotgracht of dat over de Gooier
gracht? Mogelijk dat enkele waarnemingen
daar een antwoord op kunnen geven. Het af
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Fragment van ie  bekende kaart van Lucas ]ansz. Sinck
uit 1619 (noorden onder), waarop het huis 'ruischen
Dael' staat aangegeven in de Bomvvenen, die vanaf
1535 definitief bij Holland behoorden.

geheelde bruggetje ligt hoog, zodat er sche
pen onderdoor kunnen varen. In 1729 werd
vermeld dat daar een klapbrug lag. Alleen in
de Gooiergracht zullen scheepjes met vee en
hooi van en naar de nabijgelegen Maatlanden
hebben gevaren. De 'gracht' werd in 1536 ge
graven op een breedte van 1 roede zodat hier
een onbetwistbare grensmarkering lag.12 Op
het schilderij liggen de gebouwen naast
elkaar en evenwijdig aan de gracht. Het zon
licht komt van links, afgaande op de scha
duw. De enige positie van waaruit dit schil
derij kan gemaakt zijn ligt ten oosten van de
gebouwen. Als dit het Slot met boerderij zou
zijn, stond schilder Jacob van Ruisdael aan de
Eemnesser oever van de Gooiergracht. Jacob
maakte dit schilderij omstreeks 1660, hij over
leed in 1682.

Van 'het Slot' tot 'het Hoge Slot'.

Uit de akte van 1631 bleek reeds dat 't Slot
Ruysdael, het bouwhuis en een deel van de
bijbehorende landerijen tot de Naarder Ban
behoorden en een overig deel tot de Huizer
Ban. In de nog bestaande Naardense Kohieren
van de Verponding (vanaf 1732 tot 1806) werd
dan ook 't Slot Ruysdael opgenomen. De ei
genaren moesten het verpondingsbedrag be
talen aan Naarden en niet aan Blaricum.13
Volgens de akte uit 1722 bestond het oor
spronkelijke Slot of Huys Ruysdael niet meer.
Alleen de 'huismanswoning' (pachtboerderij)
met de omliggende gronden werden ge
noemd en dat alles viel alleen onder de Naar
der Ban. Het jaarlijkse verpondingsbedrag
vanaf 1732 was dan ook slechts ƒ 5. Dit be
drag kwam overeen met de belasting op een
grote boerderij in de Vesting Naarden. Toch
bleef men, zowel in de verpondingskohieren
als in de akten schrijven: 't Slot Ruysdael of
Ruisendaal, zoals bij een verschil van mening
tussen de sloteigenaar en de erfgooiers. Hier
van getuigde een verslag van de Vergadering
van Stad en Lande van Gooiland, gehouden
op 20 mei 1729:

Eenig verschil ontstaan zijnde door dien G
(errit) Ploos van Amstel van het Slot Ruisen-
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Jacob van Ruisdael, 'De Kustweg naar H uizen '  (coll. Museo Thyssen Bornemisza, Madrid).

daal achter Blaricum eigenaar zijnde, aan die
van Gooijland belet heeft het verder gebruik
eene weg, gelegen ten zuyden van zijn Slot,
susteneerende dezer weg zijn eigendom te
zijn, en dus niet verpligt waar dien tot eenen
gemeenen iveg dien die van 't Gooy over te la
ten, en daar zulks onaangename gevolgen kon
den hebben, zoo zijn tot voorkoming daarvan
genoemde partijen bij elkander geweest en
overeengekomen: Dat Ploos van Amstel voor
zich en zijne nakomelingen genoemde weg af
staat ten vrije gebruik voor Personen, Beesten
en rijtuigen heen en weder (...).14

Omstreeks 1800 verdween ook de boerderij
en sindsdien stond het gebied bekend onder
de veldnaam Het Hoge Slot. De gemeente

Naarden bezat naast delen van de Bouwve-
nen, net als de andere Gooise gemeenten, ook
enclaves in de zogenaamde Maatlanden. Ten
oosten van Huizen, aan de Zuiderzeekust,
had Naarden gezamenlijk met Hilversum
hooiland in de Hilversumse Hoge Maat (ook
wel Naarder Aangerecht genoemd). In 1820
leidde deze verwarrende situatie er toe, dat
in dit Maatland sommige eigenaren dubbel
werden aangeslagen. Ze moesten grondbelas
ting betalen aan Naarden en aan Hilversum.
Naarden ruilde daarop grond met Hilversum
en sloot augustus 1820 een overeenkomst met
deze gemeente waarbij:

alle landerijen thans aankomende de Gemeente
Hilversum bekend onder de naam Bouwvenen
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met al deze aan kleeve van dien Effecte dat de
Gemeente Hilversum dezelve bij deeze afstaat
en van dezelve bij deeze renuntieert ten behoe
ve der Stad Naarden.

Spoedig na deze overeenkomst, in 1824, wer
den alle enclaves van de Gooise gemeenten
opgeheven. Via grondruil, op basis van de
belastingopbrengsten, werden de voormalige
enclaves overgedragen aan de aanliggende
gemeenten. Dit was wettelijk vereist omdat
gemeenten sindsdien een aaneengesloten
grondgebied moesten hebben. De totale
Bouwvenen behoorden vanaf die tijd tot de
gemeente Blaricum.15

Opgraving van het Huis Ruysdael

Op initiatief van dr. P.W. de Lange en P. Bak
ker kwam de opgraving van het Huis Ruys
dael tot stand. Om de juiste locatie te vinden
werd een deel van de grenskaart uit 1719 met
schaal 1:2800 overgezet op 'kadaster schaal'
1:2500. Door het oude kaartdetail op een mo
derne kadasterkaart te leggen vond men de
exacte plek. Oktober 1975 begonnen de leden
van de Archeologische Vereniging Naer-
dincklant met de werkzaamheden. Nadat de
funderingresten waren blootgelegd bleek dat
veel van de resten ernstig waren verstoord. In
het verleden hadden Blaricumse boeren ont
dekt dat zich in het Hoge Slot zich een puin
mijn bevond. Puin dat zeer nuttig was om de
zandpaden te verharden. De geschiedenis
van deze opgraving is uitvoerig beschreven
in Verslag opgraving van het Huis Ruysdael.u

Frans de Gooijer is lid van de Historische Kring
Blaricum en bestuurslid van de Stad & Lande
Stichting. Hij publiceert over historische onder
werpen in 'Tussen Vecht en Eem', 'De Omroe

per' (Naarden) en 'Deelgenoten', nu 'Toentertijd'
van de HK Blaricum.
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Burgerdeugd en goede zeden
Twee Weesper genootschappen uit het eind van de 18e eeuw

Aukje Zondergeld-Hamer

Op het einde van de 18e eeuw werden in Weesp verschillende genootschappen
opgericht. De genootschapsbeweging is een typisch 18e-eeuws verschijnsel. In
vergelijking met de rest van Europa kwam Nederland hierbij een beetje achteraan,
maar de groei was des te onstuimiger.1 In het tweede Gedenkboek van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voert W.W. Mijnhardt voor deze late, maar
weelderige bloei een aantal verklaringen aan, die op vrijwel alle genootschappen
toepasbaar zijn zoals de toenemende, typisch 'verlichte', belangstelling voor defysio-
theologische benadering van de natuurwetenschap (het bewijs van het bestaan van
een wijze Schepper) en de opkomst van een door de economische recessie 'gekwetst
nationaal gevoel', die gepaard ging met veel interesse voor vaderlandse geschiedenis,
taal- en letterkunde.2 De belangrijkste Weesper genootschappen waren 'Voor het
Menschdom' en 'Tot Nut van 't Algemeen'.

'V oor het M ensdom '

Op 9 november 1791 werd te Weesp het Ge
nootschap onder de zinspreuk 'Voor het
Menschdom' opgericht. In het Voorbericht
van De Werken van het Genootschap, uitgege
ven in 1798, wordt als doelstelling opge
voerd: Den kring van nuttige kundigheden bij
zich zelven en anderen uit te breiden, zich zelven
en anderen te verlichten en te verbeteren.3 Er is
een naamlijst toegevoegd van 69 werkende,
honoraire en corresponderende leden. Bijna
43% van de leden van Het Menschdom kwam
niet uit Weesp, van de 'Werkende leden' zelfs
ruim 57%. Van de 30 leden 'van elders'
woonden er negen in Amsterdam, zes in
Naarden en twee in Nederhorst den Berg. Uit
Blaricum, Hippolytushoef, Oostzaan, Schar-
woude, Aalsmeer, de Bullewijk, Hoorn, Mui-
derberg, Haarlem, 's-Graveland, 't Gein, Hil
versum en Leiden was één lid afkomstig. Het

ging dus om een 'open genootschap'.4 Het
grote aantal leden van buiten Weesp zou er
op kunnen wijzen, dat Voor het Menschdom in
de wijde omtrek zo goed bekend stond, dat
diverse 'genootschaptijgers' zich erdoor aan
getrokkén voelden. Gerrit Brender a Brandis
bijvoorbeeld, van 1793 tot zijn overlijden in
1802 Algemeen Secretaris van het Nut, had
'veel interesses en kundigheden' en was van
negen genootschappen lid, onder meer van
Voor het Menschdom.

Middengroepen
Voor het Menschdom was, om met W.W.
Mijnhardt te spreken, door zijn doelstelling
een genootschap 'van de tweede generatie',
opgebouwd uit vertegenwoordigers van de
middengroepen van vrije beroepen, kleine
kooplui en ambachtsbazen.5 Maar, anders
dan Mijnhardt stelt, beschikten deze midden
groepen in Weesp, ook vóór de Bataafse om-
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Afb. 1: Het Genootschapslokaal of Sociëteitsgebouw aan
de Achtergracht, voorheen de rooms-katholieke schuil
kerk (coll. Gemeentearchief Weesp).

wenteling, wel degelijk over politieke macht.
Mogelijk dat de algemene kwalificatie, die
Mijnhardt hanteert, eigenlijk vooral op een
grotere stad van toepassing is. De vroedschap
van Weesp bestond sinds 1622 namelijk uit
de 21 rijkste Weespers.6 In vergelijking met
de regenten in grotere steden was die rijk
dom maar betrekkelijk. Leden van de Wees-
per vroedschap waren kleinere ondernemers,
branders, brouwers en aannemers, hande
laars en middenstanders. Een enkele brander
was ook jurist en een enkele arts was rijk ge
noeg om in de vroedschap te worden opge
nomen.

De bedrijven van de meeste Weesper re
genten waren sterk afhankelijk van de con
junctuur. De daaruit voortvloeiende grote
mobiliteit voorkwam de ontwikkeling van
een geworteld patriciaat. Het ledenbestand

van Voor het Menschdom bestond uit verte
genwoordigers van deze bestuurderselite.
Van de twaalf Representanten van het Volk
van Weesp van 1795 behoorden er acht tot de
leden van Voor het Menschdom en op één na
waren zij al vóór de omwenteling lid van de
vroedschap. Net als Felix Meritis, dat meer
dan een kwart van de tachtig Provisionele
Representanten van het Volk van Amsterdam
tot zijn leden mocht rekenen7, was Voor het
Menschdom, ondanks de politieke interesse
van de leden, a-politiek van opzet. Het ge
nootschap zelf deed niet aan politiek. Wat
men wilde, was in een gezellige sfeer verstan
delijke verlichting en zedelijke verheffing be
werkstelligen. Een genootschap derhalve van
de tweede generatie die, in de woorden van
H. Reitsma, 'de emancipatie van de burgerij
nog als een "Prepolitiek" emancipatie-ideaal
zagen'.8

Genootschapslokaal
Net als Felix Meritis had ook 'Voor het
Menschdom' behoefte aan een vaste plaats
van samenkomst. In december 1793 kochten
twee leden van het genootschap, schepen
Gerrit Reinink en burgemeester Jan Peelen,
de voormalige rooms-katholieke schuilkerk
aan de Achtergracht (afb. 1). Het plan was de
grote zaal te gebruiken als vergaderzaal en
het gebouw te laten exploiteren door een aan
tal uit de aandeelhouders gekozen directeu
ren. Zij zouden zorg dragen voor de verhuur
en het onderhoud van het gebouw. Het
'Genootschapslokaal' voorzag in een behoef
te. Toen halverwege 1795 de verbouwing
klaar was, konden binnen de kortste tijd alle
avonden van de week gevuld worden. Voor
het Menschdom koos voor de vrijdagavond,
het College Vriendschap en Eendragt reser
veerde de dinsdag- en de donderdagavond,
op zondag- en woensdagavond kon de Wees
per Burgersociëteit Tot Nut voor het Vader
land er terecht en maandags- en zaterdags
avonds vergaderde er de Burgersociëteit Tot
Heyl en Broederschap.7

De Weesper genootschappen moeten veel
dubbellidmaatschappen hebben gekend.
Veelzeggend bijvoorbeeld was het feit, dat de
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nieuwe Representanten van het Volk van
Weesp op 7 april 1795, waarschijnlijk in de
gedachte dat het geen kwaad kon, allemaal
lid van de Sociëteit Tot Heyl en Broederschap
werden, toen hun medeburger Jacobus Hey-
danus hen daartoe uitnodigde.10 De keuze
van de naam 'Heyl en Broederschap' doet
vermoeden dat dit genootschap politiek geïn
spireerd was net als de Gemenebestgezinde
Sociëteit voor Orde en Broederschap, die in
Weesp na de afstemming van de ontwerp-
grondwet van 1797 was opgericht en waar di
verse Weesper notabelen zich bij hadden aan
gesloten. Weesp namelijk had zich 'moderaat'
opgesteld en behoorde tot de minderheid die
voor het ontwerp stemde. Deze bood een tus
senweg tussen de Unitarissen, die een een
heidsstaat wilden en de Federalisten, die de
zelfstandigheid per provincie wensten te
handhaven. Toen na de staatsgreep van ja
nuari 1798 behalve de leden van het Comité
Révolutionair ook de leden van Orde en
Broederschap het stemrecht werd ontnomen,
besloot het stadsbestuur die Sociëteit maar op
te heffen 'alleen om desselfs Titulature'.11 Dit
was geen oprechte toevoeging, want de notu
list gaf zelf aan, dat Gemenebestgezinde Soci
ëteiten 'tot het behandelen van politique za-
aken' opgericht waren en niet tot 'vermaak en
tijdverdrijf' zoals Voor het Menschdom.12

Burgerdeugd en vaderlandsliefde
De voordrachten van Voor het Menschdom
passen typisch bij de tweede-generatie-
genootschappen: burgerdeugd en vader
landsliefde moesten worden bevorderd om
het verval van de maatschappij tegen te
gaan.13 Nu en dan kwam er iets wetenschap
pelijks tussendoor zoals 'Gedachten over het
Bloedzweten van Jesus', een verhandeling
'over de Rem of Rim of den Eenhoorn in de
Heilige Schrift'. De verhandeling over de on
sterfelijkheid van de ziel maakte duidelijk dat
noch de Rede noch de 'heidense filosofen',
die de redenaar, de arts Philippus Zweerts,
stuk voor stuk behandelde, tot de conclusie
konden komen dat de ziel onsterfelijk was.
Dat kwam doordat zij het geloof in de onster
felijkheid van de ziel niet geleerd hadden. Niet

het verstand, maar alleen de Bijbel, waar op
verschillende plaatsen de onsterfelijkheid van
de ziel aan de orde kwam, kon de mens dat
geloof bijbrengen.14 Redevoeringen 'Over de
Menschlievendheid', over 'De Regten en Plig-
ten der menschen' en over 'De deugdzame al
leen leeft gelukkig' waren bedoeld om de
deugdzaamheid aan te wakkeren en gods
dienstzin moest dat stimuleren. Iedereen had
de plicht tot het algemeen geluk mee te wer
ken. Nuttig was daarbij het Contrat Social,
door de Rede gedicteerd15, maar belangrijker
waren de plichten jegens God, onze Schepper
en Onderhouder, onze natuurlijke Wetgever16
door wie wij gemaakt zijn. Deugd is zich te
gedragen zoals God dat wil tot eigen geluk
en dat van onze medemensen. Van de Gods
dienst van de Rede, die door de Jacobijnen in
Frankrijk tot nationale leer was uitgeroepen,
was in de lezingen van Voor het Menschdom
niets terug te vinden.

Het Departement Weesp van het Nut

Op 15 september 1799 werd in Weesp een De
partement der Bataafsche Maatschappij tot
Nut van t'Algemeen opgericht. Dit genoot
schap had tot doel om zonder zich in te laten
met burgerlijke en godsdienstige geschillen
'Godvrucht, goede zeden, en nuttige kunsten
en Wetenschappen, voornamentlijk bij den
Minvermogenden Burger voord te planten en
dus verstand en hart te beschaaven en ten al-
gemeenen nutte te verbeteren'17. 'Het Nut'
richtte zich dus niet uitsluitend op de eigen
kring zoals Voor het Menschdom, maar was
van plan kennis uit te dragen naar de minder
bedeelde medeburger. Als zodanig behoort
dit genootschap tot de derde-generatie-
genootschappen18; het begaf zich in feite op
het terrein van de overheid.

De 17 oprichters -  van wie er 14 tevens lid
waren van Voor het Menschdom -  behoorden
allen tot de elite van Weesp. Onder hen be
vonden zich zes branders, een aannemer,
twee makelaars, een tabaksfabrikant, een no
taris, een arts en een kostschoolhouder.19 Vol
gens Mijnhardt zou het ledenbestand van het
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Nut overal zonder enige politieke invloed
zijn geweest, maar net als bij Voor het
Menschdom gaat dat ook voor het Weesper
Nut niet op. Van de 17 leden van het eerste
uur waren allen op de een of andere manier
betrokken bij het stadsbestuur en negen van
hen al vóór 1795.

Menschenvrienden
Hoewel de doelstellingen van Voor het
Menschdom en van het Nut wezenlijk van el
kaar verschilden, zag het stadsbestuur beide
vooral als bijzondere 'Sociëteijten van Men-
schenvrienden'. Toen mei 1801 een landelijke
collecte werd gehouden voor Maassluis, dat
als gevolg van de oorlog zijn visserij was
kwijtgeraakt, werd speciaal aan deze genoot
schappen gevraagd een bus in hun vergade
ring te plaatsen ten behoeve van de bewoners
van Maassluis.20 De Vrede van Amiens werd
op uitnodiging van de secretaris van Voor het
Menschdom, Johannes Houtman, gezamen
lijk gevierd. Dat deed men door de Amster
damse dichter Cornelis Loots in het Ge-
nootschapslokaal zijn 'Vredezang' te laten
uitspreken.21

^  .

Afb. 2: Jan Lucas van der Tooren, van 1799 tot 1803
secretaris van het Weesper Nut. (coll. Regionaal Archief,
Alkmaar).

De maandelijkse lezingen van het Nut, ge
houden in het Genootschapslokaal aan de
Achtergracht, moesten dienen 'ter bevorde
ring van het doel der Maatschappij'22, maar
een aanwijsbaar verschil tussen de onderwer
pen, die in de bijeenkomsten van Voor het
Menschdom aan de orde kwamen of die bij
het Nut werden besproken, is niet aan te ge
ven. Op de enige in onze ogen 'spannende'
lezing binnen dit gezelschap, gehouden door
de secretaris van het Weesper Nut, J.L. van
der Tooren (afb. 2), werd in het geheel niet
gereageerd.23 Het ging om een lezing over een
onderzoek, of het van wezenlijk nut zoude zijn de
slavernij in de Amerikaanse Volksplantingen af te
schaffen. Vóór de Omwenteling leefde er bij
vele Patriotten afschuw ten aanzien van de
slavernij.24 Toen echter het moment gekomen
was dit probleem in het Plan van Constitutie
te verwerken, leidde de discussie hierover tot
de communis opinio, dat de slavernij een
noodzakelijk kwaad was.25 De Weespers, die
vanwege de afzet van jenever nauwe contac
ten onderhielden met Oost- en West-Indië,
zullen voor dit standpunt alle begrip hebben
gehad.26

Onder het motto:
Hij volgt de Godheid na; richt met verstand
zijn treën
Die ijvrig werkzaam is tot Nut van 't Alge
meen17

werden de diepzinnigste, menslievendste
maar vooral deugdzaamste onderwerpen de
leden voorgeschoteld. Het ging om onder
werpen als 'De volmaaktheid van de Werken
des Scheppers', 'De voortreffelijkheid van de
mens', 'De plichten van de mens ten aanzien
van de Maatschappij (namelijk tot het berei
ken van het Algemeen Geluk), 'De Naas
tenliefde', 'De Vijandsliefde', 'Niets gebeurt
bij toeval: er is een Wijze Voorzienigheid',
'Over het Onbetamelijke van de Wraakzucht',
het 'Nut der Tegenspoeden', het 'Nadelige
van de Tweedracht', 'Over het Nut der
Tegenspoeden' en 'De Braven sterven nooit'.

Volksonderwijs
Al deze nuttige verhandelingen echter bereik
ten de leden van de doelgroep, op wier ont-

98 TVE 28e jrg. 2010



wikkeling de werkzaamheden van het Nut
gericht waren, niet. Tot de vergaderingen van
het Nut hadden zij geen toegang. De jaarlijk
se contributie en de ballotage alleen al vorm
den onoverkomelijke drempels. Allerlei leer
zame en opvoedende verhandelingen kreeg
de arme onontwikkelde medeburger nu niet
te horen, terwijl een lezing bijvoorbeeld 'Over
het schadelijke van de vooroordelen, sprui
tende uit het Horoscooptrekken en het Pla-
neetleezen' voor de doelgroep buitengewoon
nuttig zou zijn geweest.28 Het hoofdbestuur
van het Nut zag dit probleem en bracht het
idee van het Volksonderwijs in de Algemene
Vergadering van 1803 in. Elk departement
zou de mogelijkheden voor het geven van
Volksonderwijs binnen de eigen gemeente
onderzoeken. Het ging erom de 'zogenaam-
den Gemeenen Man' te onderrichten in de ge
schiedenis, de zedenkunde en zo mogelijk in
de natuurkunde. Daartoe zouden verhande
lingen moeten worden geschreven, die dan
konden worden voorgelezen.

Een commissie uit het Departement
Weesp raadde een dergelijke onderneming af.
De Weesper Nutsleden, die toch al moeilijk
tot het houden van lezingen gebracht konden
worden, zouden misschien in het begin een
aantal verhandelingen kunnen leveren, 'doch
de Lust (zal) spoedig verflaauwen'.29 Boven
dien moesten natuurkundige proeven nu
eenmaal gestaafd worden. De commissie
vroeg zich met enige huiver af wat het gevolg
zou zijn wanneer een genomen proef niet aan
de verwachtingen zou beantwoordend" Tot
de ondertekenaars van het commissierapport
behoorden ook Barent Peelen (afb. 3) en Ger-
rit Reinink, beiden op dat moment stadsbe
stuurders van Weesp.31Barent Peelen, die als
voorzitter van het Departement noodge
dwongen de meeste spreekbeurten op zich
nam32, kende zijn pappenheimers. Kennelijk
kenden dezen zichzelf niet, want slechts elf
van de 21 aanwezigen stemden tegen het idee
van Volksonderwijs in Weesp.

Leesbibliotheek?
Minder fiducie had het Departement Weesp
in het exploiteren van een leesbibliotheek, die

'den zogenaamden gemeenen man' met de
uitgaven der maatschappij bekend moest ma
ken.33 Wel werd er in 1806 toe besloten en
kocht het departement de boekjes aan. Ach
tereenvolgens kregen in 1806 de lutherse pre
dikant Gijsbert Wakker, in 1809 de directeur
van de Kostschool voor Jongeheren Gerardus
Papegaaij en in 1813 de lutherse predikant
Abraham Noordbergh de collectie in beheer,
maar er werd niets mee gedaan. Toen Noord
bergh vroeg de boeken in een boekenkast te
mogen plaatsen, besloot de vergadering dat
maar niet te doen. Men moest eerst maar eens
zien of het 'de moeite waardig zoude weezen,
dat het Departement deeze kosten zoude
maken'.34 In 1822 was er nog steeds niets met
de collectie gedaan.35

Ook de distributie van het Weekblad tot
Nut van 't Algemeen, voorheen Weekblad voor
den Gemeenen Man, werd een mislukking. Het
was de bedoeling dat de drie exemplaren, die
het Departement Weesp afnam, eerst door de
leden zouden worden gelezen en vervolgens
bij de doelgoep terecht zouden komen.

Succesvol beschavingsoffensief
Het enige beschavingsoffensief dat in Weesp
werkelijk succes had, was het onderwijs aan
de jeugd. Ter bereiking van zijn doelstelling
dat alle leden der maatschappij in staat moes
ten zijn het Algemeen Geluk te bevorderen,
was volgens het Nut juist dat onderwijs on
ontbeerlijk.36

Al in 1798 was het Nut met zeer uitge
sproken 'Algemeene Denkbeelden over Nati
onaal Onderwijs' naar buiten gekomen.37 Het
stond een totale vernieuwing van het onder
wijs voor.38 De in 1799 benoemde minister
van Nationale Opvoeding, J.H. van der Palm,
stelde via een landelijke onderwijsenquête
een onderzoek in naar de bestaande scholen
en kwam in 1801 met onze eerste onderwijs
wet. De invloed van het Nut op deze School
wet en ook op de beide volgende, die van
1803 en 1806, was groot. De meeste lagere
overheden die de onderwijsvernieuwingen
zouden moeten betalen, wisten de invoering
van de Schoolwetten van 1801 en 1803 te sa
boteren, maar de Schoolwet van 1806 kon
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Afb. 3: Barent Peelen, eerste voorzitter van het Weesper
N ut en jarenlang voorzitter van het plaatselijk schoolbe
stuur. Detail van een regentenstuk uit 1821, geschilderd
door Louis Moritz (coll. Gemeentemuseum Weesp).
Afgebeeld is het college van drie Burgemeesters met hun
secretaris en de beide stadsboden.

men niet tegenhouden. Als tegenwicht tegen
de dreigende verfransing zou deze landelijk
algemeen geaccepteerd worden.39

Onderwijsvernieuwingen
In Weesp werd op de Schoolwet van 1801
geestdriftig gereageerd. Het stadsbestuur be
sloot de vernieuwingen in het onderwijs on
middellijk door te voeren. De 'Instructie voor
den Gemeentelijken Schoolmeester te Weesp'
uit 1801 stelde het volgende vast: 'Hij zal zig
stiptelijk gedragen naar het geen bij Publica
tie van 15 Juny 1801 en het Reglement van

Orde voor de Openbare Scholen binnen dee-
ze Republiek is vastgesteld'.40 Het onderwijs
moest tot christelijke en maatschappelijke
deugden opvoeden zonder leerstellig te zijn.

Barent Peelen had als voorzitter van het
plaatselijk schoolbestuur grote invloed op de
doorvoering van de vernieuwingen. Peelen
was een gedreven onderwijsman. In 1792 en
1793 was hij scholarch (schoolopziener) ge
weest. In 1796 werd hij lid van de Commissie
tot het Opzigt van Publicq Onderwijs.41 Hij
droeg de typische Nutsovertuiging uit, dat
verstandig onderwijs niet alleen voor het ei
gen geluk, maar ook voor het welzijn van de
hele maatschappij nodig is, opdat onze natie
'tot den rang van een waarlijk vrij, onafhan
kelijk, gelukkig en welvarend volk' zou gera
ken. Anders dan het Nutsbestuur, dat het
Latijn als een belemmering voor volksont
wikkeling zag, achtte Peelen het Latijn nodig
tot de beoefening van andere schone en ver
heven wetenschappen. Hij adviseerde het
stadsbestuur om aan de gemeentelijke Franse
Kostschool voor Jongeheren een leraar Latijn
te verbinden.42. Peelen stelde alle instructies
voor het onderwijzend personeel die voort
vloeiden uit de onderwijswet, op. Hij was het
ook, die aangaf dat voor het onderwijs de
werkjes van de Maatschappij 'met nut kun
nen worden gebruikt'.43

Het Departement Weesp zelf hield zich
met het onderwijs alleen bezig voor zover het
ging om de beoordeling van de maandelijkse
lijst met nieuwe schooluitgaven van het Nut
en de beoordeling van de prijsverhandelin
gen, die zouden moeten leiden tot officiële
Nutsuitgaven. Een heel enkele keer kwam
Weesp met kritiek op een uitgave.44

Begin 1802 -  het Departement telt dan 36
leden -  besloot het Departement Weesp, ter
verbetering van het schoolwezen en van de
verstandhouding met de schoolmeesters, een
aantal van hen tot honorair lid te benoemen,
onder de voorwaarde dat zij in het onderwijs
der aan hen toevertrouwde jeugd bij voor
keur gebruik zouden maken van Nutsuitga
ven.45 Barent Peelen heette de drie uitverko
ren honoraire leden in de vergadering
welkom met een toepasselijke rede over het
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gewichtige van de post van onderwijzer der
jeugd.46 Onder deze drie honoraire leden be
vonden zich geen onderwijzeressen. Het De
partement Weesp voelde er niets voor de
deur van de Maatschappij open te zetten voor
vrouwen. Men verklaarde nadrukkelijk de
Maatschappij 'in haaren mannelijken Stand'
te willen houden47 en toen de lutherse predi
kant Abraham Noordbergh in 1812 voorstel
de zijn vrouw of een andere dame naar de
lezingen mee te nemen -  'zoals dat in meer
departementen in gebruik is' werd dit
voorstel verworpen.46 De doorbraak kwam
pas in oktober 1848, toen de kostschoolhou-
deresse A.C.Perk als donatrice van de Maat
schappij werd geaccepteerd.49 Overigens, ook
binnen het landelijk bestuur moet de omslag
er in het laatst van de 19e eeuw gekomen zijn:
de eerste vrouw in het Hoofdbestuur was
J. ter Meulen en zij trad in 1901 aan.50

De soepcommissie
Het meeste succes had het Weesper Departe
ment met 'de Soepcommissie'. Dit instituut
had de functie van een gaarkeuken. Hoewel
de eigenlijke doelstelling van het Nut die van
beschaving en opvoeding van de minder
bedeelde medeburger was en niet die van
liefdadigheid, sprak juist deze instelling de
Weesper Nutsleden enorm aan. Toen het
hoofdbestuur bij het 150-jarig bestaan een Ge
denkboek uitgaf en de departementen daar
voor foto's mochten opsturen van gebouwen
waarbinnen hun activiteiten zich afspeelden,
stuurde Weesp -  opvallend afwijkend van de
grote aantallen ingezonden afbeeldingen van
Nutsscholen elders -  naast een foto van het
Volkstuinencomplex ook een afbeelding van
het gebouw van de Spijsuitdeling op.51 Het
initiatief tot de eerste uitdeling werd in no
vember 1801 genomen door een van de Nuts
leden, de timmerman en aannemer Harmen
de Vries (afb. 4), na het vertrek van de Fran
sen jarenlang burgemeester. Hij sprak zijn
medeleden aldus aan (per brief): Donker zijn
de vooruitzichten in de naderende winter -  een
aanmerkelijk aantal armen omringen ons -  bui
tengewone duurte van noodwendige Levensmid
delen -  nauwelijks toereikende fondsen om het toe-

neemend gebrek te vervullen,-en de Vrees, dat de
min -  Vermogenden door gebrek aan genoegsaam
en gezond voedsel omkomen, of doorgaande ziek
ten zullen veroorzaaken, vervult de ziel der wel-
denkenden, der het Nut van 't Algemeen beoogen-
de Bataven.

De actie was begrijpelijk en direct. Theo
retische beschouwingen over het Algemeen
Geluk waren overbodig; een gevoelvolle op
roep bleek voldoende. De uitdeling van
'onkostbare' soep werd een groot succes. Bij
de organisatie werkten Nutsleden en stadsbe
stuur samen. Er werd geld ingezameld en 300
Weespers, 10% van de bevolking, kreeg enke
le maanden lang tweemaal per week 24/2 a 3
borden soep voorgezet. Er was erwtensoep,

Afb. 4: Harmen de Vries, initiatiefnemer tot de eerste
soepuitdeling van 1801. Detail van hetzelfde regenten
stuk uit 1821, waarop ook Barent Peelen is afgebeeld
(coll. Gemeentemuseum Weesp).
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gortsoep en koolsoep. De goedkoopste was
de koolsoep, die 7 gulden en 12 stuivers kost
te en waarvoor nodig waren: veertig witte ko
len, twaalf pond tarwemeel, melk, acht en een
half pond vlees, zout en peper.52 In 1810 be
sloot men opnieuw tot uitdeling van soep
over te gaan. Bij die gelegenheid werd een
vaste commissie gevormd, die bij Reglement
van 29 oktober 1810 jaar op jaar de uitdelin
gen zou organiseren. In de winter van 1812
op 1813 kreeg meer dan een kwart van de
Weesper bevolking wekelijks een paar bor
den soep. Een vaste bijdrage kwam van het
stadsbestuur en van het Nut, de stad zorgde
voor de benodigde turf en voor een kooklo-
kaal in het Burgerweeshuis.53

Naschrift

In 1818 richtte het Weesper Nut een Spaar
bank op en in 1847 een Herhalingsschool. De
'Soepcommissie' liet voor het laatst van zich
horen in december 1943, toen het Departe
ment Weesp besloot een kinderfeest georga
niseerd door de Nederlandse Winterhulp met
honderd gulden te subsidiëren. Officieel is
het departement niet opgeheven, maar het
leidt een slapend bestaan.

Dr. A ukje Zondergeld-Hamer studeerde ge
schiedenis in Groningen. Zij was conservator van
het Gemeentemuseum Weesp en publiceert regel
matig over de Weesper geschiedenis, onder meer
in ‘Tussen Vecht en Eem'.
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Lieu de Memoire

Het Enghenbergje te Soest
Hans Kruiswijk

Op de 18 meter hoge Soester Engh ligt te
midden van het aloude akkergebied een graf
heuvel: Het Enghenbergje. De uit de jonge
steentijd (± 2500-2000 v.Chr.) daterende graf
plaats is een rijksmonument. De naam komt
van de naastgelegen zandweg, de Enghen-
bergsteeg, in tegenstelling tot wat men zou
verwachten. In 1930 bleek uit onderzoek dat
zich in de grafkuil onder het bergje een op de
rechterzijde liggend geraamte in gehurkte
houding had bevonden. Er werd alleen een
deel van het scheenbeen aangetroffen.

Eeuwenlang hebben de boeren, die de ak
kers bewerkten de grafheuvel gespaard. Er
werd omheen geploegd. Het bergje mocht
niet weg, want je 'wist maar nooit'. Als de
christelijke molenaar van de nabijgelegen ko
renmolen De Windhond op het nachtelijke
uur langs de grafheuvel moest, nam hij voor
de zekerheid zijn geweer mee. In het oude
Soest vertelden de boeren als ze 's winters in
de Klitstied -  de periode tussen Drie Konin-
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Het Enghenbergje onder open hemel van de Eng (foto
Hans Kruiswijk).

gen en Aswoensdag -  bijeen kwamen op de
heerd (mooie kamer) over spoken en dwaal
lichtjes bij het Enghenbergje. Op de Eng wer
den vroeger zwerfkeien gebruikt om aan te
geven van wie de akkers waren, zodat de
boeren wisten hoe ver ze konden ploegen,
't Gebeurde wel eens dat de stenen stiekem
verplaatst werden om meer bouwland te heb
ben. Als eind juli de rogge werd gemaaid
kwam het bedrog uit! Het verhaal gaat dat
een gestorven boer na zijn overlijden
'merakels spiet' had van zijn bedrog en als
een dwaallichtje ronddoolde rond de graf
heuvel.

In de vorige eeuw heeft de gemeente
Soest de plek enkele malen laten opknappen.
Helaas is het Enghenbergje niet voor iedereen
een monument waar respectvol mee moet
worden omgegaan. Een paardenliefhebber
misbruikte de grafheuvel om met een aan
spanning rondjes te rijden, kinderen gebruik
ten het bergje om te crossen, loslopende hon
den beschadigen soms de ingezaaide akkers
en hangjeugd laat zwerfvuil achter. Binnen
kort wordt het geheel opnieuw aangepakt. Er
komt een hekje, een bank en de beplanting
wordt aangepast. Bij het Enghenbergje heeft
de wandelaar een prachtig uitzicht, 's Zomers
is de landelijke omgeving compleet als het
graan wuift onder de open hemel en de nieu
we, dichtbij gelegen Windhond als vanouds
graan maalt.

De Soester Eng is oorspronkelijk een open
akkerbouwgebied dat gelegen is op een stuw
wal die zo'n 150.000 jaar geleden door grote
massa's ijs is gevormd. Het noordelijk deel is
grotendeels bebouwd in de naoorlogse jaren.
Aan de zuidkant waar de grafheuvel ligt is
nog een flink deel van het open gebied be
waard gebleven. Dit 60 hectare grote gedeelte
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De grafheuvel in dejaren dertig, (coll. Gemeentearchief Soest).

-  de Zuidereng -  is door de gemeente Soest
in 1992 aangewezen als Beschermd Dorpsge
zicht. Deze aanwijzing biedt echter geen ga
rantie voor volledige juridische bescherming.
Bijna 25 hectare is eigendom van de gemeente
Soest. Er zijn in totaal 25 grondeigenaren,
waarvan 10 actieve agrariërs. De helft van
hen maakt gebruik van de gemeentelijke pre
mieregeling voor agrarisch natuurbeheer,
waardoor er weer rogge, Soester knollen en
luzerne groeit.

De provincie heeft rode bebouwingscon-
touren vastgesteld. Dit zijn grenzen van ge
bieden waar niet gebouwd mag worden.
Toch dreigen die contouren overschreden te
worden. Ook de randen van het beschermde
dorpsgebied worden intensiever bebouwd.
Soms verrijzen er panden die afbreuk doen
aan het zicht vanaf de Eng. Projectontwikke
laars willen appartementencomplexen neer

zetten met een groot bouwvolume, waardoor
ze naar de mening van velen te hoog ge
bouwd worden.

Gelukkig zijn er inwoners die zich inzet
ten voor het behoud van de Eng met het
Enghenbergje. Negen jaar lang ijverde de
Werkgroep Behoud Zuidereng voor het be
schermen van het landelijke en monumentale
karakter van de Zuidelijke Eng. Recent heeft
deze werkgroep zich opgeheven. Hun werk
wordt voortgezet door het Soester Eng Net
werk, waarin zich een aantal organisaties op
het gebied natuur, milieu, landschapsbeheer
en historie heeft verenigd. Over de toekomst
van het Enghenbergje hoeven we ons -  hope
lijk -  geen zorgen te maken.

Meer informatie is o.a. te vinden in Een
jaar op de Neng, dat ik heb geschreven op initi
atief van de Werkgroep Behoud de Zuider
eng.
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Keetje Uithok,
vondeling in een Loenens varkenshok

Mieke Kennis

In 1867 bezochten 57 gekroonde hoofden de stad Parijs. Ze bekeken de wereld
tentoonstelling en luisterden naar de nieuwste operettes van Offenbach. Cornelia
Uithok, roepnaam Keetje, was dat jaar veel minder fortuinlijk. Als ongehuwde moeder
beviel ze in februari van een zoon. De kleine Cornelis stierf al na vier maanden. Keetje
werd in november van datzelfde jaar opgenomen in het Binnengasthuis in
Amsterdam, voor rekening van de gemeente Loenen. Dat waren niet de eerste kosten
die Loenen voor haar betaalde. Het begon al toen ze als zuigeling van enkele weken
werd gevonden in een warme varkensstal aan de Slootdijk.

Wie in 1832, het geboortejaar van Keetje, het
dorp Loenen uit liep in de richting van Loe-
nersloot, stond al na een paar meter tussen
weilanden en boomgaarden. Wat wij nu
Rijksstraatweg noemen, heette tot begin 19e
eeuw Slootdijk. In 1832 stond rechts het land
goed Rijzigt van Wijnand Calkoen, rentenier
uit Amsterdam. Hij was ook eigenaar van het
Doctershofje, een groepje huizen aan de over
kant, dat in de jaren vijftig is gesloopt.

Doctershofje te Loenen.

In het Doctershofje woonde in 1832 onder an
deren Dirkje Sneeuw, in 1788 geboren te Loe
nen. Toen ze 29 jaar oud was, trouwde Dirkje
met Gerrit Verhaar. 'Naaijster' en 'voerman'
stond in de huwelijksakte, die burgemeester
Sanderson tekende. Die burgemeester zette
daarna nog vele malen zijn handtekening on
der een akte voor dit echtpaar, meestal echter
onder droeve omstandigheden. Dirkje baarde
zeven kinderen. Slechts een zoon, Jan Ver
haar, bleef in leven. De anderen kwamen le
venloos ter wereld of stierven in hun eerste
levensjaar.

Baaijen luier

Wie had kunnen denken dat de verbouwe
reerde burgemeester Sanderson op een dag
een huilende zuigeling ten burele zou krij
gen, in de armen van Dirkje Sneeuw?

Op heden, den l l e November van het jaar
1832 des voormiddags te elf ure. Compareerde
voor mij Mr. Johannes Sanderson burgemeester
en ambtenaar van den burgerlijke stand, Dirkje
Sneeuw, oud 45 jaar, geboren en wonende alhier
op het zogenaamde Hofje op Sloodijk, dewelke aan
ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk ge-
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Rijzicht te Loenen.

slacht, naar gissing oud tussen eene en twee
maanden, verklarende zij comparante, dat zij gis
teren avond den tienden dezer maand November
omstreeks zes ure met haren man en zoon in huis
zittende, iemand met een schreiend kind haar huis
hoorde voorbij loopen, denkende dat het hare buur
vrouw, vrouw Bak was, ofwel iemand die aldaar
logeerde.

Vervolgens hoorende, dat het kind bleef voort-
schreijen, zij haar huis uitgeloopen is om te zien
wat er plaatshad; en op het voortdurend geschrei
naar het varkenshok van waar zij het geschrei ver
nam is gegaan, en aldaar het alhier vertoonde kind
gevonden heeft, liggende in eene mand aan haar
toebehoorende en welke in het gemelde hok aanwe
zig was. (...) gebakerd in eene rood baaijen luier1
waarover een w it rokje en verder gekleed met een
linnen hembdjen, een w it baai borstrokje en een
rood katoen japonnetje, en met een neteldoeksch
mutsje op; dan nog gewikkeld in eene luijergoed-
schen luijer waarop gemerkt zijn  op eenen van de
hoeken, de letters IV D  en onduidelijk het getal
merk 6— .

Niemand wist wie het kind te vondeling had
gelegd, maar Dirkje mocht de baby mee naar
huis nemen met de opdracht te zorgen voor
'verzorging en opvoeding.' Het meisje kreeg
de naam Cornelia Uithok, maar ging door het
leven als 'Keetje Uithok.'

Veldwachter

Na de eerste tevredenheid over deze oplos
sing moet de burgemeester tot het besef zijn
gekomen, dat er meer van hem werd ver
wacht. Het dorp gonsde van de geruchten.
Bovendien werd hij bij de les gehouden door
een briefje van de 'regter van instructie' te
Utrecht, Martens. Deze schreef op 14 novem
ber:

Aan den Heer Burgemeester der gemeente
Loenen.

Weegens het in Uwe Gemeente te vondeling geleg
de kind in het varkenshok van Gerrit Verhaar bee-
zig  zijnde de gesequenteerde Instructie uit te voe-
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ren , zoo heb ik den eer, ten einde de schuldige per
soon u it te vinden, UEdAchtb. te verzoeken om in
Uwen Gemeente onderzoek te doen welke vrouwen
o f meisjes er bevallen zijn en o f deeze hare kinde
ren nog hebben; en zoo dit tot geen resultaat mogt
leiden, te laten na sporen o f men in den avond van
den 20* dezer om de streek van 6 uuren ook ie
mand met een schreijend kind heeft zien lopen; zo
ja, wie het was, o f deszelfs signalement; waar die
persoon vandaan kwam; en werwaarts dezelve
ging, alsmede m ij omtrent een en ander schrifte
lijk te berichten.

Dankzij de oplettende vrouw van de veld
wachter kon de burgemeester vier dagen la

ter al een enigszins acceptabel bericht onder
de brief schrijven en het epistel terugsturen,
uiteraard nu met de juiste omschrijving van
zijn functie: Ingevolge UWEd.gestr. zeer geeerde
aanschrijving van de 24* dezer aan m ij als Burge
meester van Loenen, Loendersloot en Nigtevecht
heb ik de eer UWEd.gestr. te informeren, dat na
gedaan onderzoek in dezelver gemeenten geene
vrouwen o f meisjes zich bevinden, welke onlangs
van een meisje bevallen zijnde, hetzelve thans niet
meer zouden hebben. Verder heb ik omtrent het
voorgevallene in den avond van de 20* dezer, niet
meerder te weten kunnen komen, dan van den die
naar der Justitie Van Veen, dat deszelfs huis
vrouw op dien dag eene vrouw met een kind had
zien lopen, naar gissing grooter dan 5 voet, ge
kleed in een donker pakje, met eenen bruinen om
slagdoek en met een genipt mutsje op, ook naar
haar gissing oud 32 a 33 jaar.

Gerucht

Burgemeester Sanderson liet het daar echter
niet bij. In maart 1833 vroeg hij bij de burge
meester van Buren informatie over ene Antje
van Doorn. Hoewel hij bericht kreeg dat deze
Antje: mijn wetens niet in Buren is o f voor eenige
maanden van een kind van het vrouwelijk geslacht
is verlost, stuurde Sanderson direct een af
schrift naar de officier van Justitie. Hij voegde
er nog aan toe: Volgens nader informatie moet de
genoemde A ntje van Doorn eenen oom alhier
woonachtig hebben, doch omtrent die familiebe
trekking heb ik nog geen onderzoek laten doen, om
zooveel mogelijk alle gerucht o f vermoeden te be
sparen.

In plaats van lof voor zijn actie kreeg hij
op 4 mei een zeer stekelig briefje uit Utrecht.
De officier van Justitie verzocht hem eindelijk
eens na te gaan of Antje van Doorn bij ie
mand bekend was en of haar 'uitzigt' over
eenkwam met het volgende signalement:
middelmatig van postuur, oud ongeveer 30
jaren, blozend van kleur, een weinig pokda
lig. Ook wilde de officier weten of Antje soms
in Loenen gezien was, of zij niet komt bij dien
oom? en of onderhand niet kan bemerkt worden,
dat zij naar het bewuste kind weleens komt zien,
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of bedekkelijk er naar vraagt, dewijl ter dien de
vermoedens van den Hr. Sanderson bewaarheid
mogten worden bevonden, zo Antje van Doorn
was de moeder van het kind, het moederhart wel
naar hetzelve trekken zoude.

Of het moederhart trok en dit bij de dor
pelingen bekend was, blijft ongewis. Dat
Antje van Doorn de moeder was, is twijfel
achtig. De verdachtmakingen van burge
meester Sanderson bleken namelijk op drijf
zand te berusten. Op 13 mei 1833 gaf hij in
een brief aan de officier toe dat zijn vermoe
dens het gevolg zijn van een gesprek, hetwelk wij
toevallig daarover hadden met mijne zuster, huis
vrouw van den Heer C. van Diest, Predikant te
Buren, hier gelogeerd zijnde. Zijn pogingen om
in het dorp zooveel mogelijk alle gerucht of ver
moeden te besparen waren dus mislukt in eigen
salon!

Sanderson vroeg voor de vorm nog toe
stemming om via Tiel naspeuringen te laten
doen naar Antje en haar eventuele kind, maar
dat bleef zonder resultaat. De kosten voor de
opvoeding van Keetje kwamen dus voor re
kening van de gemeente Loenen waar ze te
vondeling was gelegd.

Onbewust van alle commotie sliep Keetje
intussen de slaap der onschuldigen, bij Dirk
je, die zelf zes kinderen had verloren.

Spekschraapseltj es

Vanuit onze comfortabele positie met de he
dendaagse gezondheidszorg, is dat verlies
haast niet voor te stellen. Maar in de 19l' eeuw
had men wellicht een meer fatalistische in
stelling ten opzichte van geboorte en dood.
De kindersterfte was hoog en de dood hoor
de net zo bij het leven als de -  vele -  geboor
ten.

Het leven was hard in de 19c eeuw en ook
Loenen was bij de geboorte van Keetje niet
voor alle inwoners een paradijs. Ruimte was
er altijd wel, maar binnenshuis waren vooral
voor de lagere standen de hygiënische om
standigheden erbarmelijk. Ook waren de op
vattingen over de verzorging van zuigelingen
in onze ogen primitief. De kinderen kregen

dikke pap en spekschraapseltjes en een dotje
met brandewijn om lekker te slapen. Het mag
een wonder heten dat Keetje het haalde en
uiteindelijk zelfs 86 werd. Ze moet wel een
taaie overlevingsdrang hebben gehad en
door haar naam en afkomst ook een dikke
huid. Een bijnaam was niet nodig als je Uit
hok heette.

Misschien viel de werkelijkheid mee en
bikkelde ze vrolijk met de andere kinderen
op het Kerkplein. Een echte 'bikkel', op stevi
ge schoentjes van schoenlapper Jan Aupers.

Jan had zijn werkplaats in het huidige
Dorpsstraat 94. Op '20 maij 1838' schreef hij
een rekening: 'voor Keetje een paar schoen
tjes gemaakt: 1,45.' Die werd betaald door
Hendrik Goudt, de buurman van de schoen
maker. Hij tekende vanaf 1835 ook jaarlijks
voor de vergoeding, die de gemeente Loenen
betaalde voor 'kleederen en onderhoud van
het gevonden kind Cornelia Uithok'.

Woonde Keetje dan niet meer bij Dirkje
Sneeuw? We weten het niet. In het bevol
kingsregister is een hiaat tussen 1830 en 1850.
Misschien is Dirkje Sneeuw kort na de komst
van Keetje overleden. Het kan ook zijn dat
anderen de administratieve rompslomp voor
haar waarnamen. Dirkje kon immers zelf niet
lezen en schrijven. En ze had al een band met
Hendrik Goudt, want hij was getuige bij de
geboorteaangifte van haar zoon Jan in 1820.

Achterlappen

Hendrik Goudt was iemand: eigenaar van
een 'huis en plaats' aan Het Molen Eind, ver
der kleermaker, winkelier, bode der gemeen
te Loenen, lantaarnopsteker, aanplakker van
publicaties en cipier van het huis van bewa
ring. Tot 1857 verhuurde hij ook een van zijn
kamers voor 'de vergaderingen der gemeente
Loenen'. Goudt overleed in 1869, oud 76 jaar.

Rond 1832 was Hendrik Goudt in de bloei
van zijn leven en hij kon wel even iets voor
schieten. Dat was nodig, want de gemeente
Loenen betaalde achteraf rond ƒ 95,- per jaar,
een heel bedrag. In 1834 betaalde de gemeen
te aan 'Tractement van den Veldwachter'
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ƒ 175,- en aan 'de jaarwedde van den Onder
wijzer' ƒ 150,-.

Hendrik Goudt declareerde per kwartaal
voor het onderhoud van Keetje. Al die nota's
zijn bewaard gebleven. Van januari tot maart
1837 berekende hij dertien weken kostgeld a
ƒ 1,50 per week. Bovendien had ze nieuwe
kleertjes gekregen: een jurkje gemaakt 0,50, een
hoetje gemaakt 1,50, een paar kousjes 0,45, drie
hemde gemaakt 0,45 schoene gelapt 0,40 eenig
goed versteld 0,45. Ook kreeg ze een paar pan
toffeltjes en winkelier Edema leverde 4 Vi el
bruijn Catoen, 3 el blaauw id. 2 el wit voering, 4
el lint en 3 halsdoeken, totaal ƒ 7,99.

Kleermaker Goudt declareerde zelf het
maakloon: 1 Jurkje, 4 doekjes, 2 boeselaars, 1
Rokje, 1 nachtjakpon, en 0,60 aan verschot, totaal
ƒ 1,80.

Kleine Keetje werd in het najaar van 1838
zes jaar. In februari 1839 werd er weer stof
gekocht en Goudt declareerde: 2 Borstrokjes en
2 Broekjes: 0,60 en een paar kousen voor 0,50. Op
die declaratie stond ook: Voor Rijskosten en
verschot na Amsterdam 4,60, Voldaan 21 Maart
1839. Hendrik Goudt zette ditmaal een opval
lend dikke streep onder zijn handtekening.

H ollandsch Siberië

Die reis naar Amsterdam was op 19 maart
1839 en daarmee kwam voor Keetje op een
traumatische manier een einde aan de relatief
beschermde kindertijd in het dorp Loenen.
Net als honderden andere wezen werd ze per
boot over de Zuiderzee getransporteerd naar
Drenthe, want de zesjarige Keetje werd
'opgezonden' naar de 'Kindergestichten van
Veenhuizen'. Burgemeester Joh. Sanderson
tekende persoonlijk de 'Vestigingsstaat aan
gaande Cornelia Uithok de 19e Maart 1839
naar het l e Gesticht der Maatschappij van
Weldadigheid te Veenhuizen opgezonden ten
laste van de gemeente Loenen provincie
Utrecht.'

'Weldadige' regeling
Ons land liep met deze 'weldadige' regeling
voorop in Europa. Initiatiefnemer van de

Maatschappij van Weldadigheid in 1818 was
graaf Johannes van den Bosch2, een generaal,
die het tot minister zou brengen. Van den
Bosch was gegrepen door het vraagstuk van
het pauperisme. Door het oprichten van kolo
niën in het noordoosten van het land wilde
hij een aantal doelen tegelijk realiseren: door
de woeste gronden te laten ontginnen met de
spierkracht van de paupers, zouden zowel de
paupers als de economie erop vooruitgaan.

De overheid stond aanvankelijk zeer wel
willend tegenover de plannen van Van den
Bosch en in 1822 werd de volgende overeen
komst gesloten: er zouden 4000 wezen, 150
bedelaarsgezinnen en 1500 bedelaars worden
geleverd voor de koloniën in Drenthe. Ook
werd bepaald dat een gemeente niet meer
dan ƒ 30,- per jaar aan een wees mocht beste
den. Bij Koninklijk Besluit kregen de gemeen
ten de verplichting tot het opzenden van we
zen vanaf zes jaar naar de kolonie.

Loenen was gehoorzaam en betaalde elk
jaar ƒ 30,- 'Vervangingskosten' voor Keetje.

Toen er in de loop der jaren vanuit de be
volking steeds meer verzet kwam tegen de
praktijken rondom de 'Rijksweezengestichten
te Veenhuizen', werden deze in 1865 ont
ruimd.

Keetje werd in 1839 nog wel op last van
de overheid opgezonden. Ze werd naar Am
sterdam gebracht en ging in eerste instantie
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Rekening voor het kostgeld betaald aan Hendrik Goudt.
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Het '3r Gesticht' te Veenhuizen in de eerste helft van de 19c eeuw, vergelijkbaar met de twee andere gestichten (coll.
Gevangenismuseum Veenhuizen).

naar Ommerschans. Later werd ze overge
bracht naar het ' l e Gesticht' in Veenhuizen. In
dat gebouw woonden toen 1000 wezen. Haar
nummer in het 'stamboek' was: wees 2111.
De andere twee gebouwen werden bij haar
aankomst vrijwel geheel bevolkt door bede
laars. Van de drie gelijkvormige gestichten
die in Veenhuizen werden gebouwd, is het
tweede gesticht, nu Esserheem geheten,
goeddeels bewaard gebleven. Het is een
rondom gesloten carrévormig gebouw, met
vier zijden van 145 m. Middenin is een bin
nenplein. In dezelfde stijl zijn in die periode
kazernes gebouwd.

De tucht voor de wezen in Veenhuizen
was militairistisch.3 De straffen voor diverse
-  in onze ogen lichte -  vergrijpen varieerden
van te pronk stelling, opsluiting op water en
brood tot veertig rietjeslagen.

Loodjes en wigtjes

De naam Uithok is in dozen vol verslagen
van de tuchtcommissie niet terug te vinden
en het is niet bekend of ze zich heeft misdra
gen. Maar voor de kleine Keetje betekende
Veenhuizen in ieder geval: geen pantoffeltjes
meer van Jan Aupers, geen jurkjes van Hen
drik Goudt en geen hoetjes met linten. Alle
wezen werden gehuld in stugge kleding, ge
maakt van stoffen die de kolonisten in eigen
weverijen maakten.

Het voedsel was zo mogelijk nog erger.
Daags kreeg men Vi roggebrood per man.4
Dat koloniebrood werd gebakken van rogge
en aardappelen. Voor de erwtensoep was per
persoon beschikbaar: 375 Wigtjes3 Erwten, 39
Wigtjes Rundvet en 156 korrels Zout. Met Groe
nen erwten of Graauwen om den anderen Zater-
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dag geschaft. Afwisseling bracht de Gort Soep:
per portie 2 ons Gort, 39 Wigtjes Rundvet, 145
korrels zout. Deze Soep werd geschaft Dingsdags
en Donderdags. Zondag, Maandag Woensdag
en Vrijdag stond Vleesch Soep op het menu:
per man 6 Lood6 Rundvleesch, 6 wigtjes Rundvet,
7 lood Groenten, 22 Lood Aardappelen, 7 Lood
Tarwebloem, 11 lood Gort, 233 korrels zout, 3
korrels peper, 4/5 vingerhoed azijn.

Kritiek op dit menu werd verwoord door
T.L. Hoff. Deze gewezen kolonist publiceerde
in 1840 een pamflet van 30 pagina's waarin
hij inging op de verschrikkingen en wantoe
standen met de bedoeling om een ieder die
vrijwillig naar de Koloniën van Weldadig
heid wilde gaan, daarvan te weerhouden. Het
'natte' brood zou met water gebakken wor
den om het gewicht te halen en van de gort-
soep werd men wel opgeblazen maar niet
verzadigd. Op tweede Paasdag 1840 brak er
oproer uit onder de kolonisten, omdat er zelfs
geen brood meer was.7

Geen wonder dat de sterfte onder de wezen
enorm was. Wellicht had Keetje door haar
eerste zes jaar in Loenen een goede start. Als
dorpskind was ze in het voordeel ten opzich
te van wezen uit de steden die vanaf hun ge
boorte al ondervoed waren. In ieder geval
overleefde de taaie Keetje het verblijf in Veen-
huizen. In 1852 werd zij ontslagen, 20 jaar
oud.

Dertien jaar heeft Keetje in het 'weezen-
gesticht' doorgebracht. De bemoeienis van
Loenen beperkte zich tot betaling van de kos
ten. In 1849 waren die opgelopen tot ƒ 22,71
per half jaar. De eerste weken na haar opzen
ding in 1839 veroorzaakte zij nog enige com
motie in Loenen. De Staatsraad Gouverneur
der Provincie Utrecht vroeg in welke gods
dienstige belijdenis het kind Cornelia Uithok
moest worden opgevoed. Sanderson was
weer gedwongen handelend op te treden. In
overleg met het gemeentebestuur werd geko
zen voor de 'hervormde belijdenis.'

Loenen
Dorpsstraat.

a. d. Vecht.

Dorpsstraat te Loenen.
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Dienstje

Het bleef niet bij catechisatie. Bij haar vertrek
uit het gesticht in 1852 werd over Keetje ge
noteerd: leest en schrijft goed, kan naaijen, breij-
en en stoppen. In een briefje van 5 Februarij
1852 kondigde de Commissaris des Konings
in de Provincie Utrecht het ontslag van Keetje
aan. Daarbij voegde hij een extract bevattende
wederonderscheidene bijzonderheden waarvan de
kennis bij het in overweging nemen van het ont
slag in het belang der voorwerpen nuttig kan
zijn.' Hij doelde hiermee op de vermeldingen
in de ontslagstaat van het 'voorwerp' C. Uit
hok, no. 2111.

Behalve dat zij goed kon lezen en schrij
ven, was Keetje voor eene ligte dienst wel ge
schikt. Vertrek uit Veenhuizen voordat ze 'een
dienstje' had, betekende echter kosten voor
Loenen. Daarbij waren er schulden. De stand
van haar rekening in het weeshuis was: 21,88
schuld op kleeding, 3,48 te goed op voorschot.
Volgens oud-kolonist T.L. Hoff zouden veel
meisjes, die op deze 'Hooge-School der on
deugd' waren geweest, na hun ontslag 'zich
overgeven aan een liederlijk, ontuchtig le
ven.' Ook waren er meldingen dat dienst
meisjes die uit Veenhuizen kwamen -  dank
zij de militaire tucht -  onhandig, maar ook
gedwee en onderdanig waren. In ieder geval
wereldvreemd. Hoff: Zo staan zij dan opeens,
als vreemdelingen, onbekend en zonder iets ge
leerd te hebben, waarmee zij den kost kunnen ver
dienen, zonder ondervinding in eene gansch ande
re wereld, en zijn weldra zonder werk en zonder
brood.

Slaapsteehouder

Keetje was zo verstandig na haar ontslag
rechtstreeks naar Loenen te gaan, waar de
burgemeester zijn verantwoordelijkheid nam.
Y.J.H. de Koek was op dat moment de burge
meester en toen Keetje op 7 april 1852 bij hem
op de stoep stond, schreef hij een briefje aan
het Diaconiebestuur waarin hij melding
maakte van Keetje's komst. Hij voegde eraan
toe: Daar zij eenigen tijd hier zal verblijven ten

einde te trachten eenen dienst te verkrijgen, heb ik
haar intrek doen nemen bij den slaapsteehouder
]. Reuken voor de som van 1,50 per week. Mocht
het diaconiebestuur echter andere plannen met bo
vengenoemde persoon hebben zoo zal het mij aan
genaam zijn die te vernemen.

Of en hoelang de Diaconie moest bijsprin
gen is niet bekend. Vier jaar later, in 1856,
woonde Keetje als dienstbode bij zadelma-
kersknecht Lucas Ritz. Na zijn overlijden in
1856 verhuisden zijn weduwe, zijn dochter
Helena en Keetje naar het huis op nummer 25
in de huidige Dorpsstraat. De weduwe Ritz
was tot aan haar overlijden in 1862 was
vrouw.

In 1864 vertrok Keetje naar Nederhorst
den Berg. Op 15 december datzelfde jaar trok
ze naar Vreeland om te gaan werken bij Stam.
Er vonden nog meer -  onbekende -  verhui
zingen plaats tot ze opeens in 1866, ze was
toen 33, terugkwam in Loenen om te gaan
wonen in het Docters hofje, bij Gregorius de
Rijk en zijn vrouw Matje Kortekaas. Ze werd
dienstbode op het adres BI 7, de bakkerij van
Helena Ritz en haar man.

Vroedvrouw

In 1867 was baron Van Reede tot ter Aa bur
gemeester van Loenen. Keetje bezorgde hem
dat jaar heel wat werk. Op 15 februari kwam
vroedvrouw Haverman bij hem om te vertel
len dat op 14 februarij in het huis Wijk B No. 117
is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit
Cornelia Uithok, zonder beroep, ongehuwd, wo
nende te Loenen. Het kind kreeg de voornamen
Cornelis Willem. Getuigen waren jan Arent
Voorthuis, secretaris en Theodorus van Rooij-
en, veldwachter. Keetje bleek te zijn bevallen
van een zoon. In de kerkelijke archieven
werd bij de doop vermeld dat het ging om
een onecht kind van Cornelia Uithok.

Keetje was zonder beroep, want de Loe-
nense mevrouwen konden geen zwangere
dienstmeid gebruiken. Daar zat ze dan, met
kind en zonder middelen van bestaan. De
kerkeraadsvergadering van Hervormde Ge
meente van 9 mei 1867 kreeg een missive van
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den heer Burgemeester van Loenen, met verzoek
om bericht of Cornelia Uithok met haar kind de
vereischte onderstand van de diakonie kan beko
men. Er werd negatief besloten, wegens het on
vermogen der kas.s

Op 6 juli verschenen de secretaris en de
veldwachter weer voor de burgemeester om
te melden dat op 5 julij des morgens om halfze
ven was overleden: Cornelis Uithok, zonder be
roep, oud vier maanden, geboren te Loenen, wo
nende te Amsterdam, zoon van Cornelia Uithok ,
dienstbode wonende te Amsterdam.

Keetje was blijkbaar naar Amsterdam ge
gaan en om daar als dienstbode te gaan wer
ken. Was ze toevallig in Loenen op bezoek
toen het kind overleed? Het is waarschijnlij
ker dat ze haar zoon ten einde raad ter ver
zorging in het dorp heeft achtergelaten. Zon
der haar 'onecht kind' had ze immers meer
kans op werk.

Domicilie van onderstand

De bevalling, de armoede en het sterven van
haar kind werden Keetje dat jaar teveel. Ze
werd in Amsterdam opgenomen in het Bin
nengasthuis en was blijkbaar zo ziek dat ze
bij de opname haar naam niet goed kon laten
noteren. Burgemeester Van Reede tot ter Aa
ontving namelijk een ambtelijk schrijven van
zijn collega Fock: (...) gelet op het verzoek door
of vanwege Cornelia Kok (volgens latere opgave
genaamd Cornelia Uithok) gereformeerd, onge
huwd, dienstbode, gedaan tot het bekomen van ge
neeskundige verplegingf...). Besluit aan Cornelia
Kok of Uithok te verstrekken eenen onderstand in
geneeskundige verpleging in het Binnen Gasthuis
tegen 50 cents daags, en zulks voor rekening van
haar onderstandsdomicilie Loenen, vanwaar zij in
Mei naar herwaarts is gekomen.

Keetje vertrok dus in mei, direct na afwij
zing door de Diaconie, naar Amsterdam. Uit
de archieven van het Binnengasthuis blijkt,
dat ze werd opgenomen in de vrouwenzie
kenzaal op 26 november 1867 en ontslagen op
4 maart 1868. Zij bezette krib 17.9 Zij was bij
opname dienstbode op het adres Amstel 280
en ongehuwd.

Berucht

Het verblijf in het ziekenhuis moet een hel
zijn geweest. Het gebouw zoals dat nu aan de
Oudezijds Achterburgwal staat, werd na 1868
gebouwd. Keetje lag nog in de gebouwen van
het middeleeuwse Sint Pietersgasthuis. De
verpleging bestond uit 'knechten en meiden.'
Tot de ingrijpende reorganisatie van 1883 wa
ren het slaan van patiënten, het mishandelen
van zieken, die geen fooien gaven en het
opeten van voedsel dat voor de patiënten be
stemd was, dagelijks voorkomende zaken. Er
werd zelfs een oppasser betrapt, die bezig
was de beste stukken vleesch, aan een vork ge
prikt, en omhoog gehouden, met luider stem bij af
slag en opbod aan de meestbiedenden te verkoopen.
Het personeel kwam uit Veenhuizen en toen
de geneesheer-directeur in 1867 personeel no
dig had, schreef hij om 'nieuwe zaalmei-
den'.10 Werkte deze onverwachte confrontatie
met haar verleden de genezing tegen of was
Keetje in het voordeel, omdat ze wist hoe ze
met deze vrouwen om moest gaan?

Ondanks de barre omstandigheden her
stelde Keetje. Het is niet bekend waar zij kort
na haar ziekenhuisverblijf heeft gewoond. Op
19 mei 1869 werd ze ingeschreven op het
adres Warmoesstraat J 74 als dienstbode bij
de winkelier Johannes Koning. Op 29 septem
ber 1869 werd zij uitgeschreven naar Wees-
per-Karspel. Op 26 mei 1873 trok ze weer
naar Amsterdam. In korte tijd verhuisde ze
ettelijke malen in de stad. In juli 1873 naar de
2e Laurierdwarsstraat, diezelfde maand naar
het Vuile Weespad, in april 1874 naar de Zee
dijk. Op 29 juli 1875 werd ze uitgeschreven en
vertrok ze naar Weesp.

Boerenknecht

In Weesp kreeg het leven van Keetje een on
verwachte wending. Het Gemeentearchief
geeft als informatie: Ingekomen uit Amsterdam,
dienstbode bij j. Schrijver op de Ossenmarkt. Ge
huwd te Weesp op 12 september 1878 met Corne
lis Bos, boerenknecht.

Cornelis Bos werd geboren op 3 augustus
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Ossenmarkt 7 te Weesp.

wereldoorlog op 10-10-1918 aan ouderdoms
zwakte. Na haar zware leven doofde zij uit
als een kaarsje. Wie de begrafenis betaalde is
onbekend, maar de rekening ging dit keer
niet naar Loenen.

Mieke Kennis (1947), oud-inivoonster van Loe
nen aan de Vecht., was o.a. werkzaam als redactri
ce bij de centrale redactie huis-aan-huisbladen in
de provincie Utrecht. Sinds enkele jaren schrijft ze
als gastauteur artikelen voor de 'Vechtkroniek'
van de Historische Kring Gemeente Loenen
(HKGL ) .

1838 in Weesp in een gezin dat vijf kinderen
telde; zijn vader was bezemmaker. Cornelis
was tot 1885 boerenknecht bij Schep, veehou
der aan de Achtergracht 4, een stadsboerderij
in het centrum. In het bevolkingsregister 1880
-1890 staat dat hij van beroep veranderde. Hij
werd portier, waarschijnlijk bij de chocolade
fabriek Van Houten, die rond 1880 flink werd
uitgebreid. Zijn aanstelling tot portier bij Van
Houten bracht rust, en wellicht ook wat aan
zien, want Cornelis had ongetwijfeld een por-
tiersuniform. Aan de ontelbare verhuizingen
van Keetje kwam toen een einde. Vanaf mid
den jaren 80 tot 1918 woonden ze in Wijk B
20, het huidige Ossenmarkt 7. Dat huisje staat
nog achter het Tolhuis bij de Lange Vecht-
brug, een paar meter van het ronde, bomvrije
torenfort van Bastion Bakkerschans, dat on
derdeel was van de Hollandse Waterlinie. Tij
dens de eerste wereldoorlog lagen hier grote
groepen soldaten.

Keetjes man heeft dat niet meegemaakt.
Vanaf 1910 stond Cornelis ingeschreven als
'zonder beroep' en 17 november 1914 over
leed hij, 76 jaar oud, in Loosduinen 'in het
huis Monsterscheweg 91.' Op dit adres was
(en is nog) een psychiatrische inrichting ge
vestigd. Waarschijnlijk werd Cornelis opge
nomen omdat hij aderverkalking had en
kinds werd.

Keetje sleet haar laatste jaren alleen in het
huisje bij het fort en kwijnde letterlijk weg. Ze
overleed vlak voor het einde van de eerste

Noten

1. Baai is een dikke, geruwde, wollen stof (wol is
waterafstotend). Het rood is niet fel, maar bak
steenrood. Baai werd geverfd met meekrap,
een inheemse, plantaardige verfstof. Witte baai
is crèmekleurig. Het witte rokje was waar
schijnlijk van katoen, mogelijk wat dikker en
met ingeweven smalle strepen. Neteldoek is
heel fijn, los geweven katoen.

2. Deze generaal Van den Bosch heeft ook het
'cultuurstelsel' in Indië opgezet, waar Multatu-
li zich tegen keerde.

3. Drents Archief: Archieven Maatschappij van
Weldadigheid.

4. Drents Archief: Memorie van voeding 1835.
5. 1 Wigtje is 1 gram.
6. 1 Lood is 10 gram.
7. Een fotografische herdruk van het pamflet staat

in het boek: R. Berends e.a., Arbeid ter Discipli
nering en Bestraffing -  Veenhuizen als onvrije kolo
nie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-
1859, Walburg Pers, Zutphen 1981.

8. In 1801 maakte P.L Serrurier de Diaconie van
Loenen tot universeel erfgenaam. Dat beliep
wel 200.000 gulden, waarbij een grachtenhuis
in Amsterdam en een dik pak effecten. De rijke
Diaconie had zoveel vertrouwen in de staat,
dat men belegde in staatspapieren. De Franse
tijd brengt echter tiërcering. Er wordt nog wat
verkeerd belegd in kansbiljetten en zo ging de
rijkdom der Diaconie voorbij, een geval van
'verdamping' avant la lettre.

9. Stadsarchief Amsterdam: Verpleegden-register
Binnen Gasthuis.

10. C H Vernède, Geschiedenis der ziekenverpleeging,
Erven Bohn, Haarlem 1927.
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Amerikaanse kunstenaars in Laren,
1880-1914

Emke Raassen-Kruimel

De aantrekkingskracht die Laren vanaf de jaren tachtig van de 19e eeuw op
kunstenaars uitoefende, is niet beperkt gebleven tot Nederlanders. Buitenlandse
schilders die Nederland bezochten, ontdekten het dorp eveneens en van hen maakten
Amerikanen een belangrijk deel uit. Over Laren hadden ze horen spreken door hun
Nederlandse collega's van de Haagse School die ze in Den Haag hadden leren kennen
of ze waren al in Amerika op Laren geattendeerd, omdat ze daar werk van Anton
Mauve hadden gezien. In de periode van 1885 tot het begin van de Eerste
Wereldoorlog werkten zij alleen of in groepsverband vooral in de zomer in Laren. De
binnenhuizen en het landschap in de omgeving inspireerden de Amerikaanse schilders
tot doeken en tekeningen die vaak verwantschap vertonen met die van hun
Nederlandse vakgenoten, maar soms toch ook blijk geven van een eigen visie. In dit
artikel wordt ingegaan op dit Amerikaanse en minder bekende facet van de Larense
culturele geschiedenis, dat ook deel uitmaakt van de tentoonstelling 'Dutch Utopia.
Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914', die dit najaar in Singer Laren
zal plaatsvindend Deze expositie zal aandacht besteden aan de Amerikaanse schilders
die in het hierboven genoemde tijdsbestek in verschillende plaatsen in Nederland
werkten. Hun werk is in ons land vrij onbekend, omdat na afloop van het verblijf de
schilderijen en tekeningen meestal mee terug werden genomen naar de Verenigde
Staten. Van enkele kunstenaars die langdurig hier woonden, kwamen werken in
Nederlandse collecties terecht.

Amerikanen bezoeken Nederland

Over de interesse voor Nederland die aan het
einde van de 19e eeuw in Amerika ontstond,
is in 2006 in dit tijdschrift reeds een uitge
breid artikel van Annette Stott verschenen.2
Stott beschrijft daarin hoe Amerikanen over
eenkomsten gingen zien tussen de Ameri
kaanse en Nederlandse geschiedenis en bij
hen een ideaalbeeld van Nederland met zijn
democratie, sociale gebruiken en persoonlijke

vrijheid ontstond. Dit leidde tot een
'Hollandgekte' die tot gevolg had dat er in
Amerika veel Nederlandse kunst werd verza
meld, aanvankelijk uit de 17e eeuw, maar
spoedig ook die van de Haagse School. Gaan
deweg kwam ook een toeristische stroom van
Amerika naar Nederland op gang. Men be
zocht de steden waar het 17e-eeuwse karakter
nog was bewaard zoals Amsterdam, Haarlem
en Dordrecht en pittoreske dorpen waar de
bevolking in klederdracht liep zoals in Volen-
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dam, dat aan het einde van de eeuw een
enorme trekpleister werd. Onder de toeristen
waren veel kunstenaars die in de Nederland
se musea de beroemde doeken van Rem
brandt, Frans Hals, Jan Steen en vele andere
meesters uit de Gouden Eeuw bestudeerden
of kopieerden. In Den Haag, op dat moment
het centrum van de Nederlandse eigentijdse
kunst, ontmoetten ze hun collega's van de
Haagse School. De jonge Amerikaanse schil
ders die met dit doel naar Nederland kwa
men, hadden vaak in hun vaderland al de
schilderkunst van de Nederlandse 17e eeuw
of die van de eigen tijd leren kennen of ze
raakten in Nederland geïnteresseerd tijdens
hun verblijf in Europa waar ze in Parijs of
München aan een academie studeerden.

De contacten met schilders van de Haagse

School waren voor veel jonge Amerikanen
van groot belang. De Nederlandse schilders
waren toegankelijk en sociaal en bereid de
buitenlanders op hun atelier te ontvangen en
hun werk te laten zien. Onder hen waren Jo
zef Israëls en Hendrik Willem Mesdag
evenals Anton Mauve, die in 1885 naar Laren
verhuisde. Daarnaast volgden zelfs enkele
Amerikaanse schilders een opleiding aan de
Academie van Beeldende Kunsten in Den
Haag waar Jacob Maris en Jozef Israëls lesga
ven. Zelf werkten deze Nederlandse schilders
behalve in Den Haag en omgeving ook in
plaatsen aan de kust als Katwijk of elders in
dorpen als Hattem en Laren. Hun buiten
landse collega's wezen zij op de mogelijkhe
den daar. De Amerikanen pakten de Neder
landse onderwerpen op en werden mede
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Afb. 1: W.H. Howe, Avond in Laren, olieverf op doek op paneel, 84 x 108 cm (coll. Union League Club, Chicago).
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Afb. 2: W.H. Singer, Heidelandschap bij de Tafelberg te Blaricum, olieverf op doek, 102 x 178,5 cm (coll. Singer
Laren).

geïnspireerd door de schilderwijze van de
Haagse School en die van de 17e eeuw, die
trouwens ook vele Nederlanders tot voor
beeld was.

De aantrekkingskracht van Laren

Vanaf het begin van de jaren tachtig was La
ren in trek bij Nederlandse kunstenaars van
wie Albert Neuhuys (1844-1914) met boeren
interieurs en Anton Mauve (1838-1888) met
landschappen en heidevelden met een
schaapskudde de trendsetters werden. Mau
ve woonde er permanent vanaf 1885. Het zal
kort daarna zijn geweest dat ook de eerste
Amerikanen Laren bezochten. Van sommigen
van hen is uit documentatie bekend in welk
jaar zij er waren en welke Nederlandse kun
stenaars zij ontmoetten, maar heel vaak kan
de periode dat zij in het dorp werkten, slechts

afgeleid worden uit de datering van de
kunstwerken.

Naast de enkelingen die kwamen, werd
Laren zeker vanaf het begin van de jaren ne
gentig ook door hele gezelschappen Ameri
kanen bezocht. De Gooi- en Eemlander ver
meldde over mei 1891: 'Laren kenmerkte zich
door de bijzonderheid een aantal Amerikaan-
sche dames logies te verleenen: bijna allen
schilderessen, of die het wilden worden, of
die, wat erger was, zich verbeeldden het
reeds te zijn. Zij schenen te meenen, dat, als
men ging schilderen waar Mauve geschilderd
heeft, de kunst van zelf wel kwam.'3 Ook
Wally Moes schreef in haar Nagelaten vertel
lingen dat ze 'in drommen uit Amerika
[kwamen], waar de roem van Mauve vele ge
roepenen in den waan bracht, dat zij maar in
zijn land hoefden te werken, om tot de uitver
korenen te gaan behooren'.4 Dit commentaar
sloeg waarschijnlijk op schilderklassen die
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onder leiding van een docent in de zomer La
ren aandeden en waarvan het niveau niet al
te hoog was. De kritiek is zeker minder van
toepassing op de meer professionele Ameri
kaanse kunstenaars die in de regel op eigen
gelegenheid kwamen. Over een aantal van
hen gaat dit artikel.

Tijdens hun verblijf in Laren logeerden zij
in hotel De verguldt’ postwagen, al snel beter
bekend als Hotel Hamdorff of bij mevrouw
Kam-Redcliffe, Engelse van geboorte, die
vanaf 1895 in Laren woonde en een pension
begon in Villa Van Dijk aan de St. Janstraat,
rond 1905 verhuisd naar 't Witte Huis aan de
Neuhuysweg.5 Haar pension was bij Engel-
sen en Amerikanen in trek, omdat ze Engels
sprak. Sommige schilders die langer in Laren
bleven, huurden ook wel een kamer bij parti
culieren. Amerikaanse en Nederlandse colle
ga's ontmoetten elkaar in het Kroegje van
Hotel Hamdorff, waar vooral de schilderes
sen Wally Moes (1856-1918) en Arina Hugen-
holtz (1848-1934) een sociale rol in het kunste
naarsgezelschap vervulden.

De Amerikanen en het landschap

Onder de eerste Amerikanen die in de loop
van de jaren tachtig naar Laren kwamen, was
Henry Ward Ranger (1858-1916). Ranger was
een landschapschilder die geïnteresseerd was
geraakt in de Haagse School en vooral in het
werk van Jozef Israels (1824-1911), Jacob Ma
ris 1837-1899), Johannes Bosboom (1817-1891
en Anton Mauve. In zijn in 1914 te boek ge
stelde herinneringen beschrijft hij uitgebreid
zijn contact met Mauve van wie hij zeer ge
charmeerd was en die hij nog kort voor diens
dood in 1888 in Laren sprak. Ranger maakte
buiten studies in zijn schetsboek en werkte de
onderwerpen in het atelier verder uit het ge
heugen op doek uit. Tijdens een van hun ge
sprekken informeerde Ranger bij Mauve of
dit wel de goede methode was. Mauve ant
woordde hem dat dit de werkwijze van de
oude meesters was geweest, die ook hij volg
de.6 Ranger logeerde in Hotel Hamdorff en
discussieerde over schilderkunstige onder

werpen met andere schilders onder wie Jozef
Israëls die op dat moment ook in Laren was.
Tot zijn vriendenkring behoorden verder Al
bert Neuhuys en 'Jack' (Jacob) Maris, zoals hij
hem noemde. Ranger schilderde diverse
landschappen in Holland. In sommige daar
van, met water, is invloed van Jacob Maris
aanwezig. Andere landschappelijke onder
werpen lijken eerder door Mauve en ook
door de Larense omgeving te zijn geïnspi
reerd. Ranger onderscheidde zich in schilder
wijze en tonaal kleurgebruik niet van de
Haagse School. De sfeer in Laren moet Ran
ger goed zijn bevallen. Na zijn terugkeer in
de Verenigde Staten moedigde Ranger in
1899 Amerikaanse schildervrienden aan om
met hem te komen werken in het dorpje Old
Lyme in Connecticut, aan de Amerikaanse
oostkust. Het betekende het begin van een
bloeiende kunstenaarskolonie.

In dezelfde tijd als Ranger was ook Willi
am Henry Howe (1846-1929) in Laren. Howe
was gespecialiseerd in veestukken en een
groot bewonderaar van De stier van Paulus
Potter (1625-1654)7. Potters werk was in Ame
rika zeer populair. Howe zal het schilderij ze
ker bestudeerd hebben in het Mauritshuis in
Den Haag. Tot zijn Larense werk behoren
Avond in Laren (afb. 1) en Liggende koe in de
stal, beide uit 1890.8 In Avond in Laren heeft
Howe een idyllisch tafereel gecreëerd met
koeien die vredig bij een opkomende maan in
de weide liggen. De voorste koe doet sterk
denken aan de liggende koe op Potters De
stier. Terwijl in dit werk sterke verwantschap
met de 17l' eeuw aanwezig is, volgde Howe in
de Liggende koe in de stal de losse schilderwijze
van de Haagse School én een thema van
Mauve. Howe schonk dit laatste paneeltje aan
Jan Hamdorff die het in de eetzaal van het
hotel hing.

Tot de schilders die langdurig in Neder
land woonden, behoort Charles P. Gruppe
(1860-1940), ook wel Gruppé gespeld. In de
periode 1890-1910 verbleef hij een tijd in Den
Haag, waar hij aan de Academie studeerde
bij Jozef Israëls en Bernard Blommers (1845-
1914) en zelfs lid werd van de kunstenaars
vereniging Pulchri Studio. Zijn werk sluit in
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thema's en stijl aan bij de Haagse School en
zelfs zozeer, dat in 1904 in Elsevier's Geïllu
streerd Maandschrift werd geschreven dat hij
'kunsthistorisch' tot Holland behoorde.9
Landschappen met een sloot en een boerderij,
schapen of houthakkers zijn terug te voeren
op Mauve, onderwerpen uit diens Haagse of
Larense tijd. In 1906 had Gruppe een soloten-
toonstelling bij kunsthandel Buffa in Den
Haag waar verscheidene Larense werken
werden getoond als Laantje in Laren en Op de
hei te Laren .10 Ook hingen er Larense interi
eurs. Op zoek naar de typische Mauve-
onderwerpen is hij omgetwijfeld een aantal
keren in Laren geweest. Tenslotte woonde
Gruppe enige jaren in Katwijk, waar hij
strandscènes schilderde. In tegenstelling tot
dat van vele andere Amerikanen is er werk

van hem in Nederland gebleven, dat in de
huidige tijd zo nu en dan weer opduikt in de
kunsthandel.

Ook Walter Castle Keith (1863-1927) be
viel het blijkbaar goed in Nederland, want
tussen 1901 en 1921 werkte hij onder meer in
Den Haag, Katwijk en Laren en tenslotte in
Heeze. Tot zijn oeuvre behoren landschappen
met schapen in de sfeer van Mauve, koeien in
de weide en interieurs. Dergelijke onderwer
pen zijn vermoedelijk ook in Laren ontstaan,
dat hij enige malen bezocht voor hij er van
1914 tot 1917 permanent woonde." Keith
hanteerde wel Mauves losse penseelvoering,
maar werkte verder met veel meer contrast in
kleur. Ook van hem zijn stukken in Neder
lands bezit gebleven.

Van de Amerikaanse landschapschilders
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Afb. 3: Am y Cross, De Hollandse groenteverkoper, gouache, 51 x  66 cm (coll. Danforth Museum of Art, Framing
ham, schenking mr. en mrs. Eliot F.Bartlett).
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Afb. 4: Marcia Oakes Woodbury, Moeder en dochter -  Het geheele leven, aquarel, 67,5 x 30,5 cm (2x), 67,5 x 62 cm
(coll. Museum of Fine Arts, Boston, schenking Charles H. Woodbury).

die in Laren hebben gewerkt is William Hen
ry Singer Jr. (1868-1943) wiens naam verbon
den is aan Singer Laren, in Nederland het
meest bekend. Over hem is in de recente tijd
uitgebreid gepubliceerd, onder andere een ar
tikel in Tussen Vecht en Eem in 2006.12 Toch zal
hier in het kort iets over hem en zijn werk
worden gezegd.
Dat Singer na een verblijf in Parijs regelrecht
naar Laren trok, had ongetwijfeld te maken
met zijn interesse in het werk van Mauve, dat
hij al in Amerika gezien zal hebben. Reeds
voor zijn vertrek naar Europa heeft Singer en
kele onderwerpen met schapen weergegeven.
Gedurende zijn eerste periode in Laren, tus
sen 1902 en 1905, richtte hij zich op het schil
deren van onder meer de heide met een
schaapskudde en dorpsgezichten in de sfeer
van Anton Mauve. Singer hanteerde ook
diens donkere palet en de losse impressionis

tische wijze van schilderen die kernmerkend
is voor de schilders van de Haagse School.
Het opmerkelijk grote doek Heidelandschap bij
de Tafelberg te Blaricum (afb. 2) is daarvan een
mooi voorbeeld. Toen Singer in 1911 zijn in
Laren gebouwde villa De Wilde Zwanen be
trok, liet hij zich inspireren door zijn tuin, die
hij in vrolijke, kleurrijke tonen op doek zette,
in de geest van het Amerikaanse impressio
nisme. De invloed van Mauve had hij duide
lijk achter zich gelaten. In die tijd was het
gastvrije huis van het echtpaar Singer een
ontmoetingsplaats voor Amerikaanse en Ne
derlandse relaties en kunstenaarsvrienden.
Onder hen waren Larense schilders als Albert
Neuhuys, Hein Kever (1854-1922) en Willy
Sluiter (1873-1949) en de Noors-Amerikaanse
Martin Borgord (1869-1935), die nog uitge
breid ter sprake komt. Singer bracht de rest
van zijn leven grotendeels in Noorwegen
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Afb. 5: Martin Borgord, Portret van Japie Wiegers, olieverf op doek, 55,5 x  47 cm (coll. Singer Laren).
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door, waar zijn vele berglandschappen die
een belangrijk deel van zijn oeuvre uitmaken,
ontstonden, maar hij keerde nog meermalen
naar het Gooi terug.

Genre en portret

Veel Amerikaanse schilders werden in Ne
derland geboeid door het dorpsleven met de
plaatselijke bevolking die nog in de streek-
dracht gekleed ging en maar al te graag wat
bij wilde verdienen met poseren. In Laren bo
den de interieurs met de bewoners in hun
ogen een authentieke aanblik van een onge
compliceerd en sober leven dat nog niet
bedorven was door het nieuwe industriële
tijdperk. De Amerikanen volgden vaak de als
realistisch aangeduide, maar in feite licht ro
mantische visie van Albert Neuhuys en Hein
Kever waarin vooral het schilderkunstige en
pittoreske karakter voorop stond. Onder de
genen die zich met het genre van het binnen
huis bezighielden, waren opvallend veel
vrouwen die dit bovendien deden in de aqua
rel- of de gouachetechniek.13 De aquarel was
ook onder de schilders van de Haagse School
een veelgebruikt medium.

Begin jaren negentig logeerde Amy Cross
(1856-1939) in Hotel Hamdorff. De schilderes
werd door haar moeder gechaperonneerd
zoals in die tijd niet ongebruikelijk was bij
ongetrouwde jonge vrouwen. Cross had er
enige jaren studie bij Jacob Maris en Albert
Neuhuys aan de Haagse Academie opzitten.
Een van de onderwerpen waar ze zich mee
bezighield, was het genrestuk. Het thema van
Cross' De Hollandse groenteverkoper (afb. 3) is
niet een interieur maar een vrouw die groente
koopt aan de kar van een groenteman, tegen
de achtergrond van een Larense boerderij.
Het is een ongedwongen landelijk tafereel dat
men niet zo gauw bij een Nederlandse schil
der zal tegenkomen, maar Cross sprak het
blijkbaar aan. Zij raakte nauw bevriend met
Tony Offermans (1854-1911) die een portret
van haar moeder schilderde en het Amy ca
deau deed.14 In Hamdorff ontmoette zij ook
Arina Hugenholtz en Wally Moes.

In dezelfde tijd was ook het schildersechtpaar
Marcia Oakes Woodbury (1865-1913) en
Charles H. Woodbury (1864-1940) voor het
eerst in Laren. Zij bezochten Nederland op
hun huwelijksreis in 1890 en kwamen her
haaldelijk terug. Marcia leerde Nederlands en
bestudeerde de Nederlandse en Vlaamse
schilderkunst. Haar kennis van de Neder
landse cultuur is terug te vinden in haar gen
restukken uit o.a.Volendam, Veere en Laren.
In 1894, toen ze voor de derde keer in Laren
was, ontstond het geaquarelleerde drieluik
Moeder en dochter. Het Geheele Leven (afb. 4).
Bijzonder is dat het niet een geïdealiseerd
beeld biedt zoals bij Neuhuys en Kever, maar
betrokkenheid toont bij het leven van de
Larense vrouwen die van jong tot oud tot de
zelfde arbeid van het spinnen waren veroor
deeld. Ook de keuze voor het drieluik is
uitzonderlijk. Zowel door deze vorm, die oor
spronkelijk gebruikt werd voor altaarstuk
ken, als door het ingetogen en devote karak
ter van de twee geportretteerde vrouwen
heeft het de uitstraling van een devotiestuk.
Charles Woodbury schilderde in Laren het
landschap en het dorp.

Emma Lampert (1855-1920) was iets min
der origineel in haar weergave van een spin
nende Larense vrouw in De kostwinner uit
1891. Lampert kreeg les van Hein Kever, wat
onder meer terug is te vinden in de licht-
accenten die ze gebruikte. De kleine details
als attributen die bij het spinnen worden ge
bruikt, een bezem in de hoek en een kat in het
venster, doen denken aan de interieurs van
Jan Steen (1626-1679) en Gabriël Metsu (1629-
1667). Dat is niet geheel verwonderlijk, want
het 19L'-eeuwse interieurgenre was in zijn
algemeenheid geïnspireerd door de Neder
landse 17L-eeuwse schilderkunst. Lampert
trouwde in 1897 met haar landgenoot Colin
Campbell Cooper (1856-1937), die ook in La
ren heeft gewerkt maar zich richtte op land
schap en boeren.

In 1892 heeft de in Amerika zeer bekende
schilderes Elisabeth Nourse (1859-1938) La
ren bezocht. In een van haar schetsboeken is
onlangs een zeer nauwkeurige studie van een
vrouw in Larens kostuum ontdekt. Nourse
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Afb. 6: Joseph Raphael, De dorpsomroeper en zijn gezin,
olieverf op doek, 198 x 164 cm (coll. Montgomery Gal
lery, San Francisco).

werkte dat jaar vooral in Volendam, waar ze
vrouwen en kinderen op de dijk of in de kerk
schilderde.

Ook Joseph Raphael (1869-1950) heeft zich
aan het begin van zijn carrière met het genre
beziggehouden. In de periode tussen 1904 en
1912 woonde hij met tussenpozen in Laren,
waar hij enige tijd onderdak vond in het pen
sion van mevrouw Kam.15 Uit 1905 dateert
een groot doek dat in feite geen genrestuk is
maar een groepsportret, De dorpsomroeper en
zijn gezin (afb. 6). Raphael stond op dat mo
ment sterk onder invloed van de 17e eeuw.
De omroeper is pontificaal in het midden af-
gebeeld in een houding die sterk doet denken
aan de positie van kapitein Banning Cocq op
De nachtwacht van Rembrandt (1606-1669).
Het meisje links is verwant aan het opvallend
uitgelichte meisje op Rembrandts doek. Ook

de arm van de omroeper met de naar voren
gedraaide palm is een bekend gebaar uit 17e-
eeuwse groepsportretten als de schutterstuk-
ken van Frans Hals (1582/83-1666) en zo zijn
er meer 17e-eeuwse elementen terug te vin
den. Toch heeft Raphael geen oninteressant
doek geschilderd en als onderwerp in die ja-
ren zeker niet gebruikelijk. Hij trouwde met
een Nederlandse pianiste en verhuisde in
1912 naar België. In die tijd richtte hij zich op
het landschap en verruilde hij zijn donkere
palet voor de kleurigheid van het Franse divi-
sionisme.

Toen het echtpaar Singer in 1902 in Laren
arriveerde, werd het vergezeld door schilder
en beeldhouwer Martin Borgord, leermeester
en vriend van William Singer. Op het terrein
van de schilderkunst hield Borgord zich in
die tijd vooral bezig met het genre van het
binnenhuis en het portret. In een reeks por
tretten heeft hij Larense mannen en vrouwen
op realistische wijze weergegeven, wat ge
tuigt van meer begrip voor het zware leven
dat de Larense bevolking leidde dan bij veel
andere schilders te vinden is. Wat dat betreft,
komt Borgords visie in de buurt van de por
tretten van de Larense Ferdinand Hart Nib-
brig (1866-1915). In de collectie van Singer La
ren bevinden zich onder andere Borgords
Portret van Japie Wiegers (afb. 5) uit 1903 en De
Larense boer Lammert Wortel uit 1905. Japie
Wiegers is geportretteerd met het zorgelijke
gelaat van een vrouw die gebukt gaat onder
de dagelijkse zorgen. Borgord kwam waar
schijnlijk tot dit realisme door zijn bestude
ring van de 17e-eeuwse portretten van Frans
Hals zoals het groepsportret van de Regentes
sen van het Oudemannenhuis in het Frans Hals
museum in Haarlem. Zoals zoveel andere
Amerikanen bezocht Borgord dit museum.10
In de volgende periode dat Borgord in Laren
werkte, tussen 1911 en 1919, veranderden zijn
onderwerpen en stijl onder invloed van het
Amerikaans impressionisme en schilderde hij
dames in een droomachtige setting. Als
beeldhouwer liet hij zich inspireren door de
bronzen van Rodin. In die jaren had hij zijn
eigen atelier in de studio die Singer in de tuin
van villa De wilde zwanen had laten bouwen.
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William Singer en Martin Borgord behoorden
tot de laatste Amerikanen die in de 20  eeuw
in Laren werkten. Met het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog keerden de meeste Ame
rikanen naar hun land terug. De invloed van
de Nederlandse schilderkunst van de 17e en
van de late 19e eeuw die voor hen zo belang
rijk was geweest, verdween en maakte plaats
voor die van de stromingen van de 20 eeuw.

Emke Raassett-Kruimel (1944) is kunsthistori
cus en werkte tot haar pensionering medio 2009
als hoofd museum hij Singer Laren. Zij publiceer
de over de Nederlandse beeldende kunst uit einde
19e eeuw en het eerste kwart 20 eeuw.
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Loosdrecht
Een ongemakkelijke geschiedenis

Bas de Ligt

Voor de Loosdrechtse geschiedschrijving is 26 juli 1899 een gedenkwaardige dag.
Willem Voogsgeerd, toen sedert enige jaren hoofd van de 'School met de Bijbel’ in
Nieuw-Loosdrecht, vroeg op die dag per brief aan de Haagse jonkheer C.H.C.A. van
Sypesteyn om een onderhoud 'in betrekking tot de oude geschiedenis van
Nieuw-Loosdrecht (het oude Sijpe), waaromtrent ondergeteekende bezig is
geschiedkundige gegevens op te sporen'. (V .l).1 Beide heren waren toen 42 jaar oud.
Hieronder volgt het verhaal van hun pogingen de geschiedenis van Loosdrecht te
beschrijven en naar hun hand te zetten.

Een Twentenaar en een Hagenaar

De schoolmeester Voogsgeerd was geboren
in Twente en had ondermeer gewerkt in Arn
hem en Amsterdam. Toen hij in 1887 meeging
met de Doleantie werd hij ontslagen. Pas
weer in 1891 kon hij in Loosdrecht aan de
slag aan de in dat jaar opgerichte christelijke
school. De jonkheer kwam uit een geslacht
van gerenommeerde kunstverzamelaars, ge
nealogen en geschiedkundigen. Hun voor
naamste referentiepunt daarbij was de eigen
familie. Op al die gebieden publiceerden zij
ook, met name de vader van de jonkheer. De
zoon zette deze traditie voort.

In 1898 en 1899 had hij Loosdrecht be
zocht om zich te oriënteren over de connectie
tussen zijn voorgeslacht en dit dorp. Stukken
in het familiearchief lieten zien, dat sommige
Van Sypesteyns al sinds de zeventiende eeuw
bezig waren een relatie te leggen tussen hun
familie en de gelijknamige Loosdrechtse hof
stede. Kort na zijn bezoeken besloot de jonk
heer het oude terrein Sypesteyn te kopen, er
af te breken en te rooien wat in de weg stond,
het hele terrein om te woelen en plannen te
maken voor de bouw van een middeleeuws

kasteel, het veronderstelde stamslot. Voor de
ongehuwde jonkheer, met wie het geslacht
zou uitsterven, was dat een manier om zijn
familie een definitieve plaats in de geschie
denis te geven.

Nieuw-Loosdrecht was in die tijd een
slecht bereikbaar boerendorp. Op de buiten
plaats Eikenrode woonde de ambachtsheer
Conrad Jan Hacke. De wapenstenen uit de af
gebroken poort van de voormalige herenhof
stede Sypesteyn lagen bij hem in de opslag.
In zijn park stond -  als bloembak -  de mid
deleeuwse doopvont van de Sijpekerk. Daar
was sinds 1897 ds. Vellenga predikant. Over
dit dorp was dus Voogsgeerd bezig geschied
kundige gegevens op te sporen. Hetzelfde
viel te verwachten van de zich in Loosdrecht
oriënterende jonkheer. Voogsgeerd zocht het
contact, en dat kwam tot stand. Een Twente
naar en een Hagenaar gingen dit dorp zijn
geschiedverhaal bezorgen.

Gunstige omstandigheden

Voor Voogsgeerd zal het historisch onder
zoek aanvankelijk niet meer zijn geweest dan
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een liefhebberij. Voor Van Sypesteyn lag dat
anders. Hem ging het om de historische legi
timering van zijn grootse plan en het met
overtuiging naar buiten brengen daarvan.
Het moet hem veel hebben gedaan toen do
minee Vellenga hem al in 1901 schreef: 'Met
bekende oogen overziet U thans heel het terrein.
En het land zelf, als het spreken kon, zou uitroe
pen: van ouds bekend. Ontvang, nu U werkelijk
weer Heer Van Sypesteyn is, mijne oprecht ge
meende gelukwenschen' .2

Voor de Haagse jonkheer was het natuur
lijk prettig om in Loosdrecht zulke hem wel
gezinde prominenten te weten. Vooral
Voogsgeerd was voor hem klankbord en aan
spreekpunt. Van het begin af aan was hij be
trokken bij de verwerving van het terrein, bij
het bodemonderzoek en bij het toezicht op de
werkzaamheden. En natuurlijk bij het voor
genomen historisch onderzoek. Zijn toewij
ding aan de zaak blijkt wel uit de lokalisering
van zijn vele brieven aan Van Sypesteyn: de
eerste kwam nog uit 'Nieuw-Loosdrecht', alle
volgende uit 'Sijpe'. Er waren nog geen twee
jaar verstreken sinds het eerste contact of de
jonkheer schreef aan Voogsgeerd: 'Ik spreek
van onze zaak want U heeft al even veel gevoel
voor historisch onderzoek als ik en de historie de
zer plaats zullen wij trachten in eere te brengen'.
(S.13).

Naarmate de realisering van het plan
zichtbaarder werd, door het opgraven van
fundamenten en door op bouw gerichte acti
viteiten, werd de behoefte aan historische
rechtvaardiging van de aanspraken op der-
tiende-eeuwse presentie van de heren van Sy
pesteyn in Loosdrecht groter. Aan de overzij
de van de dijk werd in dezelfde jaren gewerkt
aan een restauratie van de vijftiende-eeuwse
Sijpekerk. Dat de voorganger daarvan de
slotkapel van kasteel Sypesteyn was geweest
was in de optiek van velen nu geen vermoe
den meer. Ook de herdenking van driehon
derd jaar zelfstandige hervormde gemeente
in Nieuw-Loosdrecht met een rede van ds.
Vellenga bracht de oude tijden nadrukkelijk
onder de aandacht. De omstandigheden le
ken gunstig voor het gericht bestuderen van
het middeleeuwse Loosdrecht.

Overlevering als historische bron

Toen ds. Vellenga de jonkheer 'Heer Van Sy
pesteyn' noemde waren er ineens twee heren
in Loosdrecht. De ambachtsheer Hacke van
Mijnden was een zoon van de stichter van de
buitenplaats Eikenrode, die de titel in 1856
had gekocht. Als welgesteld burgerman nam
hij wel een plaats in in een rij die terugging
tot Egidius van Amstel van Mijnden (1200-
1235). In de stichtingsakte van de Sijpekerk
uit 1400 is Wouter van Mijnden degene die de
bisschop vraagt de kapel in Sijpe te verheffen
tot parochiekerk. Voogsgeerd: 'Jammer, dat
de naam Sypesteyn niet genoemd wordt'.
(V.28).

De jonkheer had weliswaar de pretentie
dat zijn familie hier was geworteld sedert de
dertiende eeuw, maar de nieuwkomer Hacke
bezat een groot deel van de grond waarop
Van Sypesteyn wilde gaan bouwen, én de
wapenstenen uit de zeventiende-eeuwse

Meester Willem Voogsgeerd.
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Jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn.
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En over het succes: 'De belangstelling in het
stuk is in Loosdrecht buitengewoon. Ik heb ge
hoord, dat de brievenbesteller van Oud-Loosdrecht
heeft gezegd, dat de menschen al op den weg hem
stonden op te wachten als de Gooi-en Eemlander
komt om het Sypestuk'. Het verscheen trou
wens anoniem: 'Ze spreken er wel over, dat
men mij voor den schrijver houdt; ik houd
mij echter als de leuke.' (V.36).

Bij die gelegenheid schijnt Van Sypesteyn
een opmerking te hebben gemaakt over de
overlevering als bron voor historisch onder
zoek. In een latere brief onthult Voogsgeerd,
dat de gegevens die hij in zijn stuk over de
Sijpekerk had gebruikt afkomstig waren van
de smid Jasper Daams (geb. 1836): 'Hij had op
gezameld, wat de overlevering bewaarde'. En; 'De
familie Daams is trouwens een oude Sypsche fa
milie. In zekeren zin de koker, waardoor de overle
vering tot ons kwam'. (V.47). In werkelijkheid
was de familie pas in het begin van de negen
tiende eeuw in Loosdrecht gevestigd.

poort, én een ereplaats in de kerk, én het ar
chief van de ambachtsheerlijkheid, én een
plaats in de achting en genegenheid van de
Loosdrechters die de jonkheer nog maar
moest zien te veroveren. Uit de correspon
dentie Voogsgeerd/Van Sypesteyn spreekt
vaak wrevel over de terughoudendheid van
Hacke om het begeerde terrein aan de jonk
heer te verkopen. Als in 1904 ds. Veilenga
over de kerk van Nieuw-Loosdrecht wil gaan
schrijven is dat voor Voogsgeerd aanleiding
aan de jonkheer te schrijven: 'Er bestaat een ge
vaar (...) dat de oorsprong van de kerk (...) niet zal
worden toegeschreven, waar ze behoort, namelijk
bij de Sypesteyns maar aan de Mijndens'. Dat
moet worden voorkomen, meent hij; 'Het eer
ste en het laatste woord moet aan ons. Wij schrij
ven hier de geschiedenis.' (V.42).

In die overtuiging was Voogsgeerd ge
sterkt door het succes van een lange reeks bij
dragen in de Gooi- en Eemlander van 1904 over
de geschiedenis van de Sijpekerk. 'Ik zal met
de grootste zorg toezien, dat er niets in komt, on
aangenaam voor iemand, vooral niet voor de heer
Hacke v. Mijnden', schreef hij aan de jonkheer.

Een beetje manipuleren

Dat het historisch onderzoek met betrekking
tot de middeleeuwse wortels van kasteel Sy
pesteyn zo'n bedenkelijke koers nam, was in
feite inherent aan de kritiekloze manier waar
op Van Sypesteyn zelf omging met de door
zijn voorouders bijeengebrachte gegevens.
Cruciaal daarin was een uitgebreide beschrij
ving van de familiegeschiedenis, bij de aan
vraag tot adelserkenning in 1814 overgele
verd aan de Hoge Raad van Adel. Die
beschrijving was geheel gebaseerd op gege
vens uit het eigen familiearchief, en dat be
vatte geen authentieke documenten uit de pe
riode van voor de zestiende eeuw. Met veel
gemanipuleer was een Loosdrechtse voorva
der tevoorschijn getoverd, maar daar trapte
de Hoge Raad niet in. Hoewel de jonkheer als
gerespecteerd genealoog beter kon weten,
weigerde hij in twijfel te trekken wat zijn
voorouders hadden bedacht. Ook het eigen
onderzoek en dat van zijn medewerker
Voogsgeerd werden bepaald door de ver
langde uitkomst: het bewijs van het bestaan

128 TVE 28e jrg. 2010



van een dertiende-eeuwse vestiging van het
adellijke geslacht Van Sypesteyn in Loos-
drecht.

Uit de correspondentie tussen Van Sype
steyn en Voogsgeerd blijkt wel vaker dat ze
voor een beetje manipuleren niet terug
schrokken. Zo bekent Voogsgeerd over een
detail in de Sijpekerkgeschiedenis: 'Ik heb er
wat omheen gedraaid'.(V.38). In dezelfde
brief: ‘Ik heb gedacht, zou het ook goed kunnen
zijn, wanneer U eens aan de Gooi- en Eemlander
Uwe sympathie met het Sypekerkstuk betuigde.
Dat zou de Redactie wellicht later te meer bewe
gen om stukken van mijn hand op te nemen. De
redactie weet er niets van, dat U en ik historisch
samenwerken.' In 1907 stuurde de jonkheer
aan Voogsgeerd een bundel door hem ge
schreven stukken voor wel acht kranten en
tijdschriften waar Voogsgeerd alleen maar

zijn naam onder hoefde te zetten na datering.
Alleen die voor de Gooi- en Eemlander en de
Hilver- en Vechtbode moest hij even overschrij
ven. 'Ze kennen daar Uwe hand van schrij
ven toch'.(S.34). Hoe een collega-vorser eerst
medewerker en tenslotte handlanger wordt.

Plan voor een h istorische plaatsbeschrijving

In de jaren tot 1907 hield Van Sypesteyn zich
hoofdzakelijk bezig met de aanleg van de
tuin. In dat laatste jaar werd de portierswo
ning met koetshuis gebouwd, waarin de jonk
heer zijn collecties tentoonstelde. Later volg
de een tweede poortgebouwtje, in 1913 werd
de toren van het kasteel gebouwd en in 1924
volgde het eigenlijke hoofdgebouw, dat inge
richt werd voor tentoonstellingen. Na 1927
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Foto uit 1916 van de Christelijke School te Nieuw-Loosdrecht met daarop vader en zoon Voogsgeerd (coll. HK Loos-
d recht).
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was het bouwen voorbij, hoewel door geldge
brek het plan maar gedeeltelijk was gereali
seerd.

Al meteen na de eerste contacten tussen
Voogsgeerd en de jonkheer werd er gespro
ken over een te maken geschriftje over de ge
schiedenis van Loosdrecht, of een korte
plaatsbeschrijving, die dan vooral door
Voogsgeerd zou moeten worden opgesteld.
In 1902 rapporteerde Voogsgeerd, dat het
'een heel geregeld overzicht' werd. ‘De ge
schiedenis van de Heerlijkheid Sypesteyn wordt
een nieuwe bijdrage in de geschiedenis van
ons land.' (V.26). Behalve in de Gooi- en Eem-
lander verschenen er kleine bijdragen van
Voogsgeerd in de Hilver- en Vechtbode, in De
Twee Provinciën, in de weekbladen Eigen
Haard en Buiten, en in het Jaarboekje Niftarlake,
waarvan de secretaris aan de jonkheer schreef
over 'Uw deskundige medewerker de Heer
Voogsgeerd'.3

In 1909 schreef de jonkheer aan Voogs
geerd: 'Ik beken U gaarne dat U mij het werk veel
veraangenaamd heeft. En Uwe hulp en steun
mocht ik ook op historisch gebied van U ondervin
den, van U die de historicus van Loosdrecht zijt.
(...) En ik hoop altijd maar dat ik eens mag zien
dat U als de "historieschrijver van Loosdrecht"
ook algemeen bekend zult zijn. En wat zoude het
eene goede bekrooning zijn van ons gemeenschap
pelijk streven en studeeren als bij mijn streven om
de oude toestanden te doen herleven, het Uwe
kwam om de oude Geschiedenis weer bekend te
maken. Uw monument moet zijn een mooi werk
over deze onze geliefde streken.' (S37). 'Ik hoop
nog te zien dat U eens een goed (daar twijfel ik
niet aan) en mooi boek (daaraan wil ik gaarne me
dewerken) zult uitgeven; een serieus en scherpzin
nig werk, dat zeker opgang zoude maken’.(S.38).

Na 1909 heeft het 'gemeenschappelijk
streven en studeeren' weinig sporen op
schrift nagelaten. Van Sypesteyn koos steeds
meer domicilie in de nabijheid van en einde
lijk in Loosdrecht. De heren zullen elkaar
vaker hebben gesproken. In 1911 schreef
Voogsgeerd in een nieuwjaarsbrief: ‘Ik hoop
het voorrecht te hebben, de geschiedenis in den
omtrek eens te laten spreken. Het volle beeld en
plan liggen reeds voor mij, na jaren lang onder

zoek. Ik hoop dit jaar er althans mee te vorde
ren.' (V.52).

Pas in februari 1914 is er in een brief aan
de jonkheer een getuigenis van nieuwe ont
wikkelingen. Dan is er sprake van 'de bewus
te zaak Hacke van Mijnden', en die betreft
'het schrijven van het boek'! 'Wat Mijnheer
Hacke wenscht, is, dat de geschiedenis van M ijn
den, Loosdrecht, Sypesteyn en wat de archieven
meer bevatten, niet eens te eenigertijd verloren ga;
dat ze eens goed worden beschreven en wat uitvoe
rig ook; dat het voorts een zooveel mogelijk lees
baar en belangstellend boek worde. We hebben in
deze allemaal hetzelfde streven. Kan het mooier?
Voorts toezegging van kosten van onderzoek. Ver
der neemt de heer Hacke van Mijnden alles voor
zijn rekening wat de uitgave van het boek betreft;
en eindelijk financieele beloning bij geleverd werk.
(...) En daar U mij onlangs gedurende het onder
zoek ook enige ondersteuning hebt toegezegd voor
deze belangrijke zaak, zoo zal het wel hopen. Ik
maak er allerminst een financiële kwestie van. A l
leen men moet zoo dikwijls meer met de financiën
rekenen dan voor een zaak ons wel lief is. Ik ben
maar blij, dat alles zoo prachtig loopt, 't Is eigen
lijk aardig, dat Mijnden en Sypesteyn, na eeuwen
lange connectie met elkaar en ook wel dikwijls te
genstand van elkaar, ten slotte hun zoo aardige
geschiedenis laten beschrijven. Dat is ook een
zeldzame historische merkwaardigheid.'(V. 54).

De jonkheer blijkt per ommegaande te
hebben gereageerd op deze merkwaardige
ontwikkeling. Hij heeft er nadrukkelijk op ge
wezen, dat een degelijk boek op bronnenon
derzoek moet berusten en dat dat niet zo'n
gemakkelijk werk is. Misschien moest Hacke
maar een deskundige in de arm nemen.
Voogsgeerd antwoordde, dat de ambachts
heer en de jonkheer zich de zaak verschillend
voorstellen: de jonkheer wil vooral oude ge
schiedenis van Loosdrecht, Hacke meer over
de latere ambachtsheren, 'ofschoon U beiden
wel de geheele geschiedenis begeert'. Hij
moest wel toegeven, dat Hacke 'nu niet precies
in denzelfden gedachtenkring leeft, als waarin U
en ook ondergetekende in verkeeren en jaren lang
in verkeerd hebben'.Voogsgeerd had al een
plan klaar: a. een topografisch deel, b. ge
schiedenis tot 1588, c. 1588-1795, d. de laatste
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tijd. Voor a, c en d lag al het materiaal in
Loosdrecht, en die konden dus geschreven
worden. De middeleeuwse periode moest
maar even wachten tot alle bronnen waren
onderzocht.(V.55). Dat was nu juist voor Van
Sypesteyn de cruciale periode. Dat niemand
twee heren kan dienen had de gereformeerde
Bijbelvaste Voogsgeerd zich toch beter moe
ten realiseren.

Geen goed teken

De correspondentie tussen Voogsgeerd en de
jonkheer komt in de volgende jaren vrijwel
tot stilstand. Over de ontwikkelingen rond
het beoogde boek horen we niets meer.
Voogsgeerd ging in 1922 met pensioen en
werd als schoolhoofd opgevolgd door zijn
zoon W.J. Voogsgeerd die al sinds 1914 aan
dezelfde school werkzaam was. Hacke over
leed in 1924 en dominee Vellenga in 1925.

Op 1 oktober 1928 schreef de toen in Hil
versum wonende Voogsgeerd sr. een
'Voorbericht' bij het boek Geschiedenis van
Loosdrecht door W. Voogsgeerd, oud-hoofd eener
school te Nieuw-Loosdrecht. Op de titelpagina
staat als uitgever 'Kemink en zoon -  Over
den Dom -  Utrecht -  1928'. In het Voorbericht
leest men dat het boek grotendeels is bewerkt
naar oorspronkelijke bronnen waarvan de be
waarplaatsen worden opgesomd. ‘De drie
laatste eeuwen zijn in dit boek in groote trekken
behandeld. Ik heb veel medewerking voor de tot
standkoming van dit boek ondervonden, waarvoor
ik hierbij mijn oprechten dank betuig.' Aan wie
precies staat er niet bij. Het betreft een proef
druk. Een andere proefdruk van hetzelfde
boek dateert van januari 1931. Beide exempla
ren tellen 204 bladzijden. Geen van beide is
een definitieve versie.4

In de 'Inleiding' wordt het historische be
lang van Loosdrecht 'bewezen' met de vroe
gere aanwezigheid van twee sterke kastelen,
Mijnden en Sypesteyn. Het boek wordt inge
deeld in vier tijdvakken. De eerste afdeling
heet: Geschiedenis van de heerlijkheden Mijnden,
Loosdrecht en Sypesteyn tijdens de heerschappij
van het stamhuis van Mijnden van ongeveer 1200

tot 1605. In 13 hoofdstukken worden de op
eenvolgende heren van Mijnden ter sprake
gebracht met Loosdrechtse wetenswaardig
heden uit hun tijdvakken. De bronvermel
ding is meestal onbruikbaar ('Archief Sype
steyn', 'Archief Hacke'); wel is er een groot
aantal transcripties van documenten opgeno
men, samen bijna eenzesde van de totale om
vang. Over de historische betrouwbaarheid
van de inhoud kan ik mij in dit bestek niet
uitlaten. Het belang dat al in de inleiding
wordt gehecht aan de nooit aangetoonde aan
wezigheid van een sterk kasteel Sypesteyn is
geen goed teken. Meer dan die eerste afdeling
van 1200 tot 1605 is er niet. Wel komen bij
Voogsgeerd de nota's binnen, zoals op 9 ja
nuari 1934 voor extra correctie van 11 vellen,
19 uren, ƒ 28,50. Voor het werk voltooid was
is Voogsgeerd in 1935 overleden.

Kil briefje
Twee jaar later, in februari 1937, is ook Van
Sypesteyn dood. Die heeft misschien nog
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Kasteel Sypesteyn (foto John Mol).
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KEMINK EN ZOON — OVER DEN DOM — UTRECHT — 1928

Cover van het boek 'Geschiedenis van Loosdrecht' (coll.
Historische Kring Loosdrecht).

meegemaakt dat W.J. Voogsgeerd, de zoon,
alsnog heeft gestreefd naar de uitgave van
het boek van zijn vader. Hij was in 1936 in
overleg over een contract met Drukkerij
Broekhoff n.v. (voorheen Kemink en zoon)
voor het drukken en geheel afwerken van de
'Geschiedenis van Loosdrecht' in 500 exem
plaren. Na een paar maanden had Voogs
geerd jr. nog niet gereageerd op de offerte,
noch de ontbrekende kopij toegezonden, zo
dat Broekhoff schreef op 15 juli 1936: 'Wij ver

zoeken U beleefd ons verdere copie van Uw werk
te willen doen toekomen, aangezien anders het
reeds aanwezige werk te lang moet blijven staan
en het daarin vastgelegde lood dus niet rendabel
is, hetgeen de kosten van Uw werk bizonder zou
verhoogen'. In een vervolgschrijven van 27 ok
tober 1936 dreigde Broekhoff het zetsel te ver
nietigen als er nu niet snel een beslissing
werd genomen.

Als de jonkheer in februari 1937 overle
den is schrijft de jonge Voogsgeerd een con-
doleantiebrief aan de Van Sypesteynstichting,
waarin hij refereert aan de intensieve contac
ten van zijn vader met de jonkheer waar hij
zelf vaak bij is geweest, en zegt hij bezig te
zijn het door zijn vader aangevangen boek af
te maken. Van dat laatste was dus niet veel
terecht gekomen. Als hij al gehoopt had dat
de Stichting te hulp zou schieten bij de pro
ductie van het boek zal die hoop wel meteen
de grond in zijn geboord door het kil-formele
bedankbriefje dat hij ontving.

Pas in februari 1938 zocht Voogsgeerd jr.
weer contact met Broekhoff: 'Hierbij deel ik U
mede, dat ik, na een ziekte, welke V/i jaar
duurde, en waardoor ik op medisch advies
alle arbeid, ook mijn schoolarbeid, heb moe
ten neerleggen, thans weder mijn werk heb
mogen hervatten'. Op zijn vraag of het zetsel
nog aanwezig was kreeg hij een negatief ant
woord. Voogsgeerd heeft daarna nog veel on
derzoek gedaan, maar toen hij in 1964 over
leed was er geen uitzicht op een uiteindelijke
realisering van het project dat zijn vader een
halve eeuw daarvoor was begonnen.5

De u itv ind ing  van he t verleden

In 1972 werd de Historische Kring Loos
drecht opgericht. In een van de eerste Histori
sche Kringeltjes (het blad van de HKL) uit sep
tember 1974 maakte Peter van Mensch heel
beleefd maar afdoend korte metten met de
door Van Sypesteyn gekoesterde afstam-
mings- en kasteeldroom. In 2005 heeft hij dat
nog eens uitgebreid en gedocumenteerd ge
daan in een bijdrage over 'Jonkheer Henri
van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot'
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met de niets te raden overlatende hoofdtitel:
De uitvinding van het verleden.6

In 1976 organiseerde de Historische Kring
Loosdrecht een 'Voogsgeerd-avond' in een
zaaltje van de brandweer. De Gooi- en Eemlan-
der berichtte dat de zaal meer dan vol was:
'Met moeite werd een pad vrijgehouden naar het
kantoortje van de spuitgasten. De noodzaak hier
van bleek toen er later op de avond werkelijk
brandalarm kwam'. Bij die gelegenheid werd
het archief van de beide Voogsgeerds overge
dragen aan de historische kring. In 2010,
meer dan dertig jaar later, lopen er in Loos
drecht nog heel wat oud-leerlingen van de
jonge Voogsgeerd rond die spontaan in ver
halen uitbarsten als zijn naam valt. Hij moet
een gepassioneerd verteller zijn geweest, en
dat de historische kring op een gegeven
ogenblik meer dan 800 leden telde op een be
volking van 8000 kan rustig voor een groot
deel op zijn conto worden geschreven.

Wat de oude Voogsgeerd betreft kan je
zeggen, dat die vanaf het begin van zijn on
derzoek is gegijzeld door de droom van de
geleerde jonkheer die in dit dorp neerstreek.
Het valt niet te ontkennen, dat hij soms nogal
creatief is omgesprongen met historische ge
gevens. Daar staat tegenover, dat vader en
zoon een enorme hoeveelheid materiaal heb
ben verzameld in een tijd waarin van enige
voorstudies naar de geschiedenis van Loos
drecht geen sprake was. De door hen bezoch
te archieven waren in Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, en soms ook wel in Loosdrecht. De
meeste van die archieven waren nog niet of
nauwelijks geïnventariseerd. Kopieerappa
raat, computer, printer en internet waren niet
beschikbaar om het werk te vergemakkelij

ken. Het is niet te becijferen hoeveel tijd en
geld er in deze liefhebberij is gaan zitten. Bij
gelegenheid van de genoemde Voogsgeerd-
avond in 1976 schreef een plaatselijk blad:
‘Vader en zoon Voogsgeerd hebben ongelooflijk
veel tijd besteed aan het onderzoeken van de histo
rie van Loosdrecht, doch zij lieten daarbij niet na,
zelf ook een brokje historie van Loosdrecht te ma
ken.' En zo is het.

Bas de Ligt was leraar Nederlands. Hij is redac
teur van het tijdschrift 'HKL' van de Historische
Kring Loosdrecht en publiceert regelmatig over de
Loosdrechtse geschiedenis, ondermeer in 'Tussen
Vecht en Eem'.

Noten

1. De tussen (...) geplaatste S.- en V.-nummers
verwijzen naar de in 2009 door de Historsiche
Kring Loosdrecht (HKL) uitgegeven Briefwisse
ling Voogsgeerd/Van Sypesteyn.

2. Algemeen Archief Sypesteyn, inv. nr 77.
3. Algemeen Archief Sypesteyn, inv. nr 104.
4. Beide boeken in het Voogsgeerd-archief bij de

HKL.
5. Alle hierboven genoemde en andere stukken

met betrekking tot de uitgave van 'Geschiedenis
van Loosdrecht door W. Voogsgeerd' in het
Voogsgeerdarchief bij de HKL, doos 50, omslag
26.

6. Peter van Mensch, 'De uitvinding van het ver
leden -  Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek
naar zijn stamslot' in: Rob van der Laarse en
Yme Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats -
Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in
de negentiende eeuw, Hilversum 2005,195-210.
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'Met het oog op de volksgezondheid'
Dokter Sjoerd Wartena en de geneeskundige verbetering
van Nederhorst den Berg & de Vechtstreek

jan Baar

In de decennia rond 1900 waren er verschillende artsen die zich inzetten voor de
verbetering van de belabberde gezondheidstoestand van de lagere klassen en van de
openbare gezondheidszorg, waarbij zij ook de hygiënische omstandigheden aanpakten
waaronder de mensen moesten leven. In de Gooi- en Vechtstreek waren dat dokter
Jan van Hengel, die vooral bekend is geworden door zijn 'Geneeskundige
plaatsbeschrijving van Gooiland' (1875) en later ook dokter Sjoerd Wartena,
gemeentearts van Nederhorst den Berg (1906-1917), die actief was in de Vechtstreek.
Over hem gaat dit artikel.

Sjoerd Ruurd Wartena

Sjoerd Ruurd Wartena werd 4 julil876 gebo
ren als zoon van Ruurd Wartena en Trijntje
van der Meulen in Noordwolde (Weststel-
lingwerf) in een familie van medici en domi
nees. Het lukte zijn grootvader Sjoerd Sjoerds
Wartena (1818-1892), ondanks dat diens va
der jong overleed en zijn gezin in moeilijke
omstandigheden achterliet, door zelfstudie en
ijverig werken in 1840 het examen voor plat-
telandsgeneesheer, heel- en vroedmeester
met goed gevolg af te leggen. De vader van
Sjoerd, Ruurd (1845-1911), trad in zijn voet
sporen. Hij studeerde medicijnen in Amster
dam en promoveerde in 1874 in Groningen
op de dissertatie ‘Een geval van Echinococcus
hepatitus'.1

Sjoerd volgde het voorbeeld van grootva
der en vader. Na het Gymnasium in Sneek
doorlopen te hebben, ging hij naar de Univer-
siteit van Amsterdam, waar hij in 1906 pro
moveerde op het proefschrift Bijdrage tot de
geschiedenis van de ontwikkeling der maag-
darmverbinding. Na het voltooien van zijn stu

die nam hij enige huisartspraktijken waar, als
laatste die van zijn vader in Sneek.2 Deze
hield hem in de begintijd voor: 'Jongen, nu
ben je arts. Onthou goed: wees eerlijk tegen je
patiënten. Haal er iemand bij als je het niet
goed weet en wees eerlijk tegenover je
collega's'.3

Op 19 juni 1907 trouwde Sjoerd in Am
sterdam met Petronella Catharina van der
Ploeg, (Amsterdam 1878-Weesp 1949). Het
paar betrok de dokterswoning aan de Ree-
vaart. Daar werden twee kinderen geboren,
Ruurd (1908) en Minke (1910). Later zagen in
Weesp nog twee zonen het levenslicht: Barte-
le (1916) en Sjoerd (1918).

Nederhorst den Berg aan Vecht en Reevaart

Nederhorst den Berg was in het begin van de
20e eeuw een afgelegen gemeente, het best te
bereiken over het water. De opening van het
Merwedekanaal in 1892 had tot gevolg dat de
scheepvaart door de Vecht sterk was vermin
derd. De hoofdwegen liepen in noord-
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Dokter Wartena met zijn vrouw voor het doktershuis aan de Voorstraat (colt. Historische Kring Nederhorst den
Berg). Het pand kreeg later de naam 'De Uitvlucht'.

zuidrichting over de Vechtdijken. De Nieu-
weweg door de Horstermeer, sinds 20 jaar de
enige west-oostverbinding, bood een kortere
verbinding met 't Gooi. Tot 1882 was Neder
horst den Berg meer gericht op het gebied
aan de andere kant van de Vecht, hoewel al
tijd de Vecht moest worden overgestoken. De
kortste verbinding met het Overvechtseland
liep via de Kerk- of Torenweg. De wegen wa
ren in voor- en najaar haast onberijdbaar.
Voor een reis per spoor waren de Bergers
aangewezen op het station van Nieuwersluis,
Abcoude of Weesp.

De gemeente telde in 1906 slechts 1460 in
woners, van wie er 205 kiesgerechtigd waren.
Veel Bergers leefden in armoedige omstan
digheden in slechte, kleine, meest vochtige
woningen. Zelfs het huis van het hoofd der
Openbare Lagere School (O.L.S.) zou geen
slecht figuur slaan op de lijst van onbewoon

baar verklaarde woningen.4 In Den Berg en
Overmeer liepen de huizen langs Vecht en
Reevaart minstens twee keer per jaar onder
water door de hoge waterstanden.

De wasserijen en blekerijen, meest kleine
familiebedrijfjes, boden veel werkgelegen
heid. De arbeidsomstandigheden waren
slecht en ongezond. In Overmeer vonden een
flink aantal arbeiders werk in de hoepelbui-
gerijen, die echter economisch in zwaar weer
verkeerden. De hoepelbuigers werkten op
stukloon en mochten 's avonds best doorwer
ken, als ze zelf maar de olie voor de lampjes
meenamen.5 Als knecht, dienstmeid of daglo
ner konden de Bergers verder terecht bij eni
ge boeren, enkele tuinders, de kleine midden
stand en een paar notabelen.

De Horstermeer was dun bevolkt en nog
niet alle land was in cultuur gebracht. De be
woners kwamen uit alle uithoeken van het
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land. De vestiging van de dependance van de
kolonie Walden van Frederik van Eeden,
Nieuw Harmonie (1905), bracht een toeloop
van kolonisten van elders teweeg. Aanvanke
lijk uit de 'rode' Noord-Westhoek van Fries
land, later uit de kop van Noord-Holland.
Dokter Wartena had de hoop dat de opvattin
gen en inzichten van deze nieuwe Bergers
gunstig zouden uitwerken op de levenswijze
en gedachten van de autochtonen. Hij had
vanaf het begin een goed contact met D.O. de
Vries, prominent inwoner van de polder. Ook
was hij bevriend met de vrije socialist Nanne
de Boer, in eerste instantie bedrijfsleider bij
de kolonie.6 Met de heer Obreen, voorzitter
van de Horstermeerpolder, zal hij ook gauw
in contact zijn gekomen.

Dokter in Nederhorst den Berg

In 1906 solliciteerde de dertigjarige Sjoerd
Wartena vanuit Sint Maartensbrug naar de
betrekking van gemeentearts in Nederhorst
den Berg met de mogelijkheid tot overname
van de praktijk en apotheek, die dr. J.J. Vis
hield in het doktershuis aan de Voorstraat dat
enige jaren eerder aangekocht was door de
gemeente. De dokter had er vrij wonen.
Naast een behoorlijk gemeen te-inkomen
moest dit de vestiging in het voor een arts on
aantrekkelijke dorp aantrekkelijker maken.
'Ze verklaarden hem voor gek. Men zei: in dat
achterlijke gat van stinkende modder met ziektes
als cholera, tyfus en tuberculose. Werklozen meer
dan ergens anders, je kan in de winter niemand

mr
■■■■ M M P

I I  I I

‘U i l 1

Jfiüül ~

"NV,!!
.......1 , —  Jk

■ W M é .-v ï

li!!rr. m m

s i  m

i  j -

Dokter Wartena te midden der notabelen op het bordes van kasteel Nederhorst ter gelegenheid van de viering van het
Eeuwfeest van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913. (colt. R. Verkaik).
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daarheen uitnodigen, aan alle kanten zit je dan
vast in de modder.'7

Het zou goed kunnen dat een zeker idea
lisme meespeelde bij zijn belangstelling voor
de vestiging in 'het treurigst, achterlijkst, meest
onhygiënische deel van de Vechtstreek'.8 Burge
meester Heierman en echtgenote hielpen de
nog niet getrouwde jonge dokter zoveel mo
gelijk bij het inrichten van de woning. De
meeste huishoudelijke zaken werden per
schuit aangevoerd. Een huishoudster en een
dienstmeisje van 14 jaar (a raison van 75 cent
en de kost) werden aangetrokken voor het
huishouden dat voorlopig geleid werd door
moeder Wartena. Bertus Kruiswijk, in dienst
bij dr. Vis, mocht als knecht en bode blijven.
Een van zijn eerste taken was de ziekenfonds
patiënten van de komst van de nieuwe dokter
te verwittigen en hen duidelijk te maken dat
ze op dezelfde voorwaarden konden blijven
komen. Het weglopen van patiënten was on
vermijdelijk, maar dat was geen ramp: ze
zouden wel terugkomen en zo had de dokter
mooi de tijd om in te burgerend

Al gauw bleek, dat er van rustig inburge
ren niet veel terecht kwam. De uitgestrekt
heid van de gemeente en het betrekkelijk gro
te aantal geboorten maakten het ondoenlijk
alle verlossingen te verrichten. Dit ging teveel
van zijn krachten vergen en liet hem geen tijd
over voor verdere studie. De oude dokter Rij-
gersma was door die grote praktijk, met toen
minder patiënten, min of meer gesloopt en
ook dokter Vis had op dit probleem gewezen.
Op het verzoek aan de gemeenteraad om
subsidie voor het aanstellen van een verlos
kundige en hulp bij zieken werd gunstig be
schikt.111

Naast het dagelijkse praktijkwerk en pati-
entenbezoek per tilbury gaf de functie van
gemeentearts de nodige verantwoordelijk
heid. Zo vond Wartena het nodig in een brief
aan de gemeenteraad te pleiten voor een sub
sidie aan veerschipper Van Emmerik, zodat
het mogelijk zou worden een tweede stoom
boot op Amsterdam in de vaart te brengen,
‘waardoor het zoo gebrekkige verkeer dezer ge
meente verbeterd en dus ook de welvaart der
gemeente vermeerderd zal worden.' Hij gaf de

goede raad dit met de gemeenteraad van
Nigtevecht te overleggen.11

Bij zaken betreffende de volksgezondheid
werd hem om advies gevraagd en moest hij
soms duidelijke maatregelen treffen. Zo vond
hij het nodig met het oog op de zich sterk uit
breidende mazelenepidemie de scholen 'als
zijnde bronnen van besmetting’ te sluiten, na
overleg met de Inspecteur der Volksgezond
heid.12 Dit zal ongetwijfeld niet de enige keer
geweest zijn.

Vanzelfsprekend was Wartena lid van de
Gezondheidscommissie te Weesp. In die
hoedanigheid lichtte hij in 1912 de Staatscom
missie van 1911 in over de invloed van de
plassen op de volksgezondheid in de naaste
omgeving. Later zag hij nog kans enige arti
kelen te schrijven op het gebied van de ge
neeskunde, onder andere in het Tijdschrift
voor Geneeskunde. Bij Koninklijk Besluit werd
dr. Wartena in 1913 benoemd om een
onderzoek in te stellen naar de gezondheids
toestand van gemeenteambtenaren in Noord-
Holland in verband met invaliditeitsveroor-
zakende ongeschiktheid.13

De positie als notabele in Nederhorst den
Berg bracht de nodige verplichtingen met
zich mee. Uiteraard werd de dokter uit hoof
de van zijn functie voorzitter van het Witte
Kruis. Ook het voorzitterschap van de, in
1902 mede door zijn voorganger opgerichte,
Ijsclub Nederhorst den Berg viel hem ten
deel. Toen er voor het Onafhankelijkheids-
feest in 1913 een feestcomité werd opgericht,
werd Wartena eerste secretaris. De Geitenfok-
vereniging van D.O. de Vries en Baron van
Lynden had, uit het oogpunt van volksge
zondheid, ook zijn belangstelling.

Veel tijd voor ontspanning zal hij zich niet
gegund hebben. In ieder geval hield hij hoen
ders, waarmee hij meedeed aan wedstrijden.
Op de tentoonstelling in 1915 van klein vee
en pluimvee op de laan van Slot Nederhorst
kreeg hij met zijn Witte Wijnandottes een eer
volle vermelding.14 Vissen, en dan met name
'poeren' (paling vangen met een trosje wor
men aan een lijn), mocht hij graag doen. De
meeste inwoners hoorden bij een kerkgenoot
schap. Wartena had geen directe kerkelijke
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Dr. S. WARTENA,
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Nederhorst den Berg.
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binding. Hij was principieel tegen bijzonder
onderwijs en zijn kinderen Ruurd en Minke
gingen dan ook naar de O.L.S. aan de voet
van de kerkheuvel, die door soms niet meer
dan twaalf kinderen, meest uit de Horster-
meer, bezocht werd.15 In het dorp waren ver
der nog een hervormde school, een gerefor
meerde en een voor de katholieken.

De volksgezondheid  staat op het spel

o V
Het handschrift van dokter Wartena.
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Titelblad van de brochure van de redevoering van de
heer Obreen, 30 januari 1909.

Regelmatig werd de dokter in zijn dagelijkse
praktijk geconfronteerd met de gevolgen van
de slecht leef-, woon- en werkomstandighe
den. Voor Bergers was het normaal drinkwa
ter te halen uit Vecht of plas. Lang niet alle
huizen waren voorzien van een regenton.
Toen in 1908 een nieuw brugwachtershuis
werd gebouwd, vond men het niet nodig
daar een regenton te plaatsen. Het drinkwa
ter kon wel 'aan de kerk' gehaald worden bij
het enige openbare watertappunt aan de voet
van de berg, waar gefilterd water gehaald
kon worden voor 1 cent per emmer. Voor de
meeste Bergers was dit veel te ver weg. Voor
al in Overmeer kwam regelmatig tyfus voor,
tuberculose was geen uitzondering en mala
ria was nog niet helemaal verdwenen, in de
Horstermeer kwam het nog sporadisch voor.
De ziekten werden wel niet direct geweten
aan de aanwezigheid van de plassen, maar
deze werden wel als een grote indirecte factor
beschouwd.

De Inspecteur van de Volksgezondheid
spreekt in 1904 zijn bevreemding uit dat de
bevolking, ondanks de vele tyfusgevallen in
de buurtschap Overmeer, nog steeds alleen
op het drinken van verontreinigd Vechtwater
is aangewezen. Hij dringt erop aan deze zaak
ernstig ter hand te nemen en door het slaan
van een publieke pomp te zorgen voor deug
delijk drinkwater.16 Ook de Gezondheids
commissie te Bussum, waarvan dr. Jac. J. Vis
lid is, vindt dat er snel wat moet gebeuren in
Overmeer, ‘omdat de toestand aldaar van dien
aard is, dat elk uitstel noodlottige gevolgen kan
hebben. ' 17

Pas in 1910 werden er 'ter bevordering van
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eene goede volksgezondheid' drie pompen gesla
gen, een in Overmeer, een aan de Hinderdam
en een op het Achterdorp bij de kerk. Deze
pompen boden maar gedeeltelijk soelaas,
want de mensen die op afstand van de pomp
woonden, bleven hoofdzakelijk Vecht- of
piaswater gebruiken. Ook functioneerden de
pompen niet altijd optimaal. In 1916 verzocht
de Groepscommandant van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie Groep Nieuwersluis 'met
klem' aan B en W maatregelen te nemen om
de al dagen niet werkende pomp in Over
meer te repareren, daar zijn manschappen nu
onzuiver water moesten drinken, temeer daar
er zich weer een geval van tyfus had voorge
daan.Is

Het aanbrengen van regenbakken bij de
woningen, waardoor de bewoners in ieder
geval redelijk zuiver water konden gebrui
ken, was ook lang niet altijd te realiseren. 'In
verband met de grote belangen welke in deze ge
meente voor de volksgezondheid op het spel staan',
verzoeken B en W in 1921 aan het Waterlei
dingbedrijf binnen korte tijd voor onschade
lijk drinkwater te zorgen.19 In 1921 krijgen de
meeste inwoners door de aanleg van het wa
terleidingnet eindelijk de beschikking over
zuiver drinkwater.

De Vechtstreek,
een armoedige, kwijnende streek

De Vecht was voor een groot achterland een
vrije boezem, dat wil zeggen dat de polders
ten allen tijde hun water kwijt moesten kun
nen op de Vecht, die het dan naar de Zuider
zee afvoerde. Maar bij hevige aanlandige
wind stuwde het Zuiderzeewater vaak dus
danig op, dat de sluis in Muiden gesloten
moest blijven, waardoor de waterstand in de
rivier, ook door het uitslaan van het overtolli
ge polderwater, in soms korte tijd flink kon
stijgen met alle gevolgen van dien: overstro
mingen in voor- en najaar, lekkende dijken,
dagenlang isolement en dreigende dijkdoor
braken. Ook de huizen aan de Voorstraat in
Den Berg en in Overmeer ontkwamen niet
aan de jaarlijkse overlast. Schotten of zand

zakken moesten worden geplaatst om, waar
dat nut had, het water tegen te houden. Meu
bilair en huisraad moest naar de bovenver
dieping en de zolder worden gebracht en
loopplanken moesten langs de huizen wor
den gelegd.

De waterstand van de Vecht kon niet ge
regeld worden. De bouw van een gemaal bij
de Vechtmonding moest de oplossing bren
gen. Pas in 1930 kon dit na veel aandrang en
geharrewar worden gerealiseerd. De afslui
ting van de Zuiderzee maakte het Vechtge-
maal al gauw weer overbodig.

De plassen beoosten de Vecht waren voor
het grootste deel ontstaan door de vervenin
gen. In tegenstelling tot het gebied van De
Ronde Venen waren er nog geen droogmake
rijen, met uitzondering van de Horstermeer
(1882) en de Bethunepolder bij Tienhoven
(1880). Dit waren echter meren, geen plassen
ontstaan door turfwinning. Het werd al snel
na het droogvallen duidelijk dat deze twee
ondernemingen niet als bijster succesvol ge
zien konden worden.

'Die schandelijke rommel van poelen en
moerassen'
Vanaf het midden van de 19e eeuw werden er
plannen ontwikkeld om te komen tot het
droogleggen van het plassengebied. In 1858
onderzocht een Staatscommissie de belangen
die zich tegen de droogmaking van de plas
sen verzetten. De conclusie was dat de defen-
siebelangen zeer zwaar wogen.

Toch kreeg de heer Timmerman te Am
sterdam in 1876 concessie, maar door de vele
eisen die gesteld werden ten aanzien van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, kwam er niets
van droogmaking. Mogelijk vanwege de niet
bemoedigende resultaten in Horstermeer en
Bethunepolder werden er na 1880 geen parti
culiere initiatieven meer ontplooid.

Vanaf 1900 zette ir. A.L.H. Obreen het on
derwerp met voortvarendheid op de agenda.
Obreen woonde in 's-Graveland, was voorzit
ter van het Waterschap De Horstermeerpol-
der en hoofdredacteur van De Telegraaf. In
1906 beijverde hij zich om de Westeinderplas
bij Aalsmeer droog te maken. In zijn hoeda-
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nigheid als dijkgraaf van de Horstermeerpol-
der bepleitte hij in geschriften aan officiële in
stanties, in brochures en ingezonden brieven,
zowel de droogmaking van de plassen, als
maatregelen om de Vecht te beteugelen. Hij
was in 1907 de grote animator van het adres
aan Hare Majesteit de Koningin waarin, on
dersteund door drieduizend handtekeningen
van bewoners uit de Vechtstreek, verzocht
werd de plassen droog te leggen, want, ‘water
is (...) nog erger dan gewapende buitenlandsche
indringers' en 'Dan zullen wij ons kunnen
verblijden, dat in de tweede eeuw van ons onaf
hankelijk volksbestaan die schandelijke rommel
van poelen en moerassen niet meer zal worden
aanschouwd, welke thans de Vechtstreek onveilig
maakt voor de gezondheid van mensch en dier.'
Hij acht het mogelijk, dat in 1913, bij de her
denking van het Eeuwfeest van het Konink
rijk der Nederlanden, 'vijfduizend hectaren
vruchtbare, bewoonbare, maar verloren grond te
ruggegeven zal zijn aan de bodem des Vader
lands.' 20

Nu of nooit

Op 1 januari 1909 wordt de Vereniging voor
de belangen der Utrechtse/Noord-Hollandse
Vechtstreek opgericht met als doel een goede
regeling van de waterafvoer en waterstanden
van de Vecht en de drooglegging van de
Vechtplassen te bewerkstelligen. Voorzitter
wordt de heer Obreen. De heren Voosgeerd
(hoofdonderwijzer en geschiedkundige uit
Loosdrecht) en De Bont (Ambachtsheer van
Kortenhoef en historicus) horen ook tot de
oprichters.

Op de eerste Openbare Vergadering, op
zaterdag 30 januari in Utrecht, voeren drie
sprekers het woord: ir. Obreen houdt een vu
rig pleidooi, waarin hij de noodzaak en mo
gelijkheden ter verwezenlijking van de plan
nen krachtig uiteenzet: 'De Plassen moeten
drooggemaakt. De Overheid en de burgerij, welke
niet overwegen, hoe de Plassen zoo spoedig moge
lijk zijn te niet te doen, die verzuimen haar plicht.
Verstaat gij dat? Die verzuimen haar plicht te
genover het Vaderland.' Door de drooglegging

zal de bevolking gezonder worden, zowel in
zedelijke als lichamelijke zin, want dan kan
zij goed gevoed, goed worden gekleed en ge
huisvest. Helaas laat dat nog veel te wensen
over. Het probleem van de Vecht kan snel
worden opgelost door er voor te zorgen dat
de rivier op meer plaatsen water kan afvoe
ren en er binnen een half jaar een pomp in
Muiden zal zijn geplaatst. De heer Heineke
uit Loosdrecht benadrukt het grote grondver-
lies. Er is al te veel land verdwenen. Hij is er
van overtuigd dat het resultaat beter zal zijn
dan dat van de Bethunepolder. Aan de be
zwaren van het ministerie van Defensie kan
goed tegemoetgekomen worden. Het is nu of
nooit. In 1913 kan het hele plan voor vier mil
joen gulden gerealiseerd zijn. Dan zal een
bron van welvaart in de plaats gekomen zijn
van de stinkende poelen en moerassen die nu
nog de hele omgeving verpesten.21 De derde
spreker is Sjoerd Wartena, arts te Nederhorst
den Berg.

‘Een dooie, achteruitgaande streek'
Dokter Wartena is door voorzitter Obreen
uitgenodigd om te spreken over de droevige
toestanden die verbetering behoeven en die
voor verbetering vatbaar zijn. Hij beschouwt
zich als een ervaringsdeskundige, die 'een
eenvoudige causerie met 'n medische tint' zal
houden.

De Bergse arts schetst in gloedvolle be
woordingen de leef-, woon- en werkomstan
digheden in zijn omgeving. Alom zijn de
wegen slecht doordat het onderhoudswerk
jaarlijks door de hoge waterstanden teniet
wordt gedaan. Het vuil en slik wordt de hui
zen binnengesleept. Al die modder werkt de
moraliserend op een zindelijke huisvrouw en
op de hygiëne heeft het ook geen goede uit
werking. Reinheid, frisse lucht en goede voe
ding zijn de eerste vereisten voor de gezond
heid. 'Reinheid met zo'n modderpoel om je huis
waarvan acht kinderen het slijk in huis slepen?
Open ramen? Om modder- en peststank in je huis
te krijgen?', verzuchtte een longtuberculose-
patiënt, toen de dokter hem hierover sprak.
Om over goede voeding nog maar niet te
spreken. En dan de ellende van water in huis
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en in de kelder, soms een paar keer per jaar.
Een misschien nog groter kwaad is het ge
bruik van Vechtwater als drinkwater. Als de
huizen goede regenbakken hadden, zou dat
al een hele verbetering zijn, maar in Neder-
horst den Berg zijn die haast niet te vinden.
Het Vechtwater wordt slechts in twee gezin
nen voor gebruik gekookt.

Het begrip hygiëne heeft geen betekenis
in deze streek. Vele dorpen liggen zo geïso
leerd, dat de mensen maar in hun eigen krin
getje blijven ronddraaien en geen oog hebben
voor de wantoestanden: besmettelijke ziekten
door gebrek aan hygiëne, armoe door het ont
breken van industrie, vochtige krotwoningen
met soms zelfs een privaat in de huiskamer,
drankmisbruik, en ongezonde werkomstan
digheden. Vooral het blekersbedrijf is een
groot gevaar voor de volksgezondheid: uit
zoeken van vuil, besmet goed, het inademen
van wasemende dampen, spoelen in koud
water en wisselende temperaturen bedreigen
de gezondheid van het blekerspersoneel. Ve
len moeten noodgedwongen van baan veran
deren, hoewel die er praktisch niet zijn. Hoe
wel de plassen geen directe invloed op het
voorkomen van tbc hebben, spelen ze daarin
indirect wel een rol.

De drooggelegde plassen zullen tot meer
welvaart leiden, het isolement zal worden op
geheven, nieuwe inwoners uit welvarender
streken met frisse ideeën en de nodige ener
gie zullen zich vestigen.

'De vrij grote achterlijkheid op allerlei gebied
met daarmee samenhangend bijgeloof (...) het ver
trouwen in de kwakzalverij, het wantrouwen in de
hygiënische maatregelen door de overheid beraamd
enz. welke de meeste inwoners van dit district
kenmerkt', zal verdwijnen. De Vechtstreek kan
een mooie streek blijven en een druk bezoch
te, welvarende worden en last but not least een
gezonde streek zijn.22

Het uiteindelijk resultaat was dat er bij
Koninklijk Besluit van 10 november 1911 een
Staatscommissie kwam 'tot het instellen van
een onderzoek omtrent het vraagstuk der droog
making van de plassen beoosten de Vecht.' Pas in
1920, onder andere verlaat door de oorlogs
omstandigheden, bracht de Commissie ver-

Dokter Wartena in functie (uit: Prentenboek van Weesp
en Weesperkarspel, 1983).

slag uit aan H.M. de Koningin. Dokter Warte
na leverde een bijdrage aan het stuk over de
volksgezondheid. Het tot in details uitge
werkte droogmakingsplan werd nooit uitge
voerd.

Toch een bloeiende en gezonde streek

Het duurde enige tijd voor de ideeën van
dokter Wartena echt aansloegen in Den Berg.
Het bestuur van de Horstermeerpolder had al
in 1906 een adres gericht aan Hare Majesteit,
waarin werd gewezen op de dringende nood
zaak tot het nemen van maatregelen om de
toestand van de Vechtstreek te verbeteren.23
Op verzoek van enkele inwoners werd half
mei 1918 in café Bornhijm bij de brug een
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openbare vergadering gehouden over de
Vechtstreek. De inleider was van mening dat
er zo gauw mogelijk maatregelen genomen
moesten worden. Drooglegging en Vechtver-
betering waren zeer wel mogelijk en urgent.
Na afloop meldden 40 personen zich aan als
lid van de op te richten afdeling van de
Noord-Hollandse Bond van Verenigingen
voor Waterschappen en Verkeerswezen.24 De
besturen van Spiegel- en Blijkpolder richtten
in 1917 een verzoek aan Hare Majesteit om de
kosten van een op te maken plan voor droog
making te mogen bestrijden uit het Droogma-
kingsfonds. Het rapport van 1922 liet wel
mogelijkheden zien, maar had verder geen
gevolgen.25

Pas in 1930 werd het Vechtprobleem op
gelost, maar de plassen bleven plassen.
Niemand zal er rouwig om zijn, dat de plan
nen uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Ook
Sjoerd Wartena zou hier best mee hebben

kunnen leven. Wat hij nastreefde is tenslotte
toch bereikt: de Vechtstreek is een mooie,
bloeiende, welvarende, druk bezochte én ge
zonde streek geworden.

N aar W eesp
In 1917 vestigde Sjoerd Wartena zich als huis
arts in Weesp, vooral vanwege de betere ver
voersmogelijkheden, waardoor middelbaar
onderwijs voor zijn kinderen beter bereikbaar
werd.26 Tevens werd hij gemeentearts van de
uitgestrekte landelijke gemeente Weesperkar-
spel, die hij in het begin per rijtuig doorkruis
te. Hij was een gezien arts met veel aandacht
voor de volksgezondheid en hij leverde zijn
bijdrage aan de gemeenschap. Het lijkt erop
dat zijn drukke werkzaamheden hem dusda
nig hebben opgeslokt, dat hij weinig of geen
aandacht meer kon besteden aan activiteiten
in het kader van verbetering van de Vecht
streek.
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De herdenkingsbank in park Oversingel, Weesp (foto Jan Baar).
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Op 20 maart 1945 overleed Sjoerd Wartena
aan de verwondingen opgelopen bij het bom
bardement van de Merwedekanaalbrug bij
Driemond van twee dagen eerder. Onder
grote belangstelling werd hij begraven op de
Algemene Begraafplaats aan de Geinbrug.27

'Hij laat zeer veel ledige plaatsen achter in de
instellingen op het gebied van volksgezondheid,
veiligheid en verpleging en in het hart van patiën
ten en oud-patiënten. (...) Dokter Wartena was
dokter en nog eens dokter en altijd dokter. Zijn le
ven is dus niet nutteloos voorbijgedreven, maar
goed besteed', zo staat te lezen in de Weesper
Courant van 23 maart 1945.

Dankbare Weespers plaatsten ter herinne
ring aan de dokter een bank in het park Zee-
rust, bij het huidige Zorgcentrum Oversingel:
'In dankbare gedachtenis -  Dr. S. Wartena. Arts
te Weesp 1917-1945. Door oud-patiënten gewijd.'

Jan Baar was tot 2002 leraar aan de Jozefschool
in Nederhorst den Berg. Studeerde M O Geschie
denis aan de Vrije Leergangen in Amsterdam. Hij
is bestuurslid van de Historische Kring Neder
horst den Berg en redacteur van het verenigings
blad 'Werinon'. Hij heeft diverse publicaties op
zijn naam staan.
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V rienden van 1935 1970 Stichting Tussen
------- * t G ooi 2010  2010 Vecht en Eem

Programma Symposium 16 oktober 2010
Vooraankondiging onder voorbehoud

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) en
het 40-jarig bestaan van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseren beide organisaties
samen een jubileum-symposium op zaterdag 16 oktober 2010 met als thema:

Hoe bepaalt Water het landschap tussen Vecht en Eem? -  Verleden, heden en toekomst

Plaats: Clubgebouw van de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging (KNZRV) in
Muiden, Westzeedijk 7, 1398 BB Muiden

Aanvang: 9.45 uur, ontvangst, inschrijving, koffie

10.00 uur: Ochtendprogramma
• Opening door M aud Arkesteijn-van W illigen, voorzitter van de Vrienden van het Gooi
• W elkomstwoord door A .M . W orm-de Moei, burgemeester van M uiden
• Lezing door prof. dr. Gerard van de Ven, oud-hoogleraar in  de waterstaatsgeschiedenis

aan de U niversite it van Amsterdam, over de Geschiedenis van de waterhuishouding tussen
Amsterdam en Eemland

• Lezing door drs. Tom Bade, milieu-econoom, over Actuele uitdagingen voor ruimte voor
water, milieu en de mens in het Vechtgebied

• Paneldiscussie over de Toekomst van het noordelijk Vechtgebied met:
Ron Gast, voorzitter stichting Het Groene Hart,
prof. dr. Luuc M ur, voorzitter Vechtplassencommissie en oud-hoogleraar aquatische

microbiologie aan de Universite it van Amsterdam en
Patrick Poelmann, d ijkgraaf De Stichtse Rijnlanden.

12.30 uur: Lunch

Middagprogramma -  twee excursies naar keuze vanaf 13.30 uur
1. Vaartocht met het Pampusveer naar Pampus, met rondleiding. Er kan, op volgorde van

aanmelding, slechts door 80 personen ingetekend worden.
2. Bezoek aan het Muiderslot, kasteel en kruidentuin. Men wordt overgezet per sloep voor

max. 12 personen, die een aantal keren zal overvaren.
Hortulanus Henk Boers geeft geïnteresseerden uitleg over 'zijn ' kruidentuin.

16.30 uur: Afsluiting in Clubgebouw KNZRV
Borrel en slotwoord door Jan Vollers, voorzitter Tussen Vecht en Eem

Deelnemersbijdrage: Donateurs van TVE en leden van VVG betalen € 20,00; overigen € 25,00.

Nadere details over het middagprogramma volgen in latere aankondigingen aan leden en dona
teurs. Volg eventueel ook geactualiseerde mededelingen op de websites
www.tussenvechteneem.nl of www.vriendenvanhetgooi.nl.
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'Dit is geen Breitner!’
De Hilversumse kunstschilder M.H. Mackenzie1

Eddie de Paepe

In het voorjaar van 1937 deed de Hilversumse kunstschilder Marie Henri Mackenzie
een bijzondere ontdekking. Toen hij met de tram door de Roelof Hartstraat in
Amsterdam kwam, zag hij in de vitrine van kunsthandel Edel zijn schilderij
'Paarden op de Lindengracht'. Mackenzie stapte uit, zag de signatuur en stapte
verontwaardigd de zaak binnen. 'Dit is geen Breitner! Dit heb ik gemaakt!' Wat was
het geval? Mackenzie had het doek jaren daarvoor verkocht aan een andere
Amsterdamse kunsthandelaar, die het blijkbaar doorverkocht aan een makelaar. Deze
gaf het op zijn beurt in commissie aan een schoenmaker. Via deze ambachtsman
kwam het schilderij in bezit van kunsthandel Edel. Op welk moment het werd
'omgetoverd' tot een veel kostbaardere Breitner bleef een mysterie. In de loop der
jaren zijn diverse Breitners opgedoken, die bij nader inzien van de hand van diens
Hilversumse collega waren. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat Mackenzie
schildersadviezen van Breitner kreeg, en -  vooral in zijn Amsterdamse periode
1910-1931 -  duidelijk door hem is beïnvloed.

De haven van Rotterdam.

Marie Henri ('Rie') Mackenzie2 groeide op in
Rotterdam. Hij werd er geboren in de zomer
van 1878, op 3 augustus om precies te zijn. In
die jaren begon de havenstad zich in snel
tempo te ontwikkelen. Vandaar dat niet al
leen havens en handel, maar ook afbraak en
bouw een belangrijke rol zouden spelen in
het (schilders)leven van Mackenzie.

Zijn vader Paulus Mackenzie dreef een
koffie- en theehandel. Ook Rie was voorbe
stemd voor de handel. Na de lagere school
volgde hij de Handelsschool, waarna hij een
baan op een kantoor kreeg. Wat geregeld in
de levensverhalen van kunstschilders kan
worden genoteerd, gebeurde evenwel ook
hier. Mackenzie had een grote voorliefde
voor de tekenkunst. Die was zo groot, dat zijn
vader hem naar de kunstacademie in Rotter

dam3 liet gaan. Of, zoals Mackenzie het veel
later in een brief aan de Gooise kunstcriticus
Henri van Calker verwoordde: '(•■•) zodat
mijn vader uit hoofde van mijn lust altijd te
willen tekenen, mij naar de Rotterdamse Aca
demie stuurde, waar ik onder Schipperus
werkte'.4 Mackenzie heeft niet lang kunnen
profiteren van de lessen van Pieter Adrianus
Schipperus. Na anderhalf jaar verliet hij al
weer de Rotterdamse Academie. Wegens
geldgebrek.3

Van Calker meldde dat Mackenzie 'om fi
nanciële redenen' opnieuw in de handel werd
geplaatst, vervolgens voor oliemaatschappij
en door Rusland en Duitsland 'zwierf' en lan
ge tijd door Engeland en Schotland reisde.6
Mackenzie zou in deze periode gedurende
vijf jaar in Londen hebben gewoond, en an
derhalf jaar in Bakoe. Dat hij vanuit de verf
'in de olie' terecht kwam én uiteindelijk in
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Dit glimlachend meisje is hoogstwaarschijnlijk dochter
Nettie.

dienst kwam bij The Pure Oil Company of
Holland -  een voorloper van multinational
Esso -  heeft ongetwijfeld te maken met zijn
geboorteplaats Rotterdam. Diverse bronnen
melden dat hij in dienst van een of meer olie
maatschappijen in het buitenland reisde en
woonde.

Amsterdamse periode

Uit de gezinskaart van Mackenzie in het Ge
meentearchief Amsterdam blijkt, dat hij in ju
li 1905 vanuit Rotterdam naar Amsterdam is
verhuisd. Waarschijnlijk in verband met zijn
betrekking bij een oliemaatschappij.

Op 15 september 1910 trouwde Macken
zie met Jeanette Betsy Cato ('Net') van Lin-
schoten.7 Zij gingen aan de Admiraal de Ruy-
terweg8 wonen. Het echtpaar kreeg op 7 mei
1913 hun eerste kind, een dochter: Johanna
Jeanette Paula ('Nettie'). Negen jaar later, op
13 september 1922, volgde een zoon, William
('Will' of 'Willy'). Bij de Standard Oil Compa
ny klom Mackenzie op tot procuratiehouder.

In zijn nieuwe betrekking zou hij voldoende
vrije tijd hebben gekregen om weer te gaan
schilderen én voldoende financiële armslag
om werk van collega's te kopen. Mackenzie
vond zijn inspiratie vooral in de bouwwerk
zaamheden en de haven.

Invloed van Breitner
Het werk van George Hendrik Breitner heeft,
met name in zijn 'Amsterdamse periode', veel
invloed op Mackenzie gehad. Zeker is dat de
schilders -  beiden afkomstig uit Rotterdam -
schriftelijk contact hadden. Waarschijnlijk
hebben ze elkaar ook diverse malen ontmoet.
'In Amsterdam, waar hij twintig jaar woonde,
werd hij bevriend met Breitner, die vaak bij
hem op het atelier kwam en van wie hij meer
malen studies kocht’, aldus Van Calker.9 De
criticus baseerde zich hiervoor onder meer op
een brief waarin Mackenzie schreef: 'Ik was
bevriend met Breitner. Wij kwamen vaak bij
elkaar aan huis. Meermalen kocht ik studies
van hem'.

Er is een briefje bewaard gebleven, geda
teerd 17 juni 1917, waarin Breitner reageert
op Mackenzies verzoek hem enige 'schilders-
adviezen' te geven. 'Weled(ele) Heer, Het is
heel moeilijk u antwoord te geven op wat u
vraagt zonder iets van uw werk te hebben ge
zien. Ik wil daarom wel eens bij u komen kij
ken. Schikt het u zondagochtend tussen 11 &
12 uur.' Gezien Mackenzies wens en Breitners
bereidwilligheid kan aangenomen worden
dat het die zondag (of op een andere) dag tot
een eerste ontmoeting is gekomen.

Het contact tussen beide schilders zou
van 1917 tot Breitners dood in juni 1923 heb
ben voortgeduurd. Geld speelde een duidelij
ke rol. 'Mackenzie kocht vaak studies van
Breitner om deze uit zijn voortdurende finan
ciële problemen te helpen. Ook leende hij
geld aan Breitner en hield dan werk in onder
pand', weet Bethe-van der Pol.10 Dit blijkt uit
een brief uit 1921 van Breitner aan Macken
zie: 'U zoudt mij een groot genoegen doen als
U mij 150 gld. zou willen lenen voor de tijd
van 2 maanden. U kunt dan de schets van
Paarden op de brug 100 x 160 zolang als on
derpand aanhouden'. Bethe-van der Pol:
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'Bijna alle brieven die Breitner aan Mackenzie
schrijft gaan over geld. Geld dat Breitner van
hem zou lenen of had geleend. Breitner had
grote financiële problemen in die tijd. Hij was
veel ziek en kon minder werken.'

Over de invloed van Breitner en diens
werk op Mackenzie lopen de meningen uit
een. In het verleden is Mackenzie nogal eens
als 'slaafs navolger' en 'epigoon' van Breitner
neergezet. Breitner had geen 'echte' leerlin
gen, maar heeft Mackenzie wél geadviseerd
op het gebied van kleurgebruik en onder
werpskeuze. Als groot bewonderaar van
Breitner liet Mackenzie zich in die jaren sterk
door hem beïnvloeden.

Beide schilders maakten gebruik van de
fotografie. 'Het is niet mogelijk dergelijke din
gen te maken zonder hulp van photos',
schreef Breitner eens. 'Hoe wil je dat ik een
Amsterdamsche straat maak. Ik maak krab
beltjes in mijn schetsboek, als het kan een stu
die uit mijn raam. en een schets voor de de
tails maar de keus. de compositie is toch van
mij.'11 De werkwijze van Mackenzie is te ver
gelijken met die van zijn 'leermeester'. Be
waard zijn diverse boeken met tekeningen,
'krabbels', schetsen en studies (in potlood,
houtskool, krijt, aquarel), vaak voorzien van
plaats, datum en andere geheugensteuntjes,
bijvoorbeeld over het licht en de kleuren. 'In
den hobbelenden trein Aalsmeer', 'Lichteffect
in de Herenstraat Hilversum 31 oktober
1933'. In andere boeken bewaarde Mackenzie
knipsels uit kranten en geïllustreerde bladen.
Veel plaatjes van paarden, koetsen, rijtuigen.
Maar ook van afbraak en bouw, en van Parijs
en Londen.12 Mackenzie maakte foto's van
paarden en rijtuigen. Ook experimenteerde
hij met stereofotografie. Zo'n vijftien afdruk
ken zijn bewaard gebleven. Net als de stereo-
kijker, waarmee de schilder diepte in de dub
bele foto's kon zien.

'A ls een leeuw  die een s tuk  vlees verslind t'

In de periode dat Mackenzie contact had met
Breitner, deed hij ook zijn eerste poging om
zich bij een kunstenaarsvereniging aan te

sluiten. Dat was in 1922. De jury van de Am
sterdamse schildersvereniging St. Lucas wei
gerde evenwel zijn werk. Maar het jaar daar
op werd hij zowel door St. Lucas als door De
Onafhankelijken geaccepteerd. Mackenzie
debuteerde pas op zijn 44c, op de winterten-
toonstelling van St. Lucas, die van 15 novem
ber tot en met 14 december 1923 werd gehou
den in het Stedelijk Museum in Amsterdam.13
Tijdens de expositie kwam kunstschilder
H.M. Krabbé naar Mackenzie toe en zei: 'Je
hebt het motief verslonden als een leeuw die
een stuk vlees verslindt'.

Ook van professor J.H. Jurres -  hoogle
raar aan de Rijksacademie te Amsterdam -
kreeg hij een compliment. 'Tijdens mijn de
buut met twee schilderijen op de St. Lucas,
complimenteerde Prof. Jurres mij met de in
zending van een vanuit mijn atelierraam te
Amsterdam geschilderd doek 'heiwerk aan

%ÊmW

Het woonwagenkamp aan de Beresteinseweg in Hilver
sum behoorde tot een van de favoriete onderwerpen van
Mackenzie.

T V E  28e jrg. 2010 147



de slatuinen (...)', schreef Mackenzie jaren la
ter.

In 1925 was Mackenzie op weg om een
'echte schilder' te worden. Enkele maanden
na zijn debuut bij St. Lucas deed hij voor het
eerst mee aan een expositie van de Onafhan-
kelijken, van 24 mei tot 21 juni 1925, eveneens
in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Daar
was ook werk van Pablo Picasso en andere
moderne, Franse schilders te bewonderen.
Mackenzie zocht zijn onderwerpen in zijn ei
gen Amsterdamse omgeving -  de stadsuit
breiding, afbraak en bouw, grachten, schuiten
en sleperspaarden -  maar ook geregeld bui
ten de hoofdstad.

In 1931 kwam een einde aan de Amster
damse periode van Mackenzie. Niet omdat
hij als schilder op de grachten, paarden en
heistellingen van de stad was uitgekeken,
maar doordat de wereldwijde economische
crisis ook de oliehandel had getroffen. Mac
kenzie werd ontslagen. De Standard Oil
Company kende hem wel een jaarlijkse bij

drage toe, een soort wachtgeld. 'Dit bedrag
was niet genoeg om van te kunnen leven',
stond later in een kranteninterview te lezen.
'De heer Mackenzie greep naar palet en pen
seel om in het onderhoud voor zich en zijn
gezin te kunnen voorzien. Gemakkelijk viel
hem deze ommezwaai niet, want in die tijd -
wanneer eigenlijk wel -  werd de kunst hoe
genaamd niet betaald. Het waren dan ook
moeilijke jaren, maar met een gezond opti
misme sloeg de schilder zich er doorheen.'14

Naar het Hilversumse Schrijverskwartier

Mackenzies ontslag bracht belangrijke veran
deringen met zich mee. Op de eerste plaats
betekende het, dat inkomsten uit de verkoop
van schilderijen veel belangrijker werden.
Dat gebeurde via verkoopexposities, maar
vooral direct aan de kunsthandel en -  in later
jaren -  aan particulieren. Op de tweede plaats
besloot Mackenzie zijn geliefde Amsterdam
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Foto van de familie Mackenzie van september 1910. De schilder staat geheel links.
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te verlaten voor Hilversum, waar de huren
beduidend lager waren dan in de hoofd
stad.15 In de zomer van 1931 vestigde het ge
zin zich in het Schrijverskwartier, aan de
Multatulilaan 48. Om later naar de Taludweg
85 (hoek Potgieterlaan) te verhuizen, en daar
op -  in april 1938 -  naar de Gijsbrecht van
Amstelstraat (no. 394). Het waren magere ja-
ren. 'In en ook kort na de wereldoorlog kon
hij af en toe schilderijen ruilen voor levens
middelen om in het dagelijks onderhoud van
zijn gezin te voorzien', meldden William
Mackenzie en Gorter.16 Jan Westerman, een
jeugdvriend van William, herinnerde zich,
dat zijn vader -  die in Hilversum een koffie
branderij en theehandel had -  in de oorlog
met Mackenzie koffie voor schilderijen ruil
de.17

Na de bevrijding kreeg Mackenzie een
goede band met de familie Dorresteijn, die
enkele huizen verderop aan de Gijsbrecht van
Amstelstraat woonde. Daar dreef Joop Dor
resteijn een sigarenwinkel. Stien Dorresteijn-
Vlemingh, herinnerde zich nog goed dat
Mackenzie regelmatig langs kwam voor een
praatje, een pakje pijptabak, of om met haar
man een potje te schaken. 'Hij zag er altijd
keurig uit, netjes geschoren. Mackenzie rook
te altijd pijp. Soms ook een sigaartje. Hij was
vriendelijk en keurig. "Meneer Mackenzie,
heeft u zin in koffie". Met die vraag van mij is
het begonnen. Daarna was hij niet meer weg
te slaan. Hij vond het bij ons blijkbaar gezel
lig. Hij kreeg koffie met een zelf gebakken
stukje gemberkoek.’

De contacten beperkten zich niet tot het
schaakbord en de tabak, ook de kunst kwam
om de hoek kijken. Op een keer nodigde
Mackenzie de heer en mevrouw Dorresteijn
uit eens naar zijn atelier te komen. 'Wij op een
dinsdag ernaar toe. Hij liet wat zien. Onder
meer een schilderij van Het Kolkje in Amster
dam, met wat ik apachen noem, maar het wa
ren krentenpikkers. De uitdrukking op die
gezichten trof mij. Verdriet, armoede, ellende.
Ik zei: "Dat schilderij wil ik hebben. Wat kost
dat nou?" Mackenzie zei: "U heeft het zo
mooi beschreven, u kunt het voor tien pakjes
shag krijgen".' Het atelier bevond zich op zol-
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Een van de zelfportretten van Mackenzie.

der. 'Daar had hij speciale ramen laten ma
ken. Er was heel mooi licht. Er hingen en
stonden heel veel schilderijen. Een kamertje
ernaast stond helemaal vol met schilderijen,
ook veel zonder lijst.'

'In Hilversum maakte hij kennis met de
toenmalige importeur van een bekend Duits
automerk die hij op zijn atelier enige jaren
lang les gaf', meldden William Mackenzie en
Gorter. Deze heer was een bewonderaar van
zijn wijze van schilderen en kocht af en toe
ook een schilderij. Door deze kennismaking
breidde zijn relatiekring zich uit en kreeg de
schilder opdrachten voor portretten en stads
gezichten. Zo kon hij ook een grote zending
schilderijen naar Mexico zenden die tot zijn
vreugde allemaal werden verkocht. Bij deze
in 1950 gehouden expositie in Mexico -  na
Antwerpen (1938) en Brussel (1940) de derde
buitenlandse tentoonstelling -  was onder
meer het fantasieschilderij 'Paardenrace Hil
versum' te zien, gemaakt in opdracht van
leerling, vriend én Volkswagen-importeur
Ben Pon.18
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De Turfstraat in Hilversum.

'Oudste kunstschilder' van het Gooi

Een journalist bracht in 1956, met het oog op
diens 78e verjaardag, een bezoek aan Macken
zie. 'Wie voor de eerste maal de gast is van de
kunstschilder M.H. Mackenzie in zijn wo
ning, Gijsbrecht van Amstelstraat 394, waant
zich in een museum of een kunsthandel. De
gang en de huiskamers hangen vol schilder
werken, pastels, tekeningen en etsen. Maar
het merendeel, ongeveer vierhonderd werk
stukken, waarvan zestig van kunstbroeders
van de heer des huizes zijn op het zolder
atelier opgeborgen.'19

Met 'gerechtvaardigde trots' vertelde
Mackenzie, 'die als 78-jarige de eer geniet de
oudste kunstschilder van het Gooi te zijn', de
verslaggever over zijn leven en arbeid. 'Onze
oudste Gooise kunstschilder is een eenvoudig
man, bescheiden in elk mogelijk opzicht. Mis
schien wel wat te bescheiden', aldus de jour
nalist. Met de verkoop was het in Hilversum
droevig gesteld.20 'Er wordt op de ateliers en
tentoonstellingen weinig verkocht. Er schijnt
een vloek op te rusten', verzuchtte Macken
zie. 'Wanneer mensen die wel iets willen ko

pen op een tentoonstelling in Hilversum
werk zien dat hun bevalt, dan doen zij in ne
gen van de tien gevallen nog geen aanstalten
het te kopen. Pas wanneer dat zelfde schilde
rij óók op een expositie in Amsterdam is te
zien en zij horen dat toevallig, dan pas voelen
zij zich zeker van hun zaak.'

In december 1958, ruim twintig jaar na het
voorval in de Roelof Hartstraat, stond Mac
kenzie voor de tweede keer aan de basis van
een ontmaskering. Een Bussumse kunsthan
delaar wilde bij een Amsterdamse collega een
schilderij van Breitner kopen, getiteld 'Paard
bij een heistelling'. De Bussumer stak eerst
zijn licht op bij de als Breitner-deskundige be
kend staande Mackenzie, die echter kon mee
delen dat het doek van hemzelf was.

In de jaren dertig en in 1958 kwamen dus
schilderijen boven water die van een Macken
zie tot een Breitner waren 'gepromoveerd'.
Een topje van de ijsberg, denkt Bethe-van der
Pol.21 Dit vanwege de grote overeenkomsten
met het werk van Breitner. 'Deze twee zaken
kwamen in de publiciteit, maar het zal vele
malen gebeurd zijn dat een schilderij van
Mackenzie aan een argeloze koper als Breit
ner is aangeboden.'

Het is volgens Bethe-van der Pol ook
voorgekomen dat in een collectie van een
kunstverzamelaar zich schilderijen van Breit
ner bevonden, waarvan later bleek dat ze
van Mackenzie waren. 'De Amsterdamse
kunstverzamelaar Goudstikker had in zijn
verzameling twee schilderijen van Breitner,
waarvan later bleek dat het schilderijen van
Mackenzie waren. In 1964 werden deze schil
derijen bij Mak van Waay in Amsterdam als
Mackenzies geveild.'22

'Geen echte Gooise schilder'

Tot op hoge leeftijd genoot Mackenzie een
goede gezondheid. Totdat hij, tijdens de
kerstdagen van 1961, ziek werd. Op de op
een na laatste dag van dat jaar -  zaterdag 30
december -  brachten een verwaarloosde kou
en een niet spoedig genoeg herkende long
ontsteking het einde voor de 83-jarige schil-
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der.-3 'Heden overleed na een kort ziekbed
mijn lieve man en onze zorgzame vader',
luidde de tekst van de overlijdensadverten
tie.24 En 'Thuis liever geen bezoek'. Het stoffe
lijk overschot was opgebaard in Huize 'Den
Huil' aan de Utrechtseweg in Hilversum.

'De nestor der Hilversumse kunstschil
ders' werd woensdag 3 januari ter aarde be
steld op de Noorderbegraafplaats in Hilver
sum. De plechtigheid begon om één uur
's middags. 'Hilversums oudste schilder M.H.
Mackenzie overleden', berichtte De Gooi- en
Eemlander diezelfde dag. 'Hij was de oudste
kunstschilder te Hilversum en verwierf als lid
van de Vereniging van Beeldende Kunste
naars te Hilversum steeds prijzende kritieken
op zijn geëxposeerd werk. Ook als medekun
stenaar stond hij bij zijn collega's goed aange
schreven.'

Opvallend detail: bij het krantenartikel
stond het schilderij 'Paard bij bouwwerk' af-
gebeeld, dat enkele jaren eerder als Breitner
was opgedoken. Verder constateerde het dag
blad -  half spijtig -  dat Mackenzie ondanks
zijn lange verblijf in de regio nooit een echte
Gooise schilder was geworden. 'Ofschoon het

Gooi zijn eigen charme heeft en veel schilders
-  speciaal in Laren en Blaricum -  juist hier
hun bron tot inspiratie vinden, heeft Macken
zie er als schilder nooit zo goed kunnen aar
den. Hij heeft waarschijnlijk te veel van de
wereld gezien en was te vertrouwd met het
bewegende beeld van de altijd bezige arbei
ders om zich te vereenzelvigen met het land-
schap.'

Mackenzie deed in Amsterdam inspiratie
op, maar ook in plaatsen als Amersfoort, Rot
terdam, Den Bosch, Volendam en Spaken
burg, Elburg, Kampen en Enkhuizen, Lunte-
ren, Delft, Wassenaar, IJmuiden, Wilnis, Wijk
aan Zee, Dordrecht, Zierikzee, Middelbrug.
Ook werkte hij in het buitenland. Met name
in Parijs en Londen, maar ook in Brussel en
Brugge.

In Hilversum en omgeving vereeuwigde
hij onder meer de Oude Haven/Taludweg,
het Spanderswoud, de Hoorneboeg, en af-
braakpandjes in de Langestraat.

Een geliefd onderwerp was verder het
Hilversumse zigeunerkamp. 'Dat lag aan de
Vaart, iets voorbij Paviljoen Wildschut. Dat
kampje vond ie nogal picturaal', aldus zijn
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Aapjeskoetsiers op (vermoedelijk) het Hilversumse stationsplein.
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zoon. Een kunstrecensent van Trouw schreef
in november 1947 dan ook: 'Het meest zich
zelf is Mackenzie bij de kermiswagens, bij dit
volkje gaat zijn hart open, wordt hij roman
tisch en af en toe zelfs fel van kleur.'

Aasgieren, handelaren

Na zijn overlijden werd het stil rond Macken
zie en zijn werk. In de loop der jaren ver
dween zijn omvangrijke kunstverzameling
naar alle windstreken. Een triest verhaal,
waarover William zich jaren later nog kon
opwinden. 'Nadat mijn vader was overleden,
kreeg ik een baan, waardoor ik niet meer
thuis woonde. Toen kwamen de aasgieren,
handelaren. Mijn moeder gaf niet om die
schilderijen, had geen benul van de waarde.
Daar is misbruik van gemaakt.’25 Uiteindelijk
bleef maar een klein deel van de door Mac
kenzie verzamelde collectie in het bezit van
de familie.

Dat ook de dochter van Mackenzie weinig
waarde hechtte aan zijn werk blijkt uit het
verhaal van Cor Reijnoudt Brouwer, oud-
directeur van het Hilversumse belastingkan
toor.26 Zijn vrouw Hedy kwam in de jaren
zestig in contact met Mackenzies dochter
Nettie, net als zij een liefhebster van katten.
Nettie woonde, samen met haar dementeren
de moeder, in haar ouderlijk huis aan de Gijs-
brecht van Amstelstraat. 'Nettie had geld no
dig om spulletjes te kopen die zij verzamelde.
Kitscheriger dan kitsch, van die dingen die je
wel op een vlooienmarkt ziet. Ze had er wel
honderden.'

Om haar verzameling te bekostigen wilde
Nettie wel het een en ander verkopen. Kunst
boeken. 'Maar op een gegeven moment vroeg
mijn vrouw: "Heb je niets anders?" Nettie ver
telde dat haar vader schilder was geweest.
"Kom maar mee naar zolder." Het was een
rommeltje: schilderijen, tekeningen, sommige
vertrapt, kleine dingetjes, gebroken glas,
meestal niet ingelijst. "Neem maar een paar
van die dingetjes mee", zei Nettie. Zij hield er
toch niet van. Mijn vrouw bracht ze mee naar
huis. Tientallen. Ik denk dat we zo'n zeventig

werken in totaal hebben gehad, voor het me
rendeel klein formaat, olieverf, tekeningen,
aquarellen. We hebben ze laten inlijsten, om
cadeau te geven. Voor wat er over bleef -  als
je het wat vaker ziet, ga je het toch apprecië
ren -  hebben we mooie lijsten uitgezocht.'27

Twintig jaar na zijn dood wijdde het Cul
tureel Centrum De Vaart in Hilversum een
expositie aan Mackenzie.

Bij de vanaf het begin van de jaren negen
tig van de vorig eeuw groeiende belangstel
ling voor het werk van Mackenzie heeft de
toenmalige Hilversumse kunsthandel Scherer
& Vandenburg een rol gespeeld. Zo waren in
de galerie aan de Vaartweg (en later aan de
Bergweg) in Hilversum in de jaren '92, '93 en
'94 diverse malen werken van Mackenzie te
zien. Dat stokje is overgenomen door enkele
bewonderaars van het werk van de schilder,
die zich verenigd hebben in de Mackenzie
Archief Stichting. Dit resulteerde in een over
zichtstentoonstelling in Museum Flehite in
Amersfoort (van 16 mei tot en met 6 septem
ber 2009) en de publicatie van het boek 'Marie
Henri Mackenzie 1878-1961; van grachten
pand tot muurhuis'.

Drs. Eddie de Paepe is historicus. Hij werkt als
redacteur hij de 'Gooi- en Eemlander' en is eindre
dacteur van 'Eigen Perk’, het Hilversums Histo
risch Tijdschrift. Hij was bestuurslid van TVE en
publiceerde eerder in 'Tussen Vecht en Eem'. Hij
werkte mee aan de catalogus bij de expositie van
werk van Mackenzie in Museum Flehite te
Amersfoort.

Afbeeldingen:
Beschikbaar gesteld uit particuliere collecties.

Noten

1. Dit artikel is gebaseerd op de biografie Marie
Henri Mackenzie 1878-1961; van grachtenpand tot
muurhuis', Amersfoort 2009.

2. Ook wel als Mackenzie geschreven.
3. De 'Academie van Beeldende Kunsten en Tech-
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nische Wetenschappen' (nu de Willem de
Kooning Academie) was in die tijd gevestigd
aan de Coolvest (nu Coolsingel). De school
kende twee afdelingen: de afdeling A (artis
tieke vakken) en B (techniek). Omdat de meeste
leerlingen overdag moesten werken, waren er
avondlessen. Ter illustratie: in het cursusjaar
1893/1894 telde de afdeling A 464 leerlingen,
van wie 336 een dagbaan hadden.

4. 'Brief van M.H. Mackenzie aan H. van Calker,
niet gedateerd’, geciteerd door J. Bethe-van der
Pol, 'De schilder M.H. Mackenzie', in: Tableau, 7
(1985), nr. 6,31-38.

5. 'Nadat hij de Handelsschool aldaar had afgelo
pen, kwam hij op een kantoor, doch al spoedig
bleek, dat hij zich meer interesseerde voor teke
nen en schilderen dan voor de handel. Zijn va
der stuurde hem daarom naar de Rotterdamse
academie, waar hij o.a. werkte onder Schippe-
rus,' vatte Van Calker deze episode samen.
Bron: H. v. C. [Henri van Calker], 'In het atelier
van den schilder (XXXI), M.H. Mackenzie', in:
Zondagsblad van het Dagblad De Gooi- en Eemlan-
der, 30 aug. 1936. Later onderdeel van de bun
del: H. van Calker, In het atelier van den schilder;
bezoeken bij Nederlandsche beeldende kunstenaars,
Deel 1, Amsterdam, 116-122.

6. Van Calker, 119.
7. Dat gebeurde in Rotterdam.
8. Adm. de Ruyterweg 30, werd later no. 45 (1910

-1927), en Adm. de Ruyterweg 5" (1927-1931).
9. Van Calker, 119-120.
10. J. Bethe-van der Pol, 'De schilder M.H. Macken

zie', in: Tableau 7 (1985), nr. 6,32.
11. G.H. Breitner, fotograaf en schilder, 28-29. Hij ver

weerde zich daarmee tegen de kritiek, dat hij in
zijn schilderijen zichtbaar gebruik maakte van
foto's.

12. In de nalatenschap bevinden zich overigens

ook vele tientallen foto’s van eigen werk en van
door hem verworven schilderijen van collega’s.

13. Mackenzie was in de periode van 1924 tot 1960
in totaal 38 maal present bij een expositie van
St. Lucas.

14. Gooise Courant, 11 september 1956. De Gooi- en
Eemlander van 3 januari 1962 meldde: 'Over die
tijd heeft de heer Mackenzie nog een beschei
den bedrag per jaar kunnen krijgen, waardoor
hij niet louter afhankelijk was van de ouder
domsvoorziening. 1

15. De Gooi- en Eemlander, dd. 3 jan. 1961: 'Vijfen
twintig jaar geleden was de heer Mackenzie
met vrouw en kinderen van Amsterdam naar
het Gooi verhuisd, omdat het daar goedkoper
wonen was. Zijn motief was toen: een schilder
verkoopt in Nederland in het algemeen niet
best.'

16. 'M.H. Mackenzie, enige bijdragen over zijn per
soon als mens en schilder', handgeschreven no
titie door zoon William Mackenzie en diens
neef Paul Gorter, Hilversum/Zeist, 16 juni
1994.

17. Mededeling aan auteur.
18. William Mackenzie: 'Pon had een vriend, die

jarig was en van paarden hield. Hij zei tegen
mijn vader: "Fantaseer eens wat op dat gebied."
Het is dus puur fantasie.'

19. Gooise Courant, dd. 11 september 1956.
20. De Gooi- en Eemlander, 3 januari 1961.
21. Bethe-van der Pol, 36-37.
22. Bethe-van der Pol, 36-37: Amsterdam, Kunst

veilingen S.J. Mak van Waay 1964, veilingnr.
158, cat. nrs. 307 en 308.

23. Mackenzie/Gorter, 3.
24. Dd. 30/12/1961.
25. Interview auteur, 1995.
26. Interview auteur.
27. Mededeling C. Reijnoudt Brouwer.
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Intriges in de Bussumse dorpspolitiek
De oprichting van de Gooische HBS, het huidige Goois Lyceum

Paul Schneiders

Rond 1900 was het katholieke boerendorp Bussum door de komst van de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort veranderd in een gemeente waar de welvarende liberale
burgerij de meerderheid in de gemeenteraad vormde. Villa's, lagere scholen, winkels
en verenigingen rezen als paddenstoelen uit de grond, maar voor de middelbare
school moest de jeugd naar Hilversum. Dus besloten enkele gegoede ingezetenen,
verenigd in een comité, de minister van onderwijs te verzoeken een rijks-hbs in
Bussum te vestigen. Omdat dat verzoek werd afgewezen -  het rijke Bussum moest
maar voor zichzelf zorgen - , vatte men het plan op om een gemeentelijke hbs te
stichten. Zo kwam de gemeentepolitiek eraan te pas en toen had je de poppen aan het
dansen! De ene intrige volgde op de andere, maar in 1911 kwam er uiteindelijk een
hbs, zij het geen gemeentelijke maar een bijzonder neutrale.

Bussum aan het begin van de 20' eeuw

Bussum was omstreeks 1900 een van de
snelst groeiende gemeentes in Nederland. De
bevolking nam toe van 2394 inwoners in 1883
tot 4374 in 1893, weer tien jaar later werd een
aantal van 9356 genoteerd, meer dan een ver
dubbeling in tien jaar tijd. Die ongekende be
volkingstoename vond haar oorzaak in twee
verschijnselen: de aanleg van de Oosterspoor-
weg waardoor Bussum in juni 1874 aan de
spoorlijn Amsterdam-Hilversum (en verder)
kwam te liggen alsmede de nabijheid van
Amsterdam. Gegoede Amsterdammers, later
ook minder draagkrachtige, vestigden zich
vanaf 1874 in het zo gezonde Bussum. Het
dorp lag op zandgrond en dat was goed voor
je gezondheid, veel beter dan wonen in een
huis op kleigrond of veen. Met name de ex
ploitatie van de wijk Het Spiegel nam een ho
ge vlucht.

In het kielzog van de Amsterdammers
trokken ook middenstanders en dienstperso

neel zoals dienstmeiden, koetsiers en tuinlie
den naar Bussum en bovendien was er grote
vraag naar timmerlieden, metselaars, bouw
vakkers, want er werd in Bussum fors ge
bouwd.

Het laat zich raden dat een vanouds ka
tholiek boerendorp door deze massale invasie
in een turbulent veranderingsproces terecht
kwam. In het begin, de jaren 1874-1880, kon
de gemeenteraad als afspiegeling van de ge
vestigde orde de 'import' nog negeren. We
genaanleg, politie, brandweer -  zaken die
hoog op het verlanglijstje van de Spiegelbe-
woners stonden -, stuitten op de weerstand
van de autochtone dorpelingen. Maar de
druk van de nieuwelingen werd steeds gro
ter. Zij kregen in 1881 hun eerste vertegen
woordiger in de gemeenteraad en twintig jaar
later was de grote verandering daar: katholie
ken en protestanten vormden een minderheid
in de raad (vijf zetels), de liberalen hadden
met zeven vertegenwoordigers een meerder
heid. Zij spraken namens de meer gegoede
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Nieuwbouw aan de Prins Hendriklaan in het begin van de 20‘ eeuw (coll. Historische Kring Bussum).

burgerij, Spiegelbewoners vooral. Door het
bestaande hoge censuskiesrecht hadden zij,
hoewel een kleine minderheid, toch de meer
derheid in de raad gekregen.

Met de komst van nieuwe inwoners, nam
ook het voorzieningenniveau toe: er kwamen
lagere scholen bij -  particuliere 'instituten'
genoemd -, verenigingen schoten als padden
stoelen uit de grond, als cultureel centrum
fungeerde het in 1895 geopende gebouw
Concordia. Nee, je hoefde je in Bussum niet te
vervelen, maar één ding ontbrak in de ge
meente en dat werd hoe langer hoe meer als
een probleem gezien: er was geen middelbare
school. En dat betekende dat er een groep
mensen niet meer in Bussum wilde gaan wo
nen zoals de gegoede lieden die hun zoon of
dochter naar de hbs wilden sturen. Hun ver
trek of wegblijven was heel schadelijk voor
de gemeentefinanciën. Voor de hbs moest je
naar Hilversum waar in 1903 een gemeentelij
ke hbs was gekomen. Die vroeg het exorbi
tante bedrag aan schoolgeld van ƒ 300 per

jaar, de hbs in Amersfoort vroeg veel minder
schoolgeld en dus ging het gros van de Bus-
sumse hbs'ers, een stuk of veertig jongens en
meisjes, elke dag op en neer naar Amersfoort.
Zij zorgden voor overlast in de trein, waren
laat thuis en moesten vroeg uit de veren. Nee,
geen ideale situatie, Bussum onwaardig. Bus
sum moest een eigen hbs hebben, daar waren
met name de liberalen van overtuigd.

Nieuwe feiten over een destijds zeer
gevoelige zaak

Over de oprichting van de Gooische HBS
(Gooische Hoogere Burgerschool) is al heel
veel geschreven. De oude gedenkboeken van
de school besteden er royaal aandacht aan.
Vooral de hoogst merkwaardige, plotselinge
draai van de katholieke raadsleden waardoor
de vergevorderde plannen voor een gemeen
telijke hbs stuk liepen, heeft aandacht gekre
gen. Een goede, sluitende verklaring voor dit
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onverwachte optreden van de katholieke
raadsleden is echter nooit gegeven. Dankzij
een hier voor het eerst gebruikte historische
bron: het verslag van de geheime, besloten
zitting van de gemeenteraad van 11 mei 1910,
is dat nu wél mogelijk.

Verder is van belang een zeer zeldzaam
pamflet Het zwarte gevaar, aanwezig in de
Amsterdamse universiteitsbibliotheek. Op de
titelpagina van dit vlugschrift wordt als au
teur Veritas (= Waarheid) vermeld, het pseu-

GEMEENTEHUI/.

H. N. DE FREMERY

KIEJT
denVRIJZINNIGEN

c a n d id a im :

doniem van H.N. de Fremery, die een hoofd
rol gespeeld heeft in de oprichting van de
school en de eerste kwart eeuw voorzitter
van het schoolbestuur is geweest. In die bro
chure geeft De Fremery zijn kijk op de plotse
linge koerswijziging van de katholieke
raadsleden.

Aanvullende informatie is verder geput
uit diverse krantenartikelen die naar aanlei
ding van de bewogen raadsvergadering van
10 mei 1910 verschenen zijn.

Het eerste initiatief
Het moet ergens in 1906 geweest zijn dat tij
dens het wekelijkse partijtje kegelen op
maandagavond in café-hotel-restaurant Vliet-
laan, gelegen op de hoek Vlietlaan-Generaal
de la Reylaan, uitgever Van Dishoeck een
prachtbal gooide, zich op zijn hakken om
draaide en met kennelijk de Hilversumse ge
meentelijke hbs in gedachten tegen architect
Kruiswijk zei: 'Maar Kruis, kunnen we hier
nu ook geen hbs krijgen?' En Kruisweg rea
geerde: 'Ja, als we willen, krijgen we hier ook
een hbs.'

Van Dishoeck en Kruisweg zochten me
destanders en richtten in eerste instantie een
comité op. Daar werden onder anderen twee
liberale gemeenteraadsleden lid van maar
ook mensen uit omliggende gemeentes zoals
de burgemeester van 's-Graveland. Namens
het comité stelde Van Dishoeck een adres op
dat aan de gemeenteraad werd aangeboden.
Ondertekend door 357 Bussummers en zes
tien inwoners van omliggende gemeentes
werd in dit verzoekschrift het gemeentebe
stuur gevraagd de mogelijkheden van een
hbs in Bussum te onderzoeken. Met slechts
een kleine meerderheid besloot de raad aan
de minister van binnenlandse zaken -  onder
wijs viel tot 1919 onder dat departement -  te
vragen naar de mogelijkheid van een rijks-
hbs in Bussum.

Enkele leden van het comité, stemmig ge
kleed en met hoge hoed, reisden naar Den
Haag om op audiëntie te gaan bij de be
windsman van onderwijs. De minister wees
zijn bezoekers op een torenhoge stapel papier
op zijn bureau, allemaal aanvragen voor een
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hbs. En hij liet weten: 'Voor het rijke Gooi er
aan toe is, mogen jullie nog wel wat geduld
oefenen, 'k Zou het maar zelf doen!'

Intriges in de dorpspolitiek
Als er geen rijks-hbs kon komen, dan maar
een gemeentelijke, meenden de voorstanders.
Bepaald niet iedereen was het eens met de ac
tie een gemeentelijke hbs in Bussum op te
richten. Er kwam zelfs een Adres van Kleijn
en zes andere heren, ondertekend door ruim
250 Bussummers. 'Mocht een HBS in het be
lang zijn van enkelen, uit financieel oogpunt
bezien kan deze zeker niet geacht worden in
het belang van de gemeente te zijn, 'stond er.
De plaatselijke belastingen zouden omhoog
moeten en hogere belastingen maakten Bus
sum minder aantrekkelijk. Anderen meenden
dat er niet genoeg belangstelling voor een hbs
zou zijn en dat bovendien alleen het kroost
van de beter gesitueerden van de instelling
zou profiteren.

En dan waren er de katholieke raadsle
den. Die waren zeer verdeeld op dit punt. In
veel katholieke ogen vormde het openbare
onderwijs een groot gevaar voor het geloofs
leven, was het contact met andersdenkenden
vol risico's. En wat een openbare hbs hele
maal gevaarlijk maakte, was dat jongens en
meisjes bij elkaar in de klas kwamen te zitten,
de zogeheten co-educatie. Ook daarin zaten
allerlei gevaren, zeker voor jongelui in de
licht ontvlambare leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Voor de oprichting van de hbs was evenwel
de steun van minstens twee katholieke
raadsleden onmisbaar en inderdaad waren
twee van de vijf katholieke raadsleden, zij het
met de nodige aarzeling, bereid een openbare
hbs te steunen. Maar wel onder bepaalde
voorwaarden en daarover werd met het aan-
bevelingscomité in het strikte geheim onder
handeld. Dat staaltje dorpspolitiek en onder
ling rooms-liberaal geregel is nog nooit uit de
doeken gedaan, maar kwam ter sprake in
de geheime, besloten raadsvergadering van
11 mei 1910. De voorwaarde was namelijk dat
het schoolbestuur als de school er eenmaal
zou zijn, zou proberen een katholiek tot di
recteur aan te stellen en enkele katholieke

leraren zou benoemen. Een fraai staaltje ach
terkamertjespolitiek! Dit compromis, 'koe
handel' zullen anderen het noemen, werd
natuurlijk niet zwart op wit gezet. Beide par
tijen, zowel de liberalen als de katholieken,
vonden het later ook maar beter dit krasse
voorbeeld van politiek gemarchandeer te ver
zwijgen.

In de heel belangrijke raadsvergadering
van 29 oktober 1909 nam een krappe meer
derheid van zeven raadsleden vóór (vijf libe
ralen en twee katholieken) en vijf tegen het
besluit tot oprichting aan. B & W werd ge
vraagd een gedetailleerd voorstel te doen. De
vijf tegenstemmers waren drie katholieken en
twee protestanten. Het leek erop dat Bussum
eindelijk de begeerde hbs zou krijgen.

De turbulente vergadering van 11 mei 1910

Op 11 mei 1910 zou de definitieve beslissing
vallen, dan moest de raad stemmen over een
voorstel van B & W om een krediet van
ƒ 76.750 beschikbaar te stellen voor de ge
meentelijke hbs. Toen de raad die ochtend
om tien uur bijeenkwam, deed het protestant
se raadslid Arendsen (verklaard tegenstander
van een gemeentelijke hbs) het voorstel om
over de hbs in besloten, geheime zitting te
vergaderen. Arendsen kreeg steun van het
katholieke raadslid Groenen (eveneens tegen
stander) en conform hun voorstel werd beslo
ten. Het publiek moest de zaal verlaten en
wachtte buiten de zaal vol spanning af wat er
zou gaan gebeuren. Alras was duidelijk dat
er binnen een hoogoplopend conflict was.
Zelfs buiten de zaal was te horen hoe de
raadsleden elkaar in de haren vlogen. Arend
sen en Groenen hadden kennelijk voorzien
dat er harde noten gekraakt zouden worden
en dat de totaal verraste liberalen stampij
zouden maken.

Arendsen was erop uit de twee katholieke
voorstanders -  onder wie de wethouder
Schermer Voest -  over te halen toch op het
laatste moment tegen te stemmen. Arendsen
ging ervan uit dat hem dat zou lukken, om
dat er bij de katholieke Bussummers veel kri-
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tiek op hun steun aan de hbs was; de katho
lieke kiesvereniging Bussum had de raadsle
den geadviseerd tegen te stemmen.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft zelfs de
katholieke geestelijkheid (pastoor, bisschop?)
zich met de zaak bemoeid en de twee katho
lieke voorstemmers 'bewerkt'. Arendsen, min
of meer op de hoogte, begreep dat hij de twee
katholieke voorstemmers als het ware een re
den -  een of ander voorwendsel -  moest leve
ren, zodat ze op het beslissende moment kon
den tegenstemmen. En Arendsen vond de
stok om de hond te slaan. Toen hij een tijdje
terug samen met het liberale raadslid Nagt-
glas Versteeg opwandelde, was het socialis
me als 'het rode gevaar' ter sprake gekomen.
Nagtglas Versteeg merkte toen op dat er ook
een zwart gevaar was, de invloed van het ka
tholicisme, 'en ik weet niet wat erger is'.

Tijdens de geheime zitting ging Arendsen
allereerst in op de afspraak tussen katholie
ken en liberalen over een eventuele katholie
ke directeur en katholieke leraren. Vervol
gens onthulde hij, om het twijfelachtige
karakter van deze afspraak aan te tonen, de
woorden van Nagtglas Versteeg. Niet te be
antwoorden helaas is de vraag: Is dit optre
den van Arendsen een verrassing voor de ka
tholieke raadsleden geweest of is dit incident
van te voren geheel geregisseerd? Hoe het
ook zij, de katholieke wethouder Schermer
Voest en het andere katholieke raadslid
maakten ter plaatse vol (gespeelde?) veront
waardiging bekend dat zij beslist niet wilden
samenwerken met een groepering die hen als
'zwart gevaar' brandmerkte. Ondanks het
weerwoord van de totaal verbouwereerde li
beralen dat het ging om een uit zijn verband
gerukte opmerking, dat een groot Bussums
belang niet om zulke gevoeligheden mocht
worden opgeofferd, dat de katholieken ken
nelijk een voorwendsel zochten om de ge
meentelijke hbs de nek om te draaien, bleef
de katholieke fractie bij haar afwijzing. Ook
de, in 1909 aangetreden, burgemeester
s'Jacob deed nog een poging de katholieken
tot andere gedachten te brengen. Tevergeefs.
Bij de uiteindelijke stemming in de openbare
vergadering werd het krediet voor een ge

meentelijke hbs met vijf liberale stemmen
vóór en zeven tegen (katholieken en protes
tanten) verworpen. Geen gemeentelijke hbs dus!

Het conflict werd het gesprek van de dag
in Bussum, de wildste geruchten en specula
ties deden de ronde. Saillante details zoals de
afspraak eertijds tussen liberalen en katholie
ken bleven evenwel geheim. Er waren zelfs
mensen die uit verontwaardiging over het ka
tholieke 'nee', hun katholieke leveranciers de
wacht aanzegden. In De Nieuwe Bussumsche
Courant schreef H.N. de Fremery: 'Hebben de
katholieke raadsleden tegengestemd omdat
ze gegriefd waren? Neen, lezers, omdat ze
niet hebben durven spreken naar eigen gevoelen
als Raadslid, omdat ze niet hebben gemoogd als
katholiek.' Uitvoeriger beschreef hij het inci
dent in de brochure Het zwarte gevaar. Waar
over De Fremery echter in alle talen zweeg -
ook in zijn brochure -  waren de afspraken
over een katholieke directeur en katholieke
leraren.

Landelijk kreeg de Bussumse 'school
strijd' bekendheid, doordat het vooraanstaan
de landelijke liberale dagblad, het Algemeen
Handelsblad, er een hele kolom aan wijdde. En
in niet mis te verstane bewoordingen de ka
tholieke houding aan de schandpaal nagelde:
'Het is wel zeer treurig dat dergelijke over
wegingen in een gemeenteraad onder den
rook van Amsterdam de beslissing brengen
en dat dezelfde invloeden die de bevolking
van het Zuiden van ons land tot de minst ont
wikkelde van Nederland maken, hun rem
mende werking zoo krachtig in een gemeente
als Bussum doen gevoelen.'

Bussum, het welvarende, ontwikkelde
Gooise villadorp, vergeleken met een dorp in
het achterlijke Brabant of Limburg ....

D an m aar een b ijzonder neutra le hbs

Het oprichtingscomité, geleid door de ener
gieke Kruisweg, was niet lang uit het veld ge
slagen door de negatieve beslissing van de
raad. Er moest en zou een hbs komen, dus
met dubbele energie gingen de voorstanders
aan de slag om de derde mogelijkheid te ver-

158 TVE 28e jrg. 2010



mmS'-
(ggfgse

600ISC HEHOOQERE BURGERSCHOOL

art*

* '  • '  ̂ ï
?s:3

jh f w

•m ?_
D e 'Gooische Hoogere Burgerschool' (coll. Historische Kring Bussum).

wezenlijken, een bijzonder neutrale school.
Als rijk of gemeente niet wilde, dan moest
dus het particulier initiatief voor een school
zorgen. Voor de liberalen was er nu de moge
lijkheid een bijzonder neutrale school te stich
ten, een instelling waarin de godsdienst geen
enkele rol speelde. Hoewel de wet in deze
mogelijkheid voorzag, werd het de voorstan
ders van dit bijzondere onderwijs niet ge
makkelijk gemaakt, aangezien de overheid
bijzondere hbs'en maar voor een deel subsi
dieerde, anderzijds wel allerlei eisen stelde.

Er was veel geld nodig voor de hbs in
Bussum, die de naam Gooische HBS kreeg, om
duidelijk te maken dat ook leerlingen uit an
dere gemeentes welkom waren en om steun
uit die gemeentes te krijgen. Een startkapitaal
van ƒ 100.000 moest door particulieren bijeen
gebracht worden. Dat was een reusachtig be
drag, te vergelijken met zo'n drie tot vier mil
joen euro nu.

Via circulaires, oproepen in de krant en

vooral door mond-tot-mondpropaganda wer
den in juni, juli en augustus 1910 alle zeilen
bijgezet om die ton bij elkaar te brengen. Men
kon intekenen op obligaties ter waarde van
ƒ 250, voor die tijd een fors bedrag. De aan
koop was dan ook voorbehouden aan gegoe
de lieden, waarmee het elitaire karakter van
de school nog eens onderstreept werd. Rente
kon niet in het vooruitzicht worden gesteld
en de oprichters voelden dan ook aan dat zij
hun geld stortten a fonds perdu. Een niet ge
ring aandeel in de wervingsactie had de nieu
we burgemeester, mr. Theodoor s'Jacob. Die
was een groot voorstander van een hbs in
Bussum.

Eind augustus 1910, de 26e van die
maand, was het dan zover, het moment suprè
me: de oprichting van de Vereniging Gooi
sche HBS met 5-jarigen cursus. De statuten
van de vereniging dienden die avond te wor
den goedgekeurd. De beoogde voorzitter, De
Fremery, had laten weten graag voorzitter te
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worden, maar op één voorwaarde, de ton
moest volgestort worden. Plaats van hande
ling was café-hotel-restaurant Vlietlaan. Van
Dishoeck notuleerde in twee schoolschriftjes
de vergadering. Die duurde zonder onder
breking van acht uur tot kwart voor twaalf
's avonds. De presentielijst werd getekend
door 36 'heeren', allemaal villabewoners, de
meeste uit Het Spiegel. Er was geen enkele
vrouw aanwezig.

Nu ging het er dus om de laatste tiendui
zend gulden binnen te halen. Dat verliep
vlotjes. De aanwezigen beseften een histo
risch moment mee te maken, ze waren goed
gemutst en royaal gestemd, zodat ze ter
plaatse obligaties gingen kopen. Uit het door
oud-rector van het Goois Lyceum, Ben Ol-
berts, hierover geschreven boekje: 'Harinxma
thoe Slooten: Voor mij twee aandeelen a

Portret van C.D. Nagtglas Versteeg wiens opmerking
over 'het zwarte gevaar' de katholieken reden gaf aan de
oprichting van de Gemeentelijke HBS steun te onthou
den.

ƒ 250. F. Moes: Voor mij ƒ 500. Kotting: Ook
ƒ 500. s'Jacob: Mij ƒ 1000. Nagtglas Versteeg:
ƒ 250. Le Coultre: ƒ 250.' En zo werd in een
oogwenk de ton bereikt. Een verheugde Van
Dishoeck notuleerde ook nog: bijzonder wel
kom was het aanbod van Leur en de bouw
maatschappij Tres om in ruil voor zes obliga
ties 4000 vierkante meter bouwgrond ter
beschikking te stellen aan de Constantijn
Huygenslaan. Daarmee was overigens het
oorspronkelijke plan om de school in Het
Spiegel te bouwen van de baan. Volgens arti
kel 3 van de statuten, geredigeerd door bur
gemeester s'Jacob, zou het een bijzonder neu
trale school worden met een onderwijs dat
een nationaal Nederlands karakter zou dra
gen en niet dienstbaar gemaakt zou worden
aan het propageren of bestrijden van leerstel
lingen op politiek of godsdienstig gebied.

Het bestuur van de vereniging zou be
staan uit negen leden van wie twee op voor
dracht van begunstigers en ouders die zelf
geen lid van de vereniging hoefden te zijn,
een bescheiden aanzet dus tot ouderpartici
patie. De overige zeven bestuursleden wer
den door de algemene ledenvergadering be
noemd.

Het bestuur kreeg een zeer grote invloed
op het schoolgebeuren, het stelde het school
geld vast op ƒ 150 per jaar, voor iedere leer
ling gelijkelijk te heffen. Het was een voor die
tijd flink bedrag en daarmee werd de school
feitelijk ontoegankelijk voor kinderen van ou
ders met een smalle beurs. Geschiedenisle
raar en vermaard Goois historicus dr. A.C.J.
de Vrankrijker, tientallen jaren als docent aan
de Gooise HBS verbonden en auteur van het
eerste gedenkboek van de school uit 1961,
schrijft daarin dat vanwege het hoge school
geld de school de eerste tijd dan ook vrijwel
uitsluitend bezocht werd door kinderen van
de Bussumse elite. 'Dit heeft in hoge mate de
sfeer van de school in de eerste drie decennia
bepaald.

Aan het eind van de bijeenkomst die 26e
augustus 1910 werd het comité opgeheven en
een bestuur gekozen. Daarin kregen onder
meer zitting H.N. de Fremery (voorzitter),
A.C.J. van Dishoeck (secretaris-penningmees-
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ter; plaatsvervangend voorzitter) en als leden
C.D. Nagtglas Versteeg en mr. D.J.A. baron
van Harinxma thoe Slooten. De laatste verte
genwoordigde de gemeente 's-Graveland,
waarvan hij burgemeester was, zoals er ook
bestuursleden afkomstig waren uit Naarden
en Laren. Dit om nog eens duidelijk te maken
dat de Bussumse hbs de Gooische HBS was. In
de voorgevel van het schoolgebouw zou dat
tot uiting komen in de rond de toegangsdeur
uitgebeitelde wapens van zeven gemeentes in
alfabetische volgorde: Blaricum, Bussum,
's-Graveland, Huizen, Laren, Naarden,
Weesp. Het wapen van de gemeente Hilver
sum die met zijn dure gemeentelijke hbs min
of meer de stoot tot oprichting van de Gooi
sche HBS had gegeven, ontbrak nadrukkelijk.

Bij acclamatie werd burgemeester s'Jacob
tot erevoorzitter van de vereniging benoemd.

Een formidabel staaltje particulier initiatief

De ontwikkelingen gingen razendsnel: in ja
nuari 1911 werd uit 45 sollicitanten dr. G.H.
Fabius tot directeur benoemd tegen een
jaarsalaris van ƒ 3500. De eerste steen van de
school, de hoeksteen met het inschrift Kennis
is Macht, werd 21 januari 1911 gelegd; in
maart werd met de solliciterende leraren ge
sproken. Er werden toelatingsexamens afge-
nomen, niet alleen voor eersteklassers, maar
ook voor de klassen 2, 3 en 4. Voor die hogere
klassen meldden zich Bussumse jongens en

meisjes aan die op de hbs in Amersfoort of
Hilversum hadden gezeten. Een vijfde klas,
eindexamenklas, kwam er in september 1912.
Ook in april 1911 werden er leraren benoemd
en maandag 11 september 1911 begonnen de
lessen voor de 106 ingeschreven leerlingen.
Dat betekent dat dit particuliere initiatief in
ongeveer vijftien maanden een complete
school in het leven had geroepen, waarlijk
een formidabele prestatie. De Bnssumsche
Courant van 13 september 1911 schreef dat de
school in de toekomst stellig zou blijken te
zijn 'een middel om Bussum tot aanmerkelijk
groteren bloei te brengen'.

Dit artikel is een verkorte versie van een hoofdstuk
uit het in het voorjaar van 2011 te verschijnen ju
bileumboek Een eeuw Gooische HBS/Goois
Lyceum, 1911-2011 waarvan Paul Schneiders en
Ernest Hueting de auteurs zijn.

Dr. Paul Schneiders studeerde geschiedenis aan
de Universiteit van Amsterdam en werkte als do
cent aan het Goois Lyceum en aan de Frederik
Muller Akademie. Hij publiceerde verschillende
boeken over de geschiedenis van Bussum en over
bibliotheekgeschiedenis.

Afbeeldingen: beschikbaar gesteld door de auteur,
tenzij anders vermeld.
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'Pedagoog bij Gods genade'
Dr. J.A. Vor der Hake, eerste rector van Het Baarnsch Lyceum

Frits Booy en Gerard Brouwer

In 1919 was er in Baarn wel een middelbare meisjesschool, maar deze leidde niet op
voor hoger onderwijs. Baarnse jongeren moesten dus voor het gymnasium of de hbs
naar Amersfoort of Hilversum gaan. Dat vond een aantal gegoede inwoners van
Baarn te bezwaarlijk voor hun kinderen. Omdat de gemeenteraad desgevraagd geen
middelbare school in Baarn wenste te vestigen, stichtten zij er in 1919 een lyceum op
neutrale grondslag, Het Baarnsch Lyceum genaamd. Dit werd gehuisvest in de villa
Waldheim aan de Stationsweg. Tot rector werd dr. J.A. Vor der Hake benoemd,
die tot 1948 zijn stempel stevig op het lyceum in Baarn zou drukken.

Studie, gezin en loopbaan

Jan Arend Vor der Hake werd op 14 maart
1880 geboren in Loosdrecht als zoon van
Govert Vor der Hake, gemeenteontvanger en
enige tijd gemeentesecretaris van Loenen, en
Catharina Voorthuis. Hij doorliep in zijn ge
boorteplaats de lagere school en ging daarna
naar het gymnasium in Utrecht en vervolgens
naar het gymnasium in Doetinchem, waar hij
in 1900 met goed gevolg eindexamen deed.

Van 1900 tot 1906 studeerde Vor der Hake
Nederlandse letteren aan de Universiteit van
Utrecht, waar hij slaagde voor het doctoraal
examen. Vanaf 1905 was hij leraar aan diver
se middelbare scholen, waaronder het Stede
lijk Gymnasium in Doetinchem. In 1908 pro
moveerde hij op De aanspreekvormen in het
Nederlands tot doctor in de letteren en wijsbe
geerte. Hij had drie onderwijsbevoegdheden:
Nederlands, bijbelse geschiedenis en aard
rijkskunde. In 1910 trouwde hij met Cathari
na Louise Planten.

In 1913 werd Vor der Hake aangesteld als
bibliothecaris van de Gemeentelijke Biblio
theek van Rotterdam. Het is opmerkelijk dat
hij zijn functie van leraar verruilde voor die
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Rector dr. J.A Vor der Hake.
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van bibliothecaris, juist omdat hij zeer ge
schikt leek voor het leraarschap. De geboor
ten van zijn kinderen Deodatus (1913) en
Hendrika (1916) en de betere verdiensten als
bibliothecaris zouden daarvoor de redenen
kunnen zijn geweest. In december 1922 werd
zijn dochter Catharina geboren.

In april 1919 werd Vor der Hake door zijn
vriend dr. C.P. Gunning -  sinds 1917 rector
van Het Amsterdamsch Lyceum -  gevraagd
om de leiding op zich te nemen van het in
Baarn te stichten lyceum. Na een kennisma
kingsbezoek van enkele leden van het pas ge
vormde schoolbestuur, onder wie de voorzit
ter, jhr. mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg,
burgemeester van Baarn, en bankier A. Pier-
son, werd Vor der Hake tot rector van Het
Baarnsch Lyceum benoemd. Zijn jaarsalaris
bedroeg ƒ 8.200,-, telefoon en pensioenpre
mies waren vrij.

Ondanks zijn drukke baan had Vor der
Hake enkele nevenfuncties; hij was voorzitter
van de plaatselijke commissie van toezicht op
de bioscopen en jarenlang bestuurslid van de
Centrale Vereniging van Openbare Leeszalen.
Hij preekte in (jeugd)kerkdiensten, die onder
andere in het lyceumgebouw gehouden wer
den. Voor al zijn werk werd hij in 1935 be
noemd tot officier in de orde van Oranje-
Nassau.

Vor der Hake nam begin 1948 afscheid als
rector van Het Baarnsch Lyceum. Naast de
vele geschenken ontving hij een som geld als
beginkapitaal van een fonds voor noodlijden
de oud-leerlingen, dat zijn naam draagt en
nog steeds bestaat.

De 'lyceum-gedachte'

Het Baarnsch Lyceum was na Het Neder-
landsch Lyceum (1909) in Den Haag en Het
Amsterdamsch Lyceum (1917) in Amsterdam
het derde bijzonder neutrale lyceum in ons
land. Tot de komst van de Mammoetwet in
1968 was het lyceum een schooltype met een
onderbouw van een of twee jaar. Daarna
moesten de leerlingen kiezen: gymnasium,
hbs of -  soms -  mms zoals op Het Baarnsch

Lyceum. De achterliggende gedachte hiervan
was, dat het bij twaalfjarigen niet meteen dui
delijk is, welk schooltype het meest geschikt
voor hen is. Daar komt nog bij -  en dat gold
vooral voor de bijzonder neutrale lycea -  dat
men het sociaal gezien heel belangrijk vond
dat leerlingen van deze drie schooltypen niet
op afzonderlijke scholen maar in één scholen
gemeenschap met elkaar zouden opgroeien.

Wat Vor der Hake onder de Tyceum-
gedachte' verstond, blijkt uit zijn eerste toe
spraak in september 1919 tot het bestuur, de
leerlingen en leraren van de pas opgerichte
school. Het was hem aanvankelijk ook niet
helder, wat hij eronder moest verstaan; in elk
geval totaal iets anders dan de schoolbanken
fabrikant die hem tot zijn grote verbazing 'de
echte lyceum-bank' toonde. Die moet veel ster
ker zijn. Want op een lyceum moeten de leerlingen
met de banken kunnen gooien. (!) En er waren
ouders die dachten dat er op een lyceum nau
welijks huiswerk gemaakt werd.

Vor der Hake zelf formuleert het als volgt:
De geest, waaruit iets geschiedt (...), dat is alles
in de wereld. En die geest moet er een zijn van
blijdschap, een van toewijding en van vertrouwen,
van geloof, hoop, van liefde. Hieruit blijkt duide
lijk dat hij een andere school voor ogen had
dan zijn eigen gymnasium in Utrecht, dat een
kilheid had uitgestraald: O, ik heb geleden op
die school, in die omgeving waar je bevroor, waar
je niets van liefde voelde, niets van belangstelling
in je persoon, waar ze m'n ziel gedood zouden heb
ben -  als dit mogelijk geweest was. En niet met
opzet. Volstrekt niet. Ik draag die leraren geen
kwaad hart toe. Die tijd was anders. Dat deed je
nu eenmaal niet, je met de leerlingen verder be
moeien.

Vor der Hake was van plan de jeugd to
taal anders te gaan benaderen, want tot zijn
docenten zei hij: En dit is de kern van de ly-
ceumgedachte: door toewijding, door belangstel
ling, door opoffering van tijd en door inspanning,
maar vooral door liefde de kinderen te benaderen,
te ontdekken wat er in leeft, tot ontplooiing te
brengen hun bizondere gaven, hen te leiden bij
hun werk, vooral ook: hun gedachten te leiden, ze
te steunen in hun -  dikwijls zo belangrijke -  kin-
dermoeilijkheden en kinderverdriet, hun vertrou-
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wen te w innen. H et is ontzettend moeilijk werk,
maar het is heerlijk.

Jaren later zou blijken dat hij daarin
glansrijk geslaagd is.

Pedagoog bij Gods genade

In 1926 werd er een aula aan de school ge
bouwd. Bij de opening ervan in juni bleek
weer een bijzondere kant van Vor der Hake:
hij presenteerde een schoolembleem, door
hemzelf bedacht en vormgegeven door teken
leraar J.W. van Winkoop. Het embleem stelt
een sleutelbloem voor, de primula veris, een

Het door Vor der Hake ontworpen embleem met bloem
en randspreuk 'Het pad der rechtvaardigen is als de
morgenglans

voorjaarsbloem, symbool voor de ontluiken
de mens. Een spreuk erbij haalde de rector uit
de bijbel: Het pad der rechtvaardigen is als de
morgenglans (Spreuken 4:18; zie het afgebeel-
de embleem). De kleuren van het embleem
zijn ook symbolisch. De rector legde het zijn
leerlingen zo uit: En dit zijn (...)  van nu a f de
kleuren van het Baarns lyceum: groen en goud en
purper, symbolisch alweer, tolken van de verwach-
ting [groen], dat van jullie eenmaal aan 't eind
van je leven gezegd kan worden, doelend op de
adel [goud] van je karakter: gij hebt u vorstelijk
[purper] gedragen. Het embleem en de kleuren
liet de rector ook verwerken in een vlag en in
de zilveren penning met draaglint, dat het be
stuur van de leerlingenvereniging, door hem
'seniores' genoemd, vanaf dat moment mocht
omhangen. En dat is nog steeds het geval.

Dat Vor der Hake zeer gelovig was en dat
ook uitdroeg, blijkt uit het eind van zijn toe
spraak van juni 1926, gericht tot zijn leerlin
gen: (...) de hoop, de verwachting, de bede dat God
jullie als arbeiders zendt op Zijn akker. Maar aan
jullie kant is de toekomst en de daad; en tot jullie
zeg ik: heel de wereld ligt klaar voor jullie, en die
wereld is Gods akker: de velden zijn w it om te oog
sten.

Een van de docenten noemde Vor der Ha
ke een 'pedagoog bij Gods genade' en uit re
acties van de meeste oud-leerlingen en (oud-)
docenten blijkt hoe waar deze karakterisering
is. Vor der Hake zag zijn rectoraat als een roe
ping blijkens zijn eerste toespraak tot de hele
school: W ant kostbaarder dan wat ook in de we
reld is een mensenziel en ‘vissers van mensen' te
zijn (...) , is een goddelijk beroep.

Wat Vor der Hake vooral met deze uit
spraak heeft bedoeld, leert ons de volgende
passage uit zijn afscheidsrede in februari
1948: Vrienden: natuurlijk heb ik m ij altijd ver
blijd, oprecht verblijd over de vele leerlingen, met
wie het op school goed ging (...). Maar m ijn hart
is altijd uitgegaan naar de onbegrepenen, die van
een andere school kwamen; naar degenen, die zo'n
behoefte hadden aan sympathie, aan begrip, en
welke die niet vonden; naar degenen, die maar een
klein stootje nodig hadden om over een remming
heen te komen, en niemand was er, die hun dat
stootje gaf; naar degenen, die behoefte hadden om
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Het Baarnsch Lyceum aan de Stationsweg te Baarn in circa 1925.
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zich eens uit te spreken en die geen luisterend oor
vonden -  de schapen zonder herder.

Het was dus voor deze rector een uitda
ging om leerlingen die op andere scholen
mislukt waren, te plaatsen op 'zijn' lyceum
en te trachten hen te laten slagen, iets wat
vaak lukte. Mede door dit beleid kreeg
Het Baarnsch Lyceum niet alleen leerlingen
uit Baarn en Soest, maar jarenlang ook uit
Bilthoven, Laren, Eemnes, Hilversum en
Amersfoort. Daardoor kreeg de school ook
landelijke bekendheid en groeide het aantal
leerlingen gestaag: 1919: 32; 1924: 197; 1929:
252; 1934: 314; 1939: 340; 1944: 416.

Willem van Boeijen leerde in 1933 als
nieuwe vierdeklasser de rector als volgt ken
nen: Toen kwam hij [Vor der Hake] uit zijn ka
mer. H ij keek naar me alsof hij een vergeten para
plu zag hangen. Zo op de manier van: 'Hoe komt
dat ding daar eigenlijk? Gisteren stond het er niet.
En het is ook niet van m ij.' Ik voelde me nog ble
ker dan ik al was en dacht een schietgebedje. Dat
werd subiet verhoord. Bij zijn oerwoudachtige
wenkbrauwen begon een herkenningstrillinkje te

bewegen. (. . .) Verder kwam ik niet. H ij stevende
zonder boe o f ba te zeggen een gang in en ver
dween. M 'n  gedachten zochten een beetje verbijs
terd een andere lijn. Maar voor ik die gevonden
had, stond hij weer voor me. M et Karei. Lachend
stelde hij ons aan elkaar voor. Toen kwamen er
nog enkele zinnen. 'Welkom man. De komende
veertien dagen z it je  naast Karei. H ij zal je goed
wegwijs maken. Er wordt hier op school niet ge
vloekt. Verder is het er net als overal, succes er
mee.' Weg was hij weer.

Tucht als een begeerlijk bezit

In het eerste schooljaar had Vor der Hake de
verantwoordelijkheid voor 32 leerlingen, 23
eerste- en negen tweedeklassers, en werd hij
door een tiental docenten en een conrector
bijgestaan. Hijzelf gaf Nederlands en bijbelse
geschiedenis. In 1920 kwam er een afdeling
gymnasium en in 1921 een afdeling hbs b
-  beide zesjarig -  en het leerlingenaantal
steeg dusdanig dat een uitbreiding van de
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grote villa noodzakelijk werd. In 1923 kwam
de nieuwe vleugel van het lyceum gereed, die
in mei officieel werd geopend door de minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen.

Uit Vor der Hakes toespraak bij deze ope
ning blijkt dat hij orde en tucht en samenwer
king met en van de leerlingen erg belangrijk
vond: M ijn laatste woord, jongens en meisjes, is
tot jullie. Want om jullie gaat 't hier toch maar.
(...) Wij leggen hier jullie in de regel geen lasten
op, te zwaar om te dragen; wij brengen je, geloof
ik, geen begrippen bij over dingen, waarmede je op
jullie leeftijd je geest nog niet behoeft te vermoei
en.

Kijk, wij zijn er in de vier jaren die wij hier nu
werken, nog niet in geslaagd, natuurlijk niet, die
geest te kweken, die doordrongen is van de nood
zakelijkheid van tucht. Dat is niet helemaal jullie
schuld. Jullie hebben te kampen met de eigen land
aard, die tuchteloos is, met de geest van deze tijd,

die 't gezag niet eert, met de eerbiedloosheid, die
tegenwoordig door vele ouderen van jongeren
wordt geduld.

Hieruit blijkt hoe deze rector vooral de sa
menleving tuchteloosheid verweet. En dit
dacht hij bij de jeugd eraan te doen: Maar dit
zeg ik jullie voor de komende jaren (...), zodra ik
mocht ophouden te trachten jullie te doordringen
van 't besef, dat orde een van de allereerste voor
waarden voor ons bestaan is, dat tucht niet iets is,
dat door een geweldenaar, van buiten, onredelijk,
wordt opgelegd, maar dat van binnen in jullie
moet groeien als een begeerlijk bezit, dat je ganse
leven regelt, (...) zodra ik daarmede mocht ophou
den, omdat ik er geen lust meer in heb, zal ik ook
beseffen dat mijn tijd gekomen is om hier weg te
gaan.

Vor der Hake vond algemene vorming de
belangrijkste taak van Het Baarnsch Lyceum.
Vandaar dat er jarenlang -  weliswaar faculta
tief -  Hebreeuws, bijbelse geschiedenis en

Slü 1

Bestuur en docentencorps van Het Baarnsch Lyceum in 1923 bij de opening van de nieuwe vleugel van de school door
de minister van onderwijs, dr. J. Th. de Visser (eerste rij, vierde van links). Aan zijn rechterzij zit de burgemeester
van Baarn,jhr. mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg, aan zijn linkerzij zit rector Vor der Hake.
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wijsgerige propedeuse werden gedoceerd.
Hij was veel meer een pedagoog dan een
docent. Hij had belangstelling voor alle leer
lingen, die hem 'de Baas' noemden, een vlei
naam. Hij was streng, vaak nogal driftig -
waarvan hij dan meteen spijt had -  maar had
veel gevoel voor humor en stond voor elke
leerling op de bres. Leerlingen met proble
men riep hij regelmatig bij zich.

Door lessen in bijbelse geschiedenis te ge
ven aan de eerste klassen kende hij de namen
van alle leerlingen; voor hem een noodzake
lijkheid. Hij feliciteerde hen persoonlijk met
hun verjaardag en als deze in een vakantie
viel, stuurde hij hun een briefkaart met zijn
gelukwensen. Met vele seniores had hij een
persoonlijke band, hij vroeg sommigen van
hen zelfs om raad. Hij beantwoordde ontvan
gen felicitaties altijd met 'een algemene zend
brief', ook toen hij al met pensioen was. Zijn
brieven aan leerlingen beginnen meestal met
'Beste Vrienden'; hij schreef zoals hij sprak.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna
alle oud-leerlingen deze bijzondere rector op
handen droegen en dragen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelde
Vor der Hake zich behoedzaam op -  al was
de kleur van de schoolgids 1944-1945 nota be
ne oranje en werden er bij het lustrum in 1944
uit volle borst oud-vaderlandse liederen ge
zongen! hij maakte zich bij de bezetters niet
verdacht, waarschuwde zijn leerlingen voor
provocaties en een openlijk anti-Duitse hou
ding en zorgde ervoor dat oudere jongens
vlakbij de ramen zaten vanwege eventuele
razzia's. Een lijst van het departement van
Onderwijs met een vraag naar de vervolgop
leidingen of werkgevers van de geslaagden
retourneerde hij oningevuld wegens zijn zo
genaamde incompetentie in deze.

Vor der Hake was in sommige opzichten
behoudend. Zo vond hij in 1939 de keuze van
de seniores van een band met vijf negers erin
voor een schoolfeest een probleem, want hij
was bezorgd 'voor de gevoeligheid van een
aantal ouders'. Hij had een hekel aan dans
feesten en een snoep- en koekkiosk tegenover
het lyceum was hem een doorn in het oog.
Hij zag het gymnasium meer als een oplei

ding voor jongens. Sommige leerlingen von
den hem soms te veel een dominee in zijn op
treden en toespraken.

'H e t w as w eer n iets vandaag '

Vor der Hake had ook kritiek op zichzelf en
hij sprak die in het openbaar uit, nogal uit
zonderlijk voor die tijd. Bij zijn zilveren jubi
leum in 1944 zei hij tijdens de herdenking -
van een groot feest kon geen sprake zijn, al
waren er wel vier toneelavonden met een blij
spel, een klucht en een revue! -  tot de docen
ten, waar nota bene ook bestuur en leerlingen
bij waren: (...) ik ben er volkomen van doordron
gen hoe moeilijk het is om te gaan met zo'n im-
pressionabel mens als ik ben, met iemand, die al
tijd met zijn hart denkt en nooit met zijn hoofd.
Want dat laatste kan ik niet. En hoe ik daaronder
al die jaren geleden heb en nog lijd, hoe ik dikwijls
naar huis ga met de gedachte: 'Wat heb je dat weer
dom aangepakt; het was weer niets vandaag,’ kijk,
dat vermoeden sommigen van U wel, die mij beter
kennen, maar niemand weet dat zo goed als ik zelf.
En daarom doet mij Uw lof, Uw waardering, Uw
hartelijke deelneming aan dit feest zo goed (...).

Vor der Hake bedankte toen ook Kees Sel-
denrijk, de voorzitter van de seniores, zeer
persoonlijk: Wat jij aan werk verzet hebt, kerel,
dat is werkelijk niet te beschrijven; (...) Dat is een
waarachtig woord, dat het Baarns lyceum in dit
jubeljaar geen betere voorzitter van seniores had
kunnen hebben, dan jij je betoond hebt. En ik kan
dat zo veilig tegen je zeggen, omdat jij zo’n gewo
ne, doodeenvoudige, hartelijke jongen zonder kun
sten bent, omdat je over de dingen niets geen
drukte maakt, maar bescheiden bent en blijft, on
danks de gewichtige rol, die je te vervullen had. Ik
dank je, voor je hartelijke, gevoelvolle woorden, die
je tot mij gesproken hebt (...).

De meeste dank van de rector ging uit
naar de bestuursvoorzitter van Het Baarnsch
Lyceum, bankier A. Pierson. Beide heren bel
den of schreven elkaar bijna dagelijks over
het wel en wee van de school. Ook nu blijkt
weer de volstrekte eerlijkheid van Vor der
Hake: Je hebt mij altijd in alles gesteund van het
eerste ogenblik af (...). Als ik, niet zonder schaam-
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Foto, gemaakt bij het zilveren jubileum van rector Vor der Hake in 1944. V.l.n.r.: Toos Vor der Hake, Paddy van
Riemsdijk (senior), mevr. C.L. Vor der Hake-Planten, Kees Seldenrijk (senior), dr. J.A. Vor der Hake, lek Sickenga
(senior), Sietske de Vries (jongste leerling).

te, aan die eerste jaren denk, waarin ik met zoveel
heftigheid mijn mening kon zeggen, dan sloegen al
die heftige woorden kapot tegen de rust, de kalmte,
de wijsheid, die er van jouw antwoorden uitging.
Ik heb ook enkele reprimandes van je gehad; kwet
send waren ze nooit en ik geloof vandaag te mogen
zeggen, dat ik ze altijd geïncasseerd heb met het
bewustzijn: hij zegt het voor je bestwil en voor het
heil van de school.

Aan het eind van deze speech kent Vor
der Hake God alle eer, lof en dank toe voor al
die jaren. Ook vele andere toespraken en arti
kelen die hij als rector maakte, zijn religieus
getint. Het is dus merkwaardig dat het be
stuur van een neutrale school daar schijnbaar
geen moeite mee had. Blijkbaar gaven Vor
der Hakes bijzondere pedagogische kwalitei
ten de doorslag.

Talloze publicaties

Vor der Hakes ideeën en opvattingen -  ook
die uit zijn studententijd -  zijn vastgelegd in
talloze publicaties. Het gaat in totaal om veer
tien boeken en brochures, ruim honderd
boekbesprekingen, ruim 260 grote en kleine
tijdschriftartikelen en 24 circulaires, voor
woorden en inleidingen.

Hij gaf voornamelijk praktische raad in
zake vorming en opvoeding, waarbij het
christelijke geloof, christelijke tradities en een
goede band tussen kinderen, ouders en lera
ren de belangrijkste elementen zijn. Dat is
goed te zien aan titels als Christendom en de
practijk van het studentenleven (1907); Wij, onze
kinderen en de school (1928), Fouten van kinde
ren, van leraren, van ouders met betrekking tot de
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school (1931) en Rondom het schoolleven van on
ze dagen (1934).

In Wij, onze kinderen en de school bijvoor
beeld waarschuwt de rector voor bepaalde
gevaren en 'malligheden' zoals gewaagde
meisjeskleding en feesten tot diep in de
nacht. 'Leiden, altijd maar weer leiden is onze
-  doodvermoeiende -  taak. En waken voor
malligheden,' schrijft hij. Helaas is niet van
alle publicaties precies na te gaan waarover
deze gaan. De onderwerpen lopen nogal uit
een: het leven van de christelijke student met
God (1906); de tegenwoordige stand van de
spellingkwestie (1912); arbeidstijden en be
zoldigingen van ambtenaren aan bibliothe
ken en leeszalen in Nederland (1916); de
kwasi-eenvoud van de taal (1917); huiswerk
en ontspanning (1928); het einde van de Ro
manovs (1930); de Goethe-tentoonstelling in
Het Baarnsch Lyceum (1932) en bij het begin
van de cursus 1940-1941 (1940).

Het plotselinge einde

Na zijn pensionering in 1948 werd Vor der
Hake directeur van 'Kerk en Wereld', het cen
trum voor vorming, opleiding en beraad van
de Nederlandse Hervormde Kerk, te Drieber
gen, dat in 1945 was opgericht om deze kerk
dichter bij de maatschappij te brengen. In
1950 vroeg het koninklijk paar hem de leiding
op zich te nemen van een speciale middelbare
school waarop prinses Beatrix en enkele leef
tijdgenoten les zouden krijgen. Helaas was
die leiding van korte duur. Vor der Hakes
gezondheid was kwetsbaar, want sinds enige
jaren was hij hartpatiënt. Op 11 mei 1951
overleed hij plotseling, 71 jaar oud.

Op 15 mei van dat jaar werd Vor der Ha
ke na een drukbezochte herdenkingsdienst
begraven op de begraafplaats van Loenen aan
de Vecht.1 Op de dag van zijn begrafenis
werd hij ook herdacht in de aula van 'zijn' ly
ceum. Een zeer markante en geliefde school
leider en pedagoog was heengegaan, maar

vooral een mens die altijd alles beschouwde
vanuit een intens beleefd christelijk geloof.

Gerard Brouiver werkte als staffunctionaris bij
Het Nederlandse Rode Kruis en Bankiers H. Al
bert de Bary en Co. N.V. te Amsterdam. Hij was
lange tijd eindredacteur van het tijdschrift
'Baerne' van de Historische Kring Baerne en pu
bliceerde over de geschiedenis van Baarn in diver
se tijdschriften.

Frits Booy was ruim dertig jaar werkzaam als le
raar Nederlands aan Het Baarnsch Lyceum. Hij is
redacteur van de tijdschriften 'Baerne' en 'Tussen
Vecht en Eem' en bestuurslid van de Stichting
Nationaal Sint Nicolaas Comité. Hij publiceert re
gelmatig over de geschiedenis van Baarn, het oude
kinderboek en Sinterklaas.

Afbeeldingen: Alle afbeeldingen zijn beschikbaar
gesteld door Het Baarnsch Lyceum.
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Dr. J.A. Vor der Hake, Hoogtij. V ijf toespraken gehou
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Dr. J.A. Vor der Hake. Bibliografie zijner geschriften,
gevolgd door een bloemlezing uit zijn werk. Aange
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Archief van Het Baarnsch Lyceum.
Frits Booy, Gerard Brouwer en Bert Natter (red.),

Als de morgenglans. Het Baarnsch Lyceum van
1919 tot 2004, Baarn 2004.

Noot

1. Zie voor de familie Vor der Hake ook: Kees de
Kruijter, Willem Mooij, 'Prins Mautits' nazaten
in Loenen’, in Tussen Vecht en Eem, 22 (2004),
nr. 1-2, p. 47-55.
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Lieu de Memoire

Toekomstgericht vrijheidsmonument
in Eemnes

/aap Groeneveld

Het heeft tot 1987 geduurd voordat er een
herdenkingsmonument werd onthuld in
Eemnes. De oorzaak was heel trivaal. De be
volking van de kleine gemeente Eemnes was
na de bevrijding in 1945 eerst druk met het
oppakken van de draad. Toen de totstandko
ming van een monument eens ter sprake
kwam, vond men het niet meer zo nodig. De
oorlog was al zo lang geleden. Met name het
voormalig verzet in de BEL-gemeenten vond
het niet nodig, omdat het al een monument
had aan de Drift te Laren, waar twee van zijn
Eemnesser makkers werden herdacht. Mis
schien heeft ook een rol gespeeld dat er geen
Eemnesser soldaten zijn gevallen in de mei
dagen van 1940 en dat van een dertigtal ge
vallenen tussen juli 1942 en mei 1945 het om
slechts twee (andere) personen ging die gebo
ren en getogen waren in Eemnes. De overigen
waren net voor of in de oorlog in Eemnes ko
men wonen of ze waren evacué of onderdui
ker. Daardoor werd vermoedelijk het leed om
het verlies ook meer beleefd buiten de ge
meente.

Na de oprichting van de Historische
Kring Eemnes in 1979 werd al snel de Werk
groep Tweede Wereldoorlog in het leven ge
roepen. Deze verzamelde en onderzocht alle
wederwaardigheden uit de periode 1939-
1945. De werkgroep kreeg in mei 1985 toe
stemming een aan de Tweede Wereldoorlog
gewijde tentoonstelling in te richten in de
raadzaal van het voormalige gemeentehuis.
Het gemis van een monument en het oprich
ten daarvan kwamen daar ook ter sprake. Op
initiatief van de toenmalige burgemeester,
mevrouw De Leeuw-Mertens, werd een en
quête gehouden om de behoefte aan een mo
nument te peilen. Daaruit bleek dat de meer
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derheid van de respondenten voor de oprich
ting van een monument was. Zo geschiedde
en voor de realisatie van deze wens werd de
Stichting Vrijheidsmonument Eemnes opge
richt.

De veelzijdige Gooise kunstenaar Peter
Zwart (1911), die zelf voor het illegale Laren-
se krantje De Tijding had gewerkt, werd aan
gezocht om een monument te ontwerpen met
de omschrijving: ’Het moet toekomstgericht
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zijn.' Hij beschouwde het als een ereopdracht.
De kunstenaar heeft deze vertolkt met spe
lende blije kinderen in brons die een rots be
klimmen en er bovenop een rondedansje
doen. Wat is er niet meer toekomstgericht
dan kleine kinderen, die onbevangen de toe
komst veroveren? Als kersverse grootvader
van pas klauterende en klimmende peuters
word ik geroerd bij het besef van de vergelij
king. Wat zal de toekomst hen brengen? En
wat voor gevaren zullen ze op hun weg vin
den ....? Het is de plicht van oudere genera
ties te zorgen dat de voorwaarden voor de
jeugd goed zijn en dat onnodige gevaren ver
meden worden.

t Nog steeds -  en juist in het huidige tijds
gewricht -  komt het erop aan om wijze keu
zes te maken! Economische tegenslagen en

i (vermeende) bedreigingen maken gemakke
lijk ongenuanceerde onderbuikgevoelens los
bij mensen die niets hebben geleerd van het

; verleden. Het is niet ondenkbaar dat bijvoor
beeld vreemdelingenhaat of geweld tegen an
dersdenkenden weer de overhand krijgt. Aan
vrede en vrijheid moet gewerkt worden, met
het verstand voorop, met gevoel voor de me
demens en zonder slappe knieën: toekomst
gericht met oog voor de ervaringen uit het

i verleden.
Op de stralende 2C mei van 1987 werd het

monument in het Plantsoen onthuld door
prins Bernhard in het bijzijn van nabestaan-
den uit binnen- en buitenland, vertegenwoor-

j digers van ambassades en luchtmachten van
Australië, Canada, de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk. De plaquette draagt
na een aanvulling in 1988 de namen van 29
mannen die zijn omgekomen als gevolg van
de oorlog. Negentien daarvan betreffen de
bijna voltallige bemanningen van drie Britse
en Amerikaanse bommenwerpers die op het
grondgebied van Eemnes zijn neergestort.
Daarnaast gaat het om tien personen die on
der verschillende omstandigheden zijn omge-
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komen: Albert Nieuwold die door toedoen
van een Duitse torpedo het leven liet in de
Caribische Zee, Victor van Swieten, Heinrich
Ickelsheimer, Dirk J. Buis en Aloisius C. Vlas-
man die als verzetsmensen werden ver
moord, Johannes Wijnstroot en Wiebe Dop
die overleden tijdens dwangarbeid, Hendri-
kus G.C.A. Zanoli die omkwam als politiek
gevangene in een concentratiekamp en Wil
lem J. Janssen en Wilhelmus J. Fokken die te
gen de glorende bevrijding werden doodge
schoten in het verboden frontgebied in de
Eempolder.

Het monument is geadopteerd door de
schooljeugd van Eemnes. Elk jaar op 4 mei
worden aan het eind van de stille tocht daar
om ook bloemen gelegd door een groep
schoolkinderen van verschillende basisscho
len.

L iteratuur

Jaap van der Woude, Vrijheidsmonument Eemnes,
uitgave van Stichting Vrijheidsmonument Eem
nes, Eemnes 1987; met losse aanvulling betref
fende Hendrikus G.C.A. Zanoli, 1988.
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Een schim uit het verleden
Radarstation Seeadler in de Bloemendaler polder bij Muiden

Jaap Groeneveld

In de Bloemendaler polder die misschien, maar hopelijk niet volgebouwd gaat worden,
bevindt zich een aantal merkwaardige objecten die vanaf de snelweg A l en de
spoorlijn langs Weesp te zien zijn: een paar betonnen sokkels en een aantal
rechthoekige stenen gebouwtjes. Een daarvan ligt scheef weggezakt in een weiland.
René RosJ heeft via contacten met een kenner van radar stations, Michel Best, in 2001
de functie van deze objecten weten te achterhalen. Daar stond tijdens Tweede
Wereldoorlog een 'Funkmefigerdt Stellung’ met de naam 'Seeadler', wat we nu een
'radarstation' zouden noemen. Hieronder vat ik de bekende gegevens van dit en
vergelijkbare stations samen tegen de achtergrond van de oorlog en de stand van de
radartechnologie. Het gaat dus niet om de resultaten van diepgaand onderzoek.
Voorzover er onderzoek is gedaan, is dat geheel de verdienste van Ros en anderen.

Luchtoorlog

Na de overrompeling van het West-Europese
vasteland door Nazi-Duitsland in mei 1940
zon deze agressor op overmeestering van de
Britse eilanden. De RAF bleek sterker dan
ingeschat en het is niet gelukt. De Battle of
Brittain van mei tot oktober 1940 was voor de
Duitsers een verloren slag, die een zware tol
eiste van hun luchtvloot. De RAF kwam er
overigens ook danig beschadigd uit.

Al op 15/16 mei 1940 was de RAF in de
aanval gegaan met precisiebombardementen
door 99 bommenwerpers op het Ruhrgebied.
Andere aanvallen volgden.2 Na een periode
van omschakeling en opbouw van de lucht
vloot, het uitschakelen van de Kriegsmarine en
de Duitse aanval op Rusland op 22 juni 1941,
keerden de kansen. Het RAF Bomber Com
mand kreeg in mei van dat jaar de kans om
bombardementsvluchten op de marineha
vens van Bremen, Hamburg en Kiel uit te

voeren en andere doelen in Duitsland te be
stoken. Een jaar later, op 30 mei 1942, was de
RAF in staat om in één nacht met 1046 bom
menwerpers Keulen zwaar, maar niet fataal
te beschadigen. Men had gedacht hiermee het
moreel in Duitsland te breken, maar het
maakte niettemin indruk in een Duitse krant
met een kop: 'Die schwersten Angriffe der
Luftwaffe von der R.A.F. weit überboten.'3

Radar
In 1886 waren door de Duitser Heinrich
Hertz de reflecterende eigenschappen van
radiogolven ontdekt. Deze eigenschappen
werden bij de radar gebruikt voor het bepa
len van richting en afstand van voorwerpen.
Al in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog
bracht een andere Duitser, Richard Scherl, het
prototype van een Strahlerzieher met een golf
lengte van 10 cm onder de aandacht van de
Kaiserliche Marine om schepen te detecteren.
Het idee werd als niet toepasbaar afgewezen;
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het was zijn tijd ver vooruit. In 1926 kwamen
de Amerikanen Breit en Tuve met de eerste
praktische toepassing van radar. Sinds 1934
werd overal gewerkt aan de ontwikkeling
van radar voor gebruik in de luchtverdedi
ging en op zee als onderdeel van de vooroor
logse wapenwedloop. De term 'radar' stamt
uit het Angelsaksische taalgebied en dateert
pas uit de jaren 1940. Het is het acroniem van
RAdio Detection And Ranging.

In 1935 had Duitsland een pulsradarsys-
teem ontwikkeld dat een lichte kruiser op 8
km afstand met een nauwkeurigheid van 50
m kon detecteren. Het kon ook vliegtuigen
detecteren op 500 m hoogte op een afstand
van 28 km. De basis was gelegd voor het
Fm/a-systeem van de firma GEMA met een
frequentie van 165 MHz (1,8 m golflengte),
dat later veel verder kon 'kijken' (100 km).
Het had een grote vlakke stellage met anten
nes voor zenden en ontvangen. Daarnaast
werd door Telefunken het Würzburg-systeem
ontwikkeld, dat werkte op een 594 MHz (50
cm) en te herkennen was aan een grote para-
boolantenne (zoals afb. 2).

Deze Freya- en Würzburg-systemen heb
ben alle als eigenschap dat een sterk elektro
magnetisch signaal (radiosignaal) interrum
perend (gepulst) wordt uitgezonden, waarna
door andere gevoelige antennes reflecties van
objecten worden ontvangen. Doordat het
signaal zich met de snelheid van het licht
verplaatst, is er een tijdsverschil tussen uit
zenden en ontvangen. Dit tijdsverschil, ge
deeld door twee, bepaalt met de snelheid van
het licht de afstand tot het object. De antennes
moesten gericht zijn op het object om het te
kunnen zien, maar hadden niettemin een
bundel van gevoeligheid waarin het object
gevangen werd, waarna door verdraaiing de
richting nauwkeuriger bepaald kon worden
bij ontvangst van maximaal signaal. De an
tennes draaiden niet continu rond zoals men
enkele decennia geleden nog wel grote anten
nes op vliegvelden zag doen. Vergeleken met
tegenwoordige radarsystemen was er nog
veel handwerk nodig: geen computers die het
allemaal berekenden en regelden.

Duitsers en Britten waren door spionage

Afb. 1: Een deel van de plattegrond van Seeadler en
omgeving zoals die was opgetekend en gerapporteerd op
10 maart 1944 'to Eagle' (Londen) door de verzetsgroep
Albrecht (coll. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu
mentatie, Amsterdam).
Legenda:
4. [niet in het stuk verklaard, mogelijk schuilplaatsen

langs de rijksweg]
5. Complex ofab. 10 huts, three stone ones, 25 x 10.
6 . 2 listening-installations shell formed diam. 3 Vi M.
7 . Observation towers ab. 20 M.
8. Little stone building, to it lead 3 telephone wires

( 1 1 ).

9. ab. 6 little barns 5 x 5  M2.
10. b.w.ent. [prikkeldraad versperring]
12. at the westside of the road 4 telephone wires, at the

eastside 2 telephone wires and 10 cables.

goed op de hoogte van eikaars ontwikkelin
gen. Buitgemaakte vliegtuigen leverden ook
wel eens wat interessants op. De nachtelijke
bombardementsvluchten maakten het nodig
dat vliegtuigen werden uitgerust met voor
waarts kijkende radar om in de nacht het doel
in het vizier te krijgen.

Een latere versie van het Würzburg-
systeem had een grotere schotel die nog ver
der kon kijken, en werd Würzburg Riese (FuSE
65) genoemd (afb. 2). Drie van deze Würzburg
Reuzen zijn na de bevrijding in handen geval
len van de Centrale Radio Afdeling van de
PTT, die ze ombouwde voor radioastrono-
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misch onderzoek (NERA, Nederhorst den
Berg en Kootwijk), alleen voor het ontvangen
van verre en zwakke signalen. Uiteindelijk
stonden ze alle drie tot in de jaren 1960 op
een oost-westlijn bij NERA voor zonneonder-
zoek. De Leidse sterrenkundige prof. dr. J.H.
Oort deed er zijn baanbrekende radioastrono-
mische onderzoek mee. In Dwingeloo en
Overloon zijn nog twee van deze antennes
bewaard gebleven.4

Himmelbett
Al in juli 1940 kreeg de Duitse Oberst Kamm-
huber het bevel over het eerste eskader nacht-
jagers, l.Nachtjagdgeschwader. Naar hem werd
de Kammhuber-linie genoemd, een luchtverde
digingsgordel langs de Duitse grens van De
nemarken tot het midden van Frankrijk.
Vliegveld Deelen speelde daarbij vanaf
voorjaar 1941 als eerste standplaats met de
Kommandozentrale in de Diogenes-bunker te
Schaasbergen een centrale rol ter verdediging
van het Ruhrgebied.5 Bij het naburige Terlet
was een Jagerleitstellung genaamd Teerose (I, II
en III) met Y-Peilers, waarover een en ander
bekend is. De linie was verdeeld in Himmel-
bett-zones die elk een Freya-radar en zoeklich

-Z kh 'ï. 1/■ ■ * «

Afb. 2: Würzburg Riese in dienst van de vrede in 1953 of
1954 bij NERA te Nederhorst den Berg ten behoeve van
zonneruis- en astronomische metingen door de PTT.
Foto welwillend beschikbaar gesteld door de heer A.
Kostelijk, de persoon op de foto en destijds medewerker
bij NERA.

ten hadden en een hoofdnachtjager plus
standby-nachtjager aanstuurden. Dit waren
doorgaans vliegtuigen van het type Dornier
Do 17 (217), Junckers Ju 88 of Messerschmitt
Me HO.6

Een belangrijk aspect is natuurlijk het
kunnen onderscheiden van vriend en vijand.
Dit werd aanvankelijk opgelost door elk ei
gen toestel een zender mee te geven, die een
signaal van vaste frequentie uitzond. Met
driehoekspeiling vanuit een aantal peilstati-
ons werd de positie van het eigen vliegtuig
gevolgd en doorgegeven aan de Kommando
zentrale. Dit uitpeilen was een omslachtig
proces.

Daarom werd er aan het ontwikkelings
centrum van de Luftwaffe te Reichlin door
een groepje wetenschappers een nieuwe peil-
methode uitgewerkt die vanuit één positie
plaats kon vinden. Deze was gebaseerd op
het uitzenden van signalen op twee vaste
frequenties (300 en 3000 Hz), die door een
ontvanger en een zender in het vliegtuig wer
den teruggegeven. Net als bij de radar kon nu
door meting van het tijdsverschil tussen zen
den en ontvangen de afstand bepaald wor
den, maar hiervoor waren niet de gevoelige
meetapparaten en antennes nodig voor zeer
zwakke signalen. Met een draaibare richting-
gevoelige antenne kon de richting bepaald
worden.

Dit uitpeilen gebeurde op een zogenaam
de Y-Peiler (afb. 3), een houten torenachtige
stellage. De meting werd E-Meflung genoemd.
Het bereik was tot 300 km. Bij de peiling
volgde een bediende het signaal met maxima
le ontvangststerkte. Vijf- a zesmaal per mi
nuut werd in de Peilerhütte onderin de toren
met een E-Meflung de afstand en bovenin de
richting bepaald. De gegevens werden via
een vaste telefoonverbinding doorlopend
door Luftnachrichtenhelferinnen doorgegeven
aan de afdeling Auswertung van het station,
waar ook de informatie vanuit het Würzburg-
systeem over het vijandelijke toestel werd
verzameld.

In de Auswertung werden de doorgegeven
coördinaatposities van het eigen jachtvlieg
tuig en het opgejaagde vliegtuig met licht-
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vlekken aangegeven op een horizontale gla
zen plaat, de Seeburg Tisch, waarop een kaart
van de omgeving was geëtst. Deze werden
door middel van het verdraaien van instel-
wielen door bedienden verplaatst. Met een
inktlijn werd steeds de laatste positie verbon
den met de nieuwe. Zo kon de koers van de
toestellen worden gevolgd en de piloot in het
jachtvliegtuig door de bevelvoerende officier
worden geïnstrueerd. De piloot gaf zelf regel
matig zijn vlieghoogte door. Eén Y-Peiler en
één Würzburg, of eventueel één Frei/a, konden
een jager en een doel volgen. Deze werkwijze
stond bekend als Himmelbettverfahren. Een
zeer ervaren team was in staat om twee ach
tervolgingen op één Seeburg Tisch te volgen.7

Met deze uitvinding zullen de bestaande
installaties wel verbeterd zijn, maar ze wer
den in elk geval gebruikt in de nieuwe lucht
verdedigingslinie die verder van de Heimat
langs de Atlantikwall werd geïnstalleerd om
veel vroeger de aanvallende vliegtuigen te
onderscheppen. Zo ontstond van Normandië
tot in Noorwegen uiteindelijk een dicht net
van Funkmefigerat Stellungen die meestal die
rennamen als codenaam hadden (afb. 4). De
eerste letter was gewoonlijk dezelfde als die
van een plaats in de omgeving. Seemlier zou
verband houden met Amsterdam, maar er
was al een Adler en de See genaamd Ijssel
meer was ook dichtbij. De Kommandozentrale
Diogenes was tot september 1944 een van de
drie grote centrales voor de westelijke Duitse
luchtverdediging. Seeadler zond, net als alle
andere radarstations, doorlopend gegevens
over posities van eigen en geallieerde vlieg
tuigen door. De zaal met de grote overzichts
kaart van het te verdedigen gebied moet in
drukwekkend zijn geweest.

'Eén van onze vliegtuigen wordt vermist'

Illustratief is een achtervolging die is gere
construeerd uit Luftwaffe-documenten. In de
nacht van 21/22 juni 1943 werd Krefeld het
doel van een aanval met 705 toestellen van
RAF Bomber Command. Om de Duitse lucht
verdediging 'te verzadigen' kregen de beman

Afb. 3: Een Y-Peiler, schematisch in samenhang met de
andere onderdelen van een Himmelbett-radarstation
(getekend door Digi. Ing. Wolfgang Fricke, Haupt-
Fliegeringenieur auf Kriegsdauer; overgenomen van
home.kpn.nl/ivitie/radiopeilstations.htm). 1.'Vijandelij
ke' vliegtuigen, 2. Jagers, 3. onduidelijk, 4. Würzburg-
antenne (l), Freya-antenne (r), 5. Auswertungsbaracke,
5a. Y-Peiler (in latere versies zou wegens storingen de
E-Mess-Hütte onderin staan), 5b. Zender voor het
signaal naar de eigen toestellen.

ningen opdracht om als een geconcentreerde
stroom op het doel af te gaan. Dit was de
beste tactiek, omdat een grondstation van de
Duitsers maar één, hooguit twee jagers kon
leiden, zoals boven is uitgelegd.

Het Duitse radarstation Tomtit, 24 km ten
noordoosten van Brussel, wist die nacht dat
er een stroom bommenwerpers passeerde
buiten het bereik van hun Würzburg-instal-
latie. Wel waren de Himmelbet-stations
Hamster, Rotkelchen (Roodborst), Schmetter-
ling (Vlinder), Wespe, Gorilla in Vlaanderen
en Zeeland gealarmeerd en druk in de weer.
Plotseling pikte het Freya-radar een signaal
op dat koers zette in de richting van hun sec
tor, vermoedelijk een verdwaald vliegtuig.

Boven Tomtit cirkelde al de parate Mes-
serschmidt-nachtjager van luitenant Heinz-
Wolfgang Schnaufer van de Fliegerhorst St-
Truiden. Deze werd gewaarschuwd dat er een
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'boodschapper’ (vijandelijk toestel) onderweg
was. De ene Würzburg volgde Schnaufer8 en
in de cabine van de andere Würzburg pro
beerden onderofficier Deller en zijn zes man
sterke ploeg de 'boodschapper' te vangen in
de bundel van de radar. Om 1.26 uur maak
ten ze contact met de Stirling BK-712 van
Pilot Officer W. Skillinghaw: 'Doelafstand 34
km, hoogte 4300, koers 285 graden.' Op het
matglas van de Seeburg Tisch bewoog het
rode lichtje van het doel zich oostwaarts
(groen in afb. 6). Het blauwe lichtje, dat de
jager voorstelde (rood in afb. 6), naderde het
doel in noordwestelijke richting. Een halve
minuut voor beiden elkaar zouden ontmoe
ten gaf de bevelvoerende officier opdracht
een halve cirkel over stuurboord te zwenken,

wat stipt werd uitgevoerd. Zo kwam de jager
stilletjes achter zijn prooi.

In de jager zat als tweede man luitenant
Baro die de radar bediende. Hij zag ineens
een klein lichtvlekje. De afstand was onge
veer 2500 m. Om 1.30 zag de Schnaufer 500 m
rechts de vlammen van een uitlaat van de
Stirling. Hij dook erachter onder, waarna een
van de boordschutters de Messerschmidt
ontdekte. In een spiraalvlucht probeerde Skil
linghaw het noodlot te ontlopen. Maar op 50
m afstand gekomen schoot de jager regelma
tig op zijn doel als het zijn vizier kruiste. De
Stirling werd zwaar geraakt en stortte fataal
beschadigd neer. Daarbij kwam de hele ze
venkoppige bemanning om. De wrakstukken
lagen 1500 m uit elkaar.9
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Afb. 4: Een kaart met Himmelbett-zones langs de Nederlandse kust, waarop Seeadler staat vermeld. De brede zwarte
balk stelt de Kammhuber-linie voor. Uit: Cajus Bekker, 'Angriffshohe 4000 -  Ein Kriegstagebuch der deutschen Luft
waffe 1939-1945'. De kaart is niet compleet, want er waren meer stations landinwaarts, zoals: Hase bij Harderwijk en
Teerose bij Terlet (Deelen), Tomtit ten noordoosten van Brussel.
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,25 km

Seeadler, reconstructie

Het radarstation Seeadler werd als een van de
laatste gebouwd; Ros vermoedt om een gat in
de verdediging te vullen. Nu lijkt het, afgaan
de op bijvoorbeeld het kaartje afb. 5, niet echt
logisch dat men hier ergens een open plek
zou laten, want de hele Hiimnelbett-keten be
stond uit twee rijen: de ene bij de kust in de
zeereep, de tweede meer landinwaarts. Seead
ler lijkt de achtervang te zijn van Zander bij
Zandvoort. Volgens Ros zou Seeadler eigen
lijk ergens in de Markermeer hebben moeten
liggen, afgaande op de systematische verde
ling. Ik denk eerder dat men problemen heeft
gehad met het vinden van een geschikte loca
tie in het instabiele veengebied rond Amster
dam. Bovendien moest men een plek zoeken
op afstand van al te dichte bebouwing, vrij
van storende invloeden. De zware Wiirzburg-
installaties vereisten in elk geval een stevige
fundering. Geen gemakkelijke opgave.

Het station bevond zich in de weilanden
ten oosten van de Papelaan en ten zuiden van
Rijksweg 1 (nu Al), achter de boerderij
Breedland. Het station werd in 8 weken ge
bouwd in juli en augustus 1943. Op 31 augus
tus was het operationeel. Meerdere telefoon
verbindingen verbonden het station met tele
foonnetwerk. Bij de bouw of het gebruik zijn
ca. 50 Wit-Russen en Armeniërs in Duitse
dienst gesignaleerd, die waren ondergebracht
in de r.k. school aan de Kerkachterstraat.

Het station werd al snel onderwerp van
spionage. De Groep Albrecht verzamelde
gegevens die op 10 maart 1944 gedateerd
waren en bewaard zijn gebleven (o.a. afb. 1)
en de RAF fotografeerde de installatie vanuit
de lucht. Uit de verzamelde informatie is een
reconstructie gecreëerd door Ros.10 Belangrij
ke elementen zijn de Würzburg Riese sokkels
(R1 en R2). Er is wat discussie over de afme
tingen van de paraboolantennes. Groep Alb
recht noemt een diameter van 3,5 m, maar
meerdere getuigen refereren aan 5 tot 6 m,
wat meer lijkt op een Riese. Men zal er geen
meetlint bij hebben kunnen houden en mis
schien was er sprake van verwarring met de
radius. Nabij de Papelaan stonden twee Y-

Afb. 5: De routekaart van de laatste zeven minuten voor
de BK712 (groene lijn) neergeschoten werd door de
nachtjager (rode lijn) die door Himmelbett-stelling Tom
tit naar het doel werd geleid (uit: Argo, nr. 63, 1971).

Peilers (Tl en T2), waarvan de funderingen
nog in het terrein aanwezig zijn.

Achter de boerderij lijkt de Auswertung T-
Baracke gestaan te hebben, gezien de vorm
van de funderingsresten F2 en F3. In deze
barak, die overal op dezelfde wijze was inge
richt en een T-vorm had, stond centraal opge
steld de Seeburg Tisch, waarop de routes van
de vliegtuigen werden geplot. Er zijn nog een
paar van zulke barakken te vinden in Neder
land, zoals die van Schneeglockchen (Schagen,
N.H.) en Teerose (Terlet). Om de installaties
aan te drijven of anderszins technische instal
latie te herbergen was er een aantal
'garages' (G1 t/m  G4), vierkante stenen
bouwwerkjes die nog in het veld aanwezig
zijn. Om de manschappen te huisvesten wa
ren aan de oostzijde van de boerderij twee of
vier langwerpige barakken geplaatst. Ten
noorden daarvan werd een bassin aangelegd,
vermoedelijk voor bluswater. F1 zou de fun
dering van een kantine zijn geweest. Ten
zuidwesten van de boerderij zou een complex
van drie in U-vorm geplaatste aan elkaar
verbonden gebouwen hebben gestaan, ver
moedelijk voor het onderbrengen van 'non-
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commanding officers' en Luftnachrichtenhelfe-
rinnen. Daartussen bevond zich nog een ge
bouw voor verwarming, toiletten en douches.
Hiervan zijn ook nog funderingsresten aan
wezig. In de weilanden halverweg de Pape-
laan en de boerderij bevonden zich met aarde
overdekte schuilplaatsen.

Op 11 maart 1944 rapporteerde de groep:
'Listeningpost evacuated. The troops have
gone according to information of the inhabi
tants [and] the installation went to Rus
sia.' (Luisterpost geëvacueerd. De troepen
zijn vertrokken volgens informatie van bewo
ners en de installatie ging naar Rusland.)
Maar al veel eerder had de Groep Albrecht
gemeld dat tot december 1943 ongeveer 100
manschappen aanwezig waren, daarna nog
maar 15 man, vermoedelijk bewaking, die op
11 maart zouden zijn vertrokken. Na Dolle
Dinsdag, 5 september 1944, zou het station
pas zijn ontmanteld. Op een luchtfoto van 17
september is te zien dat alle gebouwen tot de
grond toe waren afgebroken en alle materia
len die meegenomen moesten worden, opge
stapeld stonden langs de toegangsweg.11
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Afb. 6 De posities van de verschillende restanten zoals
uitgelegd in de tekst (René Ros; achtergrond kaart van
Topografische Dienst -  Kadaster.

Uitgediend
Er bestaan vermoedens waarom Seeadler na
hooguit een half jaar al buiten werking werd
gesteld. Allereerst was er het vernietigende
bombardement op Schiphol van 13 december
1943. (Nacht)jagers konden er geen gebruik
meer van maken. Ook was gebleken dat
Himmelbett niet opgewassen was tegen de
overweldigende raids. Hooguit konden wat
speldenprikken worden uitgedeeld. De ra-
darontwikkeling had aan weerszijden van de
Noordzee niet stilgestaan. In juli 1943 strooi
den de Engelsen tijdens de vluchten alumini
um strookjes uit die de Duitse radar 'ver
blindden'. Hierdoor werd het hele Himmelbett
eigenlijk helemaal waardeloos. Een vanaf
eind 1943 was de Luftwaffe zelf overgestapt
op nieuwe radarsystemen, waardoor met
minder stations kon worden volstaan.

Het is interessant om de statistiek van
neergekomen vliegtuigen in het werkgebied
van Tussen Vecht en Eem hier even naast te
leggen (zie TVE 2008-2). Er kwamen in mei
1943 in dat gebied 6 bommenwerpers en in
oktober/november drie geallieerde jagers
neer. Aan het ongeluk van de bommenwer
pers heeft Seeadler geen bijdrage gehad. De
jagers bevonden zich wel in de sector van
Seeadler tijdens zijn operationele periode
augustus-december, zodat betrokkenheid
mogelijk is geweest.12

Toekomst

Er kan op verschillende manieren gekeken
worden naar de restanten van de Seeadler.
De één noemt het 'ouwe Duitse meuk, die het
landschap maar vervuilt'. Een ander ziet er
een stuk 'erfgoed uit de Tweede Wereldoor
log' in. Cruciale vraag is hoever men hierin
moet gaan. Zijn er geen andere unieke zaken
die waardevoller zijn vanuit cultuurhisto
risch oogpunt als het op kiezen aankomt?
Moeten restanten van een radarstation dat
hooguit een half jaar heeft gefunctioneerd, de
Bloemendaler polder (mee) redden om te
ontkomen aan bebouwing? De Bloemendaler
polder verdient op zich om open te blijven.
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Dat de restanten dan behouden blijven, is
mooi meegenomen.

Inmiddels is er een cultuurhistorisch bu
reauonderzoek gedaan in het kader van een
milieueffectenrapportage (MER) voor het
Plangebied Bloemendalerpolder. Het rapport
schrijft: ’Het grondradarstation Seeadler is
van hoge tot zeer hoge waarde. Bij ruimtelijke
ingrepen zou zoveel mogelijk rekening moe
ten worden gehouden met de verschillende
elementen en de onderlinge samenhang. Be
houd van dit ensemble dient te worden nage
streefd, aangezien het grondradarstation
Seeadler een van de meest complete ensem
bles in Nederland betreft.'13

Hoe dan ook, ik zou willen pleiten voor
een groot kunstwerk op een van de Würzburg
Riese sokkels. Misschien kan een verminkte,
neerstortende adelaar in elkaar gelast uit een
berg schroot, het passerend publiek een her
innering meegeven als eerbetoon aan al die
vliegers die hun riskante vluchten met het
leven bekochten.
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Verlate beeldenstorm in Kortenhoef
Een langdurig conflict over kunst in de kerk

Ruud Gortzak

Tentoonstellingen van eigentijdse kunst in het hervormde kerkje van Kortenhoef
leidden jarenlang tot opwinding en rechtszaken. Of: hoe kerk en actuele kunst met
elkaar in de conflict kwamen en de progressieve dominee Abma verdween uit het
behoudende dorp. Een reconstructie.

Geef me kunst of ik sterf!

De relatie tussen het behoudende deel van de
hervormde kerk en de kunst is gecompli
ceerd. En dat is zij die al eeuwen. Lees De Ba
zuin van 1921. Daar staat: 'Kunst roept ie
mand, en hij is al tevreden als er in de kerk
gebrand glas-in-lood in de ramen, een kokos
loper in het pad, af en toe een versje in de
preek, zo nu en dan een sonnet in de kerkbo
de, wat gedaas over literatuur op de vereni
ging en wat gegooi met literaire en culturele
termen op de catechisatie te vinden zijn. Geef
me kunst of ik sterf!, roept een ander, en zijn
horizon reikt vaak niet verder dan het gebaar
van de dominee, het spel van de organist en
de verf van de preekstoel. We moeten eerlijk
toegeven dat, bij nuchtere beschouwing, de
echo die door de roep om aanraking tussen
kerk en kunst onder ons volk gewekt is, nog
uiterst zwak, soms geheel onhoorbaar is. En
we verwonderen ons daarover niet.'

Protestantse kerk en kunst. Weinig woor
den die elkaar ogenschijnlijk zo weinig te
zeggen hebben. Maar wacht. Boeken zijn er
over dit onderwerp volgeschreven. Honder
den publicaties over de verhouding tussen
kerk en kunst verschenen in periodieken,
boeken en kranten. En toch. Veel kerkgangers
staan nog altijd vijandig tegenover een innig
contact tussen kerk en kunst. Uit recente arti
kelen en berichten blijkt dat ook na 2000 de
roep om een betere verhouding tussen kerk
en kunst, tot verdriet van sommigen, onvol

doende wordt gehoord. Een protestantse
theoloog betoogde onlangs dat kunst iets reli
gieus heeft. Een ander schreef dat kunst en
religie allebei te maken hebben met het zoe
ken naar een plek om te wonen. Een derde
vond dat alle kunst religieus is. Helpen deed
het niet.

Toch verschijnen er regelmatig oproepen
om kunst als een verrijking te zien. Kunst, zo
wordt gesteld, dient de samenleving een spie
gel voor te houden; zij moet vragen oproepen
over de wereld om ons heen; zij moet een we
reld tonen waarin gesproken wordt over een
veelheid van waarheden en werkelijkheden.
Kunst moet er alles aan doen om dogmatisme
tegen te gaan. Het zich christelijk betrokken
noemende Nederlands Dagblad vond in 2006
dat we kunst serieus moeten gaan nemen. In
een artikel 'Laat je verrassen door moderne
kunst' werd cultureel conservatisme als 'niet
bijbels' beschouwd. Het probleem is, meende
het Nederlands Dagblad, dat veel 'behoudende'
christenen helemaal niet verrast willen wor
den. Ze hebben een bepaald beeld van de
werkelijkheid en willen dat graag zo houden.

Kortenhoef

Laten we ons beperken tot Kortenhoef. Daar,
in het kerkje aan de Kortenhoefsedijk, pro
beerde dominee Abma tot schrik van velen
theologie en eigentijdse kunst te combineren.
Zijn idee dat de kerk niet alleen draait om do-
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minees en dat het ook niet alleen gaat om
bidden, leidde bij een aanzienlijk deel van
zijn kudde tot grote commotie. In de meer
dan 25 jaren waarin hij was verbonden aan de
gemeente, werd hij niet populair. Zijn tegen
draadse preken en de door velen profaan ge
noemde exposities in de kerkruimte werden
dikwijls verafschuwd. Het leek er in het dorp
sterk op, dat het sinds de Beeldenstorm van
1566 nog steeds niet boterde tussen protes
tantse christenen en de tentoongestelde he
dendaagse kunst.

Wie nu over de dijk wandelt, denkt niet
aan een vrij recente beeldenstorm. Ook niet
aan de historische trouwens, want die ging er
volgens historici grotendeels aan voorbij.
Kortenhoef had door zijn afgezonderde lig
ging lange tijd nauwelijks last van de hervor
mers die de katholieke kerken plunderen en
de beelden aan stukken sloegen. Sterker: in
1593 trof men nog altaren in het kerkje aan en
pas in dat jaar werd de laatste pastoor ver
vangen door een tot het protestantisme over
gegane geestelijke. De witkwast ging over de
muren en daarmee was de kous wel af.

Voor een beeldenstorm moeten we naar
de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw. Toen kwamen behoudende gelovigen
in actie tegen tentoonstellingen die daar, als
onderdeel van allerlei culturele activiteiten,
door Abma werden georganiseerd. De domi
nee had in de jaren daarvoor laten weten -  en
laten blijken -  geen dogmatische predikant te
zijn. In en naast de diensten wilde hij ruimte
voor verschillende kunstvormen als compo
nent om deze diensten vorm te geven. Hij
dacht aan muziek, poëzie, literatuur en beel
dende kunsten. Hiervoor werd door 'vogels
van diverse pluimage' de Stichting Collage in
het leven geroepen.

De Stichting Kunst aan de Dijk was in
1981 voorzichtig van start gegaan met een ex
positie van werk van Kortenhoefse schilders,
maar de Stichting Collage zorgde direct voor
vuurwerk. Dat de flamboyante uitgever Geert
van Oorschot vanaf de kansel de opening van
de eerste tentoonstelling verrichtte, vond me
nigeen bedenkelijk. Sinds de zich oecumeni
sche streekgemeente noemende en van de

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) lid
zijnde gemeente, naast de liturgische viering
eenmaal per maand voor de zogeheten Nes-
ciolezingen bijeenkwam en jaarlijks spraak
makende tentoonstellingen in het kerkje pre
senteerde, was de boot aan. Geheel in de lijn
van de Staatkundig Gereformeerde Partij
werd de moderne kunst die daar bijeenbracht
was, barbarij en kermis in de kerk genoemd.

Het leek allemaal zo mooi begonnen. De her
vormde kerk in Kortenhoef zocht in 1976 een

Jan Steen diner dansant en lezing in kuitbroek. Ds.
Abma zit op de rand van de kansel.

Kat in de zak
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Expositie voor blinden in 1988, matrassen.

nieuwe predikant en liet het oog vallen op de
jonge theoloog Henk Abma, die daarvoor in
geen enkele gemeente actief was. Zijn naam
klonk vertrouwd in de nogal conservatieve
gemeente. De vader van de dominee was im
mers een bekend rechtzinnig Kamerlid van
de Staatkundig Gereformeerde Partij en luidt
het gezegde niet 'zo vader, zo zoon'? Dat
pakte anders uit. Al snel kregen de kerkbe
zoekers de indruk dat zij met het aanstellen
van de predikant een fout hadden gemaakt,
dat zij een kat in de zak hadden gekocht.

Zo sprak Abma, niet zonder reden, kort
na zijn aantreden in een reeks diensten over
het boek Daniël. Volgens hem behoort Dani
el, samen met de Apocalyps, tot de meer op
ruiende geschriften in de bijbel. Met zijn pre
ken wilde de dominee de zekerheden van
zijn gemeenteleden aan het wankelen bren
gen. Hij was er niet in geïnteresseerd mensen

die naar de kerk komen bij elkaar te houden
en het ze zoveel mogelijk naar de zin te ma
ken. De meeste kerken, zei hij, menen dat de
waarheid, het idee waarvoor je bij elkaar
komt, vastligt. Die waarheid wilde hij ter dis
cussie stellen. Abma was vooral gespitst op
het naar buiten gericht openhouden van com
municatiekanalen.

Vanuit dit principe bracht hij variatie in
de liturgie. De ene keer koos hij voor een ge
reformeerde vorm en de andere voor een
meer katholieke liturgie. Een groot deel van
zijn kudde kon dat maar matig of niet waar
deren. Zijn opvattingen over kunst in de kerk
werden evenmin op prijs gesteld. Hij kreeg
een conflict over twee armstoelen in 'zijn'
kerk. Die stoelen vond hij foeilelijk. Zijn po
gingen om die buiten beeld te houden waren
vergeefs, omdat, zei hij, tante Betje ze aan de
kerk had vermaakt en in de rugleuning het
gemeentewapen prijkt. Een plomp eiken on
derstel droeg een koperen scheerbakje en
was, naar zijn idee, opgeleukt met een 17e-
eeuwse koperen boog die ooit het doophek
sierde. Het deed hem pijn aan de ogen, reden
dat hij nooit dienst deed zonder het geval
eerst terzijde te schuiven. Dergelijke acties
veroorzaakten gemor.

Echte liturgie moest, volgens Abma, een
feest voor de zintuigen zijn. Dergelijke opvat
tingen werden in Kortenhoef nauwelijks ge
tolereerd. Brievenrubrieken van plaatselijke
bladen stroomden vol met van haat druipen
de brieven. Thuis ontving hij menige anonie
me brief waaruit de onverdraagzaamheid
van veel dorpsgenoten bleek. De dominee,
dikwijls tactloos genoemd, wilde op zijn
beurt alle blinden en slechtzienden ziend ma
ken. Bij laatstgenoemden dacht hij niet aan
mensen met oogproblemen, maar aan men
sen die van blinden beter kunnen leren kij
ken. Kijken met je handen, als het ware.

Vragen

De blinde zanger Jules de Corte opende in
1987 de eerste van een reeks tentoonstellin
gen onder de naam Aanraken Geboden. In het
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kerkje stonden kunstwerken van Nel van
Lith, Henriette van der Lugt, Rein Kamp-
horst, Willem van de Hulst en Lia Versteege
opgesteld. De expositie was niet alleen voor
blinden bedoeld. In de verduisterde consisto
riekamer konden zienden proberen met hun
handen een kunstwerk 'te zien'. Jules de Cor-
te had veel lof voor de initiatiefnemers. In
landelijke kranten werd de expositie gepre
zen. Dominee Abma vermoedde in zijn ope
ningswoord dat de tentoonstelling veel vra
gen zal oproepen en wellicht beantwoorden.
Hij dacht aan de verschillen tussen tasten en
kijken en tussen het voel- en kijkgeheugen.
Ook lag er de vraag of zienden iets van blin
den kunnen leren, aldus de predikant.

Een van de onvoorziene vragen die de
tentoonstelling opriep, kreeg een luid en dui
delijk antwoord. Kunnen de beelden niet ver
dwijnen uit de kerk, vroegen de leden van de
Bijzondere Wijkgemeente, die samen met de
Oecumenische Streekgemeente gebruik
maakte van het kerkgebouw. Zij schrokken
van de puinhoop die ze, naar eigen zeggen,
in de kerk aantroffen. Beelden waren ver
sleept naar het koor. Men had er, volgens een
lid van de wijkgemeente, enorm huisgehou
den. En een ander vond dat in de kerk allerlei
zaken stonden die er niet thuishoorden. De
opwinding die hiervan het gevolg was, viel
nauwelijks met een pen te beschrijven. Veel
veranderde er echter niet. Wat volgde was
een eindeloos lijkende serie conflicten en ver
nielingen. Ze kwamen niet onverwacht.

Scheiding
In 1982 had zich in Kortenhoef reeds een
scheiding der geesten voltrokken. De synode
van de hervormde kerk, het gekrakeel over
de filosofisch literaire diensten van dominee
Abma meer dan zat, stelde een splitsing voor:
een gemeente van confessionele signatuur
en een proefparochie van rekkelijken onder
leiding van Abma. De getergde dominee
vreesde dat de confessionelen hiervoor geen
begrip zouden opbrengen en dat de proefpa
rochie geen leven zou hebben. Maar er ge
beurde iets onverwachts. Abma en de zijnen
vormden, tot veler verbazing, de officiële her

vormde gemeente van Kortenhoef, die zich
Oecumenische Streekgemeente ging noemen.
De andere groep werd de Buitengewone
Wijkgemeente Kortenhoef. Beide gemeenten
zouden hetzelfde kerkje blijven gebruiken. Er
werd een beheersovereenkomst gemaakt en
een beheerscommissie in het leven geroepen
met vertegenwoordigers van beide groepen.
So far so good, maar de spanningen in het dorp
werden er niet minder om.

Dat de Oecumenische Streekgemeente le
den van allerlei kerkelijke gezindten uit een
ruim gebied rond Kortenhoef een plaats wil
de bieden en vogels van diverse pluimage tot
de kerk toeliet -  de blinde cabaretier Vincent
Bijlo hield er een van zijn conferences -  werd
door de Buitengewone Wijkgemeente met le
de ogen aangezien. Een werk van de kunste
nares Marina Abramovic, een rinkelend gor
dijn van honderden koeienbotten dat over de
hele breedte van de kerk werd opgehangen,
wekte de woede van de beminde gelovigen.
Wie door vergeelde kranten bladert, kan een
lange lijst aanleggen van incidenten waarbij
de behoudende christelijke bewoners van
Kortenhoef protesteerden tegen plaatsing van
bepaalde kunstwerken. De zachte matrasach
tige vormen nabij de oude grafstenen van het
kerkhof en een opengeslagen boek met har-
tenklop in de aula, waren in 1988 aanleiding
voor een ruzie van formaat. Daar bleef het
niet bij.

Geweld

Volgende exposities kregen geweld te verdu
ren. De blikvanger van de tentoonstelling
Aanraken Geboden in 1989, het beeld Hoorn des
overvloeds van beeldhouwer Adri de Fluiter,
werd in brand gestoken en met messen be
werkt. Dit beeld, samengesteld uit hout, auto-
sloopmateriaal en linnen, overleefde de aan
val en kon weer worden opgesteld. Het was
een beeld dat, volgens de organisatoren, aan
leiding gaf tot agressie. Met het beeld legde
Adri de Fluiter, volgens hen, nog eens extra
nadruk op wat wij onze wereld met z'n allen
op het gebied van milieu en oorlog aandoen.
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Twee jaar later was het opnieuw raak. De
plaatsing van een reeks kunststof kelken van
Tineke van Veen nabij de eerste graven van
het kerkhof, brachten een nieuwe schok bij de
zich gekwetst voelende orthodoxe hervorm
den teweeg. Negen van de tien kelken wer
den 's nachts van hun sokkel gelicht en in de
tuin van het gemeentehuis geplant. Het doel
van de kunstenares, de kijker te verrassen,
werd gemist. De behoudende christenen wil
den niet verrast worden. Burgemeester Ko
zijn van 's-Graveland vroeg dominee Abma
in een persoonlijke brief de beelden niet meer
tentoon te stellen.

Mocht dat verzoek terzijde worden ge
legd, dan zou het college van B en W bekijken
of er opgetreden kon worden wegens ver
keerd gebruik van de begraafplaats of we
gens verstoring van de openbare orde. De
burgemeester verklaarde zich in een rol ge
dwongen te voelen die hij niet wenste. Hij
vond dat die hem helemaal niet lag. Hij be
doelde de rol van de burgemeester die kunst
uitingen gaat verbieden. Kozijn stelde zich op
het standpunt dat kunst niet alleen controver
sieel mag zijn, maar controversieel moet zijn.
De overheid dient zich verre te houden van
ieder inhoudelijk oordeel, aldus de burgerva
der. Hij wilde er wel aan toevoegen, dat de
kunstwerken weg moesten blijven van het
kerkhof.

Wel of geen begraafplaats
In de ogen van Abma was er geen noodzaak
voor het gemeentebestuur om in te grijpen.
Hij zei dat de kunstenares met de kelken
heeft getracht onze relatie met de dood en
verdriet te treffen. Na overleg in de Stichting
Collage deelde hij mee dat het werk kon blij
ven staan. In de ogen van de stichting was
het beslist niet onkies of schokkend en even
min een inbreuk op de openbare orde. Afge
zien van het feit dat de strook gras waar de
beelden staan, helemaal geen deel uitmaakt
van de begraafplaats, voegde de dominee
daar vilein aan toe. Toch ging de beelden
storm door. Opnieuw werd een beeldengroep
slachtoffer van vandalisme. Nu was een serie
beelden, gemaakt door de Duitse kunstenaar

Ditmar Block, doelwit van geweld. Twee
beelden werden gebroken en een ander object
werd omver getrokken.

Wethouder C. de Kloet vond de subver
sieve acties niet te tolereren. Burgers mogen
nooit het recht in eigen hand nemen, bena
drukte de wethouder. Hij dacht dat het vuur
tje misschien was aangewakkerd door de
commotie rond de kelken. Overmoedige
mensen waren hierdoor in zijn optiek nog
verder gegaan. Dat achtte de Kloet volkomen
verkeerd. En ook al kon je, volgens hem, stel
len dat Abma de zaak provoceerde door zijn
opstelling, dan nog kon hij deze gang van za
ken nooit goed praten. De dominee, tegen
wie volgens burgemeester Kozijn een hetze
was ontstaan, ontving in diezelfde week en
kele anonieme brieven waarin onomwonden
stond dat hij moest oplazeren met zijn kunst
werken. Ooggetuigen meldden destijds dat
mannen met knuppels en roeispanen gereed i
stonden om de dominee hardhandig een lesje
te leren. De voorzitter van de kerkvoogdij
van de Buitengewone Wijkgemeente, J. van
Liere, liet weten dat de maat vol was en dat
hij zo niet verder wilde. Hij voegde daar aan
toe dat het niet mee viel om een dominee van
zijn plaats te krijgen.

Kort geding

Een jaar later knetterde het opnieuw in Kor-
tenhoef. Weer was er heibel over een tentoon
stelling. Aan de strijd binnen de hervormde
kerk werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd.
De wereldse visies van twaalf beeldende kun
stenaars, in wier werk dood en vergankelijk
heid een wezenlijke rol spelen, waren de con
fessionele gelovigen van de Buitengewone
Wijkgemeente zo in het verkeerde keelgat ge
schoten, dat ze een kort geding aanspanden
tegen de Stichting Collage die een tentoon
stelling onder de titel Hedendaagse visies op de
dood in het kerkje wilde organiseren. Abma
en de zijnen noemden, niet onverwacht, de
kerk een gepaste omgeving voor de expositie. i
Het was evenmin verrassend dat de leden
van de Buitengewone Wijkgemeente de ten-
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toonstelling aanstootgevend en een profane
zaak vonden die niet in een kerkgebouw
thuishoorde. In een vonnis van de rechtbank
werd gesteld dat per geval bekeken moet
worden of een beeld of beeldengroep aan
stootgevend is.

Bij een volgende tentoonstelling, de dat
jaar voor de zesde maal georganiseerde expo
sitie Aanraken Geboden, ontstond weer gedon
der. Bovenin de toren van het kerkje werd
een grote blauwe bol van de Poolse kunste
naar Marek Sulek geplaatst, als symbool van
het onaardse en het goddelijke. Het werd niet
op prijs gesteld. De Antenne voor geestelijke
energie van Jura Pliesnik, in de tuin achter de
pastorie, kreeg evenmin de handen op elkaar.
En zo verging het ook de Bambuso Sonoro, een
zuchtende en steunende blikvanger op de ex
positie. De relatie tussen kerk en kunst bleef
moeizaam. En het leek er sterk op dat de er
gernis over de tentoonstellingen van de Stich
ting Collage en over het gebruik van de kerk

door de oecumenische gemeente jaarlijks gro
ter werd.

Het liep alweer spaak toen dominee Ab-
ma de kerk verhuurde aan zijn buurman,
echtgenoot van de fluitiste Berdien Stenberg,
die er een nieuwjaarsconcert wilde geven. Op
de bewuste zondag wapperden bij de kerk
twee vlaggen van een autofabrikant, sponsor
van Stenberg. Abma vond het niet erg. Hij
zag het gewoon als een teken dat daar het
concert gegeven werd. De Buitengewone
Wijkgemeente dacht hier anders over. Zij vat
te het op als een autoshow op de dag des He
ren, op het kerkhof nog wel, en eisten een
dwangsom van duizend gulden wegens
schending van de overeenkomst tussen beide
partijen over het gebruik van het kerkje. Er
werd een deurwaarder op de dominee afge
stuurd. De spanning was te snijden.

Commissie
Zo kon het niet doorgaan. De generale ge-

TTTTl

Marina Abramivic Rideau d'Os: Rinkelend gordijn van honderden koeienbotten.
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schillencommissie van de hervormde synode
-  artikel 230 kerkelijk wetboek -  bemoeide
zich ten langen leste met de ruzies en velde
een soort Salomonsoordeel over de verdeelde
gemeente. Beide groepen zouden 26 zonda
gen ter beschikking krijgen over het kerkge
bouw en voor de resterende 26 dagen hun
heil elders moeten zoeken. Abma en de zijnen
vonden het een ingrijpend voorstel, maar wil
den er wel mee akkoord gaan. De buitenge
wone gemeente gooide de kont tegen de krib.
Hiervan schrok de commissie dusdanig dat
het voorstel werd ingetrokken. De commissie
kwam daarna met een ander plan. Daarin
werd grote waardering uitgesproken voor het
ooit door Abma genomen zinvolle initiatief
om kunst, muziek en filosofie in de kerk te
halen, maar men was ook van mening dat de
relatie met een vorm van liturgie en de link
met de bijbelverhalen gehandhaafd diende te
blijven.
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Beeld dat agressie opriep:
De ‘Hoorn de overvloeds' riep agressie op.

Voor Abma was dat geen probleem. Integen
deel. Het ging hem altijd al om zo'n link en
om de relatie tussen kunst en religie, tussen
kunst en kerk. Hij vond dat religie en kunst
andere vensters op de werkelijkheid openen.
Ze waren niet identiek, noch waren ze inwis
selbaar. Blindeer je er een, dan ontbreekt er
iets aan je uitzicht, stelde hij, en hij betoogde
dat beeldende kunst de klassieke, bijbelse
metaforen, vaak verworden tot cliché's, kan
omzetten in hedendaagse beelden. Zoals Je
zus plaatsvervangend heeft geleden voor de
mensheid en daardoor voor verlossing heeft
gezorgd, kan ook een kunstwerk als plaats
vervanger fungeren bij het zoeken naar ant
woorden op onze pijn, onze rouw, ons lijden,
ons schaamte, sprak de dominee.

Vertrek

Mooie woorden, maar de commissie vond het
tijd worden dat er een eind kwam aan het
predikantschap van de dominee. De buiten
gewone wijkgemeente werd weer de gewone.
De groep Abma zou niet langer 'tentoon
stellingen van een zootje ongeregeld uit Oost-
Europa', zoals iemand het noemde, in het
kerkje organiseren, maar mocht daar wel
kerkdiensten blijven beleggen. Het duurde
hierna nog even voor Abma daadwerkelijk
uit Kortenhoef vertrok. Voor het zover was,
werd kunstenaar Leo Vroegindewei nog ge
trakteerd op een kort geding. Hij had de 171-
eeuwse kroonluchters gepoetst en op de vloer
van de kerk gelegd: ditmaal zouden de licht
dragers niet buiten het bereik van blinden
blijven. Dit conceptuele idee werd voor de
rechters afgedaan als het treiteren van de ge
kwetste gelovigen.

Abma deponeerde negenduizend eieren
op de vloer van de kerk, die hij elke keer voor
de kerkdienst van de Buitengewone Wijkge
meente weer moest rapen, een heidens kar
wei doordat ze daarna allemaal steeds weer
moesten worden teruggeplaatst. Abma wilde
aantonen dat hij al die jaren op eieren had
moeten lopen. Aan het eind van het jaar 2000
legde hij zijn ambt neer. Hij nam afscheid met
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Ds. Abma stelde in verband met zijn afscheid 9000
eieren ten toon als de eieren waarover hij in Kortenhoef
had moeten lopen.

vraag. Op een symposium over kerk en kunst
in de Universiteit van Leiden vond de protes
tantse theoloog Van der Zwaard dat de kerk
niet te bang moet zijn. Er is volgens hem te
veel koudwatervrees. Als dominees en pries
ters denken dat ze kerk en kunst op een be
paalde manier op elkaar kunnen betrekken,
dan moeten ze dat gewoon doen, zei hij, te
gen veel dovemansoren. In Kortenhoef ging
de Stichting Kunst aan de Dijk na Abma's
vertrek verder met het organiseren van ten
toonstellingen. En de dominee? Hij verdween
naar een huis in Frankrijk waar hij nu, zeggen
sommigen, kamers aan vakantiegangers ver
huurt. In zijn eerste en enige parochie is de
rust weergekeerd.

Ruud Gortzak is gepensioneerd journalist van de
Volkskrant en oud-redacteur van 'Tussen Vecht
en Eem'.

Foto's: collectie ds. Henk Abma

een grote inkeer-tentoonstelling. In de tuin
van de pastorie kwam een hemelsblauwe,
stalen sokkel van zeven meter hoog te staan
met daarop een vierkant metalen raam, een
templum. Op de stoep van de pastorie legde
Abma De aangespoelde man, op een bed van
kunstbloemen.

Wat kan er in een kerk? Dat bleef de

Bronnen

Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van de gedi
gitaliseerde knipsels in het archief van de Histori
sche Kring ’In de Gloriosa' te Kortenhoef en van ar
tikelen in de Gooi- en Eemlander, NRC Handelsblad,
de Volkskrant, Trouw, De Bazuin, het Nederlands Dag
blad en het themanummer van Op Goed Gerucht
over kerk en kunst.

Septembernummer Tussen Vecht en Eem

Het septembernummer van TVE zal bestaan uit een speciale bundel artikelen die is samengesteld door
de redacties van de tijdschriften Tussen Vecht en Eem en Vrienden van 't Gooi.
Deze publicatie (128 pagina's, full colour) is gewijd aan het thema

Water -  geschiedenis & actualiteit
en wordt door TVE en de Vereniging Vrienden van het Gooi uitgebracht bij gelegenheid van het
gezamenlijke symposium op 16 oktober a.s. tijdens de landelijke Week van de Geschiedenis, die eveneens
als thema heeft 'Land & Water'.
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Boekbespreking

Een wandeling door Blaricum

Op verzoek van volksuniversiteit Laren-
Blaricum verzorgde architect Gé van der Pol
rond de eeuwwisseling een aantal kunst- en
architectuurwandelingen. In zijn boek doet
hij hiervan verslag, met medewerking van
Gerbe van der Woude, die bijna alle foto's
voor zijn rekening heeft genomen.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw
tot kort na de Tweede Wereldoorlog vestig
den zich een aantal kunstenaars en een cultu
rele en intellectuele elite in Blaricum, die voor
hun huisvesting aanklopten bij goede en be
kende architecten. Als gevolg hiervan ont
stonden buiten het oude dorp villagebieden
van hoge architectonische kwaliteit.

Gé van der Pol begint zijn boek met een
beknopte geschiedenis van Blaricum en gaat
daarna over tot de beschrijving van de hui
zen. Elke beschrijving wordt aangevuld met
adres en afbeelding in de vorm van een re
cente of oude foto, een tekening of schilderij.
Van de atelierwoning Melkweg 2, oorspron
kelijk genaamd huize 'Fluos', is bijvoorbeeld
een pastel afgedrukt van de dorpssmederij.

Het boek bevat naast een paar bouwteke
ningen die betrekking hebben op de bespro
ken woning, steeds ook een stukje relevante
geschiedenis over het object.

Aardig is dat er in het stukje over de ge
schiedenis van Blaricum enkele zwart-wit te
keningen van boerderijen van de hand van de
auteur zijn opgenomen. Deze veelheid aan
verschillende illustraties maakt het boek extra
interessant en leuk.

Voor een beter begrip van de hutten,
landhuizen en atelierwoningen van architect
Theodoor Rueter is informatie opgenomen
over de geschiedenis van de Kolonie van de

Internationale Broederschap. De oprichters
gingen in 1897 op basis van christelijk-
tolstojaanse beginselen het tijdschrift Vrede
uitgeven en stichtten in 1899 een landbouw
kolonie aan de Torenlaan, die destijds niet
meer dan een zandpad was, met daarlangs de
rails van de Gooische Stoomtram. Het kolo-
niehuisje Torenlaan 25 uit -  vermoedelijk -
1901, herinnert nog aan die tijd. Een van de
kolonisten was Rueter, die in 1901 tot de ko
lonie toetrad en die zich van meubelmaker
tot architect wist te ontwikkelen. Van hem is
een lijst van objecten -  inclusief hun adres en
bouwjaar -  in het boek opgenomen.

Gé van der Pols boek is niet alleen interes
sant voor Blaricummers. Ook iedereen die
buiten de gemeentegrenzen is geïnteresseerd
in architectuur en meer wil weten over de
bouwkundige achtergrond en de villabewo
ners, komt goed aan zijn of haar trekken.
Achterin het boek zijn voor de volledigheid
een Personenregister opgenomen, alsook een
Verantwoordig van foto's, artikelen en tekenin
gen. Heel plezierig is ook de lijst Begripsverkla
ringen van bouwkundige termen, want iedereen
weet wel wat er bedoeld wordt met een
'bovenlicht', maar wat te denken van een
'halve melkmeid'?

Stanny Verster

Blaricum, haar landhuizen en villa's, haar atelier
woningen en hutten, haar bijzondere bewoners,
uitgave Gé van der Pol, 185 pagina's, rijk geïl
lustreerd, prijs € 29,50. Het boek is uitsluitend
verkrijgbaar bij de Larense Boekhandel, de
Blaricumse Boekhandel en in het Museum
Singer Laren.
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A g e n d a  u i t g e l i c h t

De schilder Willem Frederik Noordijk in de
Oudheidkamer van Eemnes

In de Oudheidkamer van de Historische
Kring Eemnes is de komende maanden werk
te bezichtigen van de Eemnesser kunstschil
der Willem Frederik Noordijk (1887-1970). De
expositie is ingericht door verzamelaar Joop
de Jong en grafisch vormgeefster Jolanda
Molenaar, met medewerking van kunsthisto
ricus Anna Kielstra.

De kunstenaar Willem Frederik Noordijk
werd geboren in Schiedam. Hij volgde aan de
Haagse Academie zowel een studie Tekenen
M.O. als een opleiding modeltekenen. Enige
jaren na zijn studie vertrok hij naar Eemnes,
waar hij zijn hele verdere leven zou blijven
wonen en werken.

Noordijk was een veelzijdig kunstenaar.
Hij werkte als schilder, tekenaar en graficus.
Uit zijn onderwerpkeuze komt een brede
belangstelling naar voren. Hij bracht boeren,
dieren, figuurvoorstellingen, stillevens, stads
gezichten en vele landschappen in beeld. In
deze diversiteit toont hij zijn gedegen vak
manschap. In stillevens blijkt zijn interesse
voor vorm en stofuitdrukking. Daarnaast legt
hij een enorme kleurgevoeligheid aan de dag
en probeert hij telkens weer de sfeer van het
moment weer te geven. Hoewel hij voor zijn
schilderijen veel naar buiten trok, maakte hij
zijn werken af in zijn atelier.

Noordijk hield van reizen en bezocht
naast vele plaatsen in Nederland ook regel
matig Frankrijk, Spanje, Italië en Noord-
Afrika. Het bijzondere van deze mediterrane
landen was voor hem het heldere licht en de
felle kleuren. Zijn werken worden na deze
reizen intenser van kleur. Het contact met
buitenlandse schilders maakt zijn werk echter
niet moderner in de zin van abstracter. Hij zal
altijd impressionistisch blijven schilderen.

Noordijk verkocht zijn werk goed en veel

schilderijen kwamen omstreeks de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw in het
buitenland terecht, zowel in Europa als in
Noord- en Zuid-Amerika en Canada. Na de
Tweede Wereldoorlog raken Noordijk en zijn
werk echter in vergetelheid.

Langzaam rijst Noordijks ster de laatste
jaren echter weer. De geëxposeerde werken
geven een mooi tijdsbeeld van het landschap
en het stadje Eemnes, met de polders, de
Eem, boerderijen en werkzaamheden op het
land. De expositie bevat hoogtepunten uit de
privécollectie van de verzamelaar Joop de
Jong.

HISTORISCHE KRING EEMNES

\\ illctii Frederik

Noordijk
1887-i070

T entoonstelling
\a n  een  K em nesser k u n s tsch ild er

'50 april l m 10 ok tober

Oudheidkamer van de Historische Kring
Eemnes, Raadhuislaan 2-A.
Iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur.
De toegang is gratis.
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Agenda

Historisch Café Naarden
Het Historisch Café Naarden vindt in principe
plaats in Wijnproeverij De Samaritaan, Markt
straat 41 Naarden. Vanaf 20.00 uur. Toegang gratis:
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 Sinterklaas

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden.
Open: di t/m  zo 12.00-17.00 uur.
Tentoonstelling Van lente tot winter. Rituelen uit
Comenius' geboortestreek. Te zien tot 30 mei.

Historische Kring Albertus Perk, Hilversum
Lezing: Op dinsdag 25 mei organiseert Albertus
Perk een lezing met powerpointpresentatie door
Henk Michielse, hoofdredacteur TVE, met als titel:
'Geen begeerde van keel en buik -  Opkomst en onder
gang van de laatmiddeleeuwse kloosters tussen Vecht en
Eem ca. 1400-1579'.
De avond vindt plaats in De Akker aan het Melkpad
(naast de Oud-katholieke Kerk), begint om 20.00
uur en is gratis toegankelijk voor leden en niet-
leden.

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 Kleurrijk Singer t/m  29 augustus.
Het palet van de schilder vormt de ruggengraat
van deze tentoonstelling. Singer Laren toont haar
mooiste schilderijen, waarbij kleur en kleurgebruik
de rode draad vormen.
Bij ons in het Gooi. Fotografie van Bert Verhoeff tot en
met 29 augustus. Fotograaf Bert Verhoeff (1949)
was jarenlang in dienst bij De Volkskrant. De afge
lopen jaren legt Verhoeff zich toe op langlopende
projecten, veelal resulterend in een fotoboek. De
tentoonstelling in Singer Laren is van start gegaan
met de presentatie van het fotoboek Bij ons in het
Gooi. 'Beelden' en 'Tekeningen en prenten' 5 juni t/m
29 augustus. Na de Catalogus Collectie Singer -
'Schilderijen' verschijnen in mei 2010 de catalogi
'Beelden' en 'Tekeningen en prenten'. Ter gelegen

heid daarvan toont Singer in de zomermaanden
een selectie uit de eigen collectie.

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 Noordijk (1S87-
1970), t/m  medio september 2010, toegang gratis.
Zie ook Agenda uitgelicht elders in dit nummer.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6,1211 BX Hilversum.
Tel. 035 6292826.
E-mail: museumhilversum@hilversum.nl.
Info: www.museumhilversum.nl
Open: di t/m  zo van 11.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling Een mooi ding. Ambacht, vormge
ving, kunst 1890 -  2010, 27 mrt t/m  15 aug. 2010.
Vormgeving als verbinding tussen ambacht en
kunst, waarbij het accent door de jaren heen ver
schuift van ambacht naar industrie én weer terug.
De golfbeweging die zo ontstaat, wordt op kleurrij
ke wijze verbeeld met tientallen objecten van be
roemde Nederlandse vormgevers uit het verleden
en hedendaagse vormgevers die op dit moment
meespelen op wereldniveau.

Museum Maarssen
Diependaalsedijk 19-B, in het park van Goudestein.
Open: wo, za en zo: 13.00-16.00 uur.
Tentoonstelling 'Streep door het landschap, het ver
haal van hét kanaal, 13 maart t/m  12 september 2010.
Tentoonstelling over het Merwedekanaal, later
Amsterdam-Rijnkanaal: over het ontstaan ervan,
de onteigening, de diverse aanpassingen in de loop
der tijd, over de mensen die het gegraven hebben
en over het landschap dat doorsneden werd.

Cursus over De Romeinen in de Lage Landen
Livius onderwijs 't Gooi organiseert een cursus
over de Romeinen die in 57 v. Chr. onder leiding
van Julius Caesar de Maasvallei binnentrokken en
strijd leverden met de Nervirërs en Atuauci. Het
was het begin van een culturele kennismaking
tussen de Mediterrane wereld en het Noordzeege
bied die zo'n vijf eeuwen zou duren. Cursusleiders:
Arjen Bosman en Jona Lendering. Locatie: Centrale
bibliotheek Naarden-Bussum, Wilhelminaplant-
soen 18 in Bussum. Cursusdata: 9, 16, 23 en 30
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September en 7 oktober 2010 van 19.30-21.30. De
kosten zijn € 110. Inschrijven via: tel. 035-6945381 of
website www.liviusonderwijs.nl.

U itgaanstips bij de N ieuw e H ollandse W aterlinie

Varen naar Pampus
Fort Pampus ligt 3 km voor de haven van Muiden
in het Ijsselmeer. Het forteiland had eens tot doel
de haven van Amsterdam te beschermen tegen de
vijand. Met de boot vaar je naar het eiland, waar
rondleidingen worden gegeven en veel activiteiten
zijn voor jong en oud. Kijk voor informatie op:
www.pampus.nl

Zeilen in de waterlinie
Muiden is het ideale vertrekpunt voor een zeiltocht
met Lemsteraak Sterke Hein. Cultuurliefhebbers
maken natuurlijk voordat zij aan boord gaan een
wandeling door het historische vestingstadje. Op
zoek naar de Westbatterij, het Muizenfort, het Mui-
derslot en Fort H (sinds kort eethaven Forties).
Vanaf het terras van Fort H stapt u zo aan boord
van Sterke Hein voor een heerlijke zeiltocht. Een
maal aan boord, door de sluis en langs het Muider-

slot, ligt u al snel voor Pampus. Afhankelijk van
uw wensen maakt u een tussenstop bij dit fortei
land voor een rondleiding. Daarna gaat de zeiltocht
verder voor een middag lekker genieten. Meer
informatie op: www.sterkehein.nl

M uiderslo t
Het Muiderslot is een prachtig middeleeuws kas
teel, gelegen aan de monding van de Vecht. Het is
rond 1280 door graaf Floris V gebouwd. Meubels,
gebruikvoorwerpen en schilderijen in het kasteel
vertellen zeven eeuwen Vestinggeschiedenis. U
kunt het kasteel via drie publiekroutes verkennen.
U kunt zelf uw bezoek indelen en bepalen welke
rondleiding u wilt krijgen. Kinderen kunnen een
speurtocht doen die eindigt met een echte ridder
slag! www.muiderslot.nl

Muizenfort
In het Muizenfort museum vindt u oude kaarten
van de Vesting Muiden, foto's en vele andere docu
menten. Via een zogenaamde liniekijker kunt u de
polders rond Muiden virtueel onder water zetten.
Buiten, in de loopgraven waant u zich in het verle
den, met de gecamoufleerde groepsschuilplaats, de
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Fort Klop, om in te overnachten.
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roestige gietstalen waarnemingskoepel en het in
drukwekkende restant van de mitrailleurkazemat.
Kijk voor meer informatie op www.muizenfort.nl

Vesting Naarden
De vestingstad Naarden is een groene parel in het
Gooi met prachtige huizen, stoere kazernes en
begroeide wallen. In het Vestingmuseum kunt u
genieten van het uitzicht, wandelen over de groene
wallen, dwalen in onderaardse gangen en varen
door de vestinggracht. U kunt ook een stadswan
deling door Naarden maken. Kijk op
www.vestingmuseum.nl voor meer informatie
over activiteiten in Naarden.

Fort Werk IV
Fort Werk IV ligt verscholen achter theater Spant.
In deze prachtige inspirerende omgeving geeft
Vernissage atelierlessen en diverse workshops. In
de creatieve workshop kunt u onder andere schil
deren, kleien, pottenbakken en sieraden maken.
Wijnproeven, koken en gezonde maaltijden klaar
maken in de culinaire workshop. Voor kinderen
zijn er speciale workshops. Meer informatie op:
www.vernissage.nl

Overnachten in de Waterlinie
Wilt u een keer overnachten in de Waterlinie? Dan
kunt u terecht bij Fort Spion. Dit is een klein fort in
de Flollandse Waterlinie en is ingericht als kam-
peerfort. U kunt ook in het fort zelf overnachten in
de kanonremise of het bomvrije wachthuis. Fort
Spion ligt langs de Ruige Route, dus u kunt hier
prachtig wandelen en fietsen. De beide fortwach-
ters kunnen u ook veel vertellen over de plek en de
geschiedenis van Fort Spion, www.fortspion.nl

Slapen in Fort aan de Klop
In het bomvrije wachthuis uit 1851 verschansten
zich vroeger de manschappen in tijden van oorlog.
Anno nu kunt u er genieten van heerlijke koffie of
thee met een lekker stuk taart, een stevige lunch of
een heerlijk diner. Dit kunt u combineren met een
mooie wandeling of fietstocht. Ook meerdaagse
tochten zijn mogelijk, want bij Fort aan de Klop
kunt u prima overnachten. Het kampeerterrein
biedt 25 tentplaatsen op de wallen van het fort. Een
stadscamping, maar midden in de natuur. Over
nachten in de herberg is ook mogelijk. De houten
artillerieloodsen van Fort aan de Klop zijn comfor

tabele verblijven, voorzien van alle gemakken van
de moderne tijd. Na uw verblijf gaat u met andere
ogen naar uw eigen schuur kijken. Alle informatie
vindt u op: www.fortaandeklop.com

Bunkeren met de polderwachter
U kunt met Neerlands enige polderwachter een
speciale wandeling 'Nieuwe Hollandse Waterlinie'
maken. Het arrangement bunkeren voert u langs
forten, sluizen en groepsschuilplaatsen van de
waterlinie. U vertrekt vanuit restaurant Geesberge
in Maarssen. Neem een kijkje op www.polder-
wachter.nl.

Fietsen in de Waterlinie
U kunt de Waterlinie uitstekend per fiets verken
nen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een driedaagse
fietsvakantie in het noordelijk deel van de Waterli
nie. Op www.uitmetabel.nl vindt u dit speciale
Waterlinie arrangement. Bij elke fietstocht krijgt u
Abel mee, een gebruikersvriendelijk navigatiesys
teem speciaal voor fietsers. Abel leidt u over de
mooiste paadjes en vertelt u onderweg alles over
de bezienswaardigheden.

Meer over fietsen in de Waterlinie vindt u op
www.hollandsewaterlinie.nl. U kunt bijvoorbeeld
kaarten en beschrijvingen downloaden van 8
prachtige fietsroutes in de Waterlinie die niet be-
wegwijzerd zijn.

Nog meer beleven
Er is nog veel meer te beleven in de Waterlinie. Wat
dacht u bijvoorbeeld van een tocht in de Loos-
drechtse plassen, per roeiboot of kano. Of paardrij
den in de prachtige natuurrijke omgeving. U leest
er alles over op www.hollandsewaterlinie.nl

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

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgeno
digd hun activiteiten in de periode medio september tot
en met december 2010 vóór 1 juli 2010 aan te melden
voor opname in deze rubriek. Toezenden aan redactiese-
cretariaat@tussenvechteneem.nl.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op 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  Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726
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. S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken (penningmeester) -  Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum -  035-694 7726
mw. A.A.A. Becker -  Oude Haven 28,1411 WB Naarden -  035-695 0402
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 | 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
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37 -  1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
ing. J.J. Groeneveld (eindredactie) -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
dhr. F.J. Booy -  Ferdinand Huycklaan 36, 3743 AN 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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