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2013 zal voor TVE enkele nieuwigheden brengen. In de loop van dit jaar krijgt ons tijdschrift
een nieuwe omslag die het voor de lezers nóg
aantrekkelijker zal maken. Verder beginnen we
dit jaar met een aantal vaste series en rubrieken. Van twee ervan vindt u de eerste aßevering in dit nummer. Om te beginnen de serie
Schepen en scheepvaart tussen Vecht en
Eem. Jan Lamme beschrijft in deze aßevering
hoe de scheepvaartverbinding tussen Hilversum met de buitenwereld via de Gooische
Vaart tot stand kwam. Een andere serie die in
dit nummer begint, is In het voetspoor van De
Rijk. Deze serie bekijkt wat er nog is terug te
vinden van wat professor De Rijk meer dan een
eeuw geleden bewandelde en beschreef. De
eerste aßevering heet: Het bonte vogelenkoor.
Naast deze series zijn er vanzelfsprekend
ook artikelen die op zichzelf staan. Frits Booy
laat zien welke basisgegevens de overheid in
1815 verzamelde over de Utrechtse gemeenten
in onze regio. Dit had niets met een opkomende welvaartsstaat te maken, maar alles met de
verdediging des vaderlands. Bart Vos schrijft
over het zwembad De Biezem in Laren, dat in
een tijdsbestek van veertig jaar geopend en
gesloten werd. De auteur onderzoekt wat de
achtergronden van beide processen waren.
Fons van Wieringen beschrijft een kostschool
die in de negentiende eeuw in Loenen werd
opgericht en ook weer verdween. We krijgen
daardoor een inkijkje in het middelbaar onderwijs zoals dat vóór de tijd van mulo en hbs
werd gegeven en over de mensen die hierin
werkten. Tenslotte gaat Henk Michielse uitgebreid in op het boek van Jan Lamme over het
Hilversumse Toonkunstkoor.
Kortom, een zeer gevarieerde inhoud!
Hans Mous

Illustratie omslag voor (inzet): De Kerkbrink in Hilversum rond 1905. Foto van Jacob Olie. In 1905 begon hier de eerste
wandeling uit het boek van De Rijk (zie het artikel Het bonte vogelenkoor, p. 18 e.v.).
© TVE 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
tot de uitgever wenden.
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Schepen en scheepvaart

Over water naar Hilversum
Perikelen rond de Gooische Vaart
Jan E. Lamme
Aan het eind van de Middeleeuwen waren de dorpjes op de Gooise stuwwal nog
sterk geïsoleerd. Het gebied werd omzoomd door venen, die nauwelijks doorgang
boden en die weer begrensd werden door de rivieren Vecht en Eem. In het noorden
lag een binnenzee, het Almere, dat in die tijd bij doorbraken veranderde in de
Zuiderzee. Oud-Naarden, gelegen op de uitloper van de stuwwal, was in 1350 door
de Hoeken verwoest en had te lijden van de oprukkende zee. In dat jaar gaf graaf
Willem V toestemming om meer landinwaarts een nieuwe versterkte stad te
bouwen. Dit werd van grote betekenis voor de ontwikkeling van het Gooi.
De bevoorrechte stad Naarden

Deining om s-Graveland

Om weer verbinding te krijgen met de Zuiderzee kreeg Naarden in 1403 van de graaf van Holland het privilege om een zeehaven te delven,
dwars door de meentgronden tot de stad. Vanaf 1411 was Naarden over water bereikbaar. De
havenarm was vermoedelijk een uitgegraven
brede sloot, die geleidelijk dichtslibde. Om dat
te ondervangen kreeg men in 1533 van keizer
Karel V het recht om havenhoofden aan te leggen. Het nieuwe Naarden was omgeven door
een natte gracht, die zowel met het Naardermeer als met de zeehaven in verbinding stond.1
Naarden werd van strategisch belang voor
Amsterdam. Het lag op de enige weg naar het
oosten en mede door de scheepvaartverbinding
had Naarden lange tijd een bevoorrechte positie. De stad kon zich vanaf de veertiende eeuw
ontwikkelen tot een levendige markt-- en handelsplaats met de nodige nijverheid. Hoewel
Naarden zich niet altijd als een goed huisvader
gedroeg tegenover de Gooise dorpen, kan de latere ontwikkeling van die dorpen niet los worden gezien van deze stad. Dat geldt zeker voor
Hilversum, dat uiteindelijk  tegen de verdrukking in  Naarden in economisch opzicht voorbijstreefde. Maar tot de zeventiende eeuw was
daarvan nog geen sprake. Het dorp was  net
als de overige Gooise dorpen  verstoken van
een verbinding over water.

De eerste verbinding met Amsterdam ontstond
met de voorgenomen ontginning van s-Graveland in 1625. Er ontstond grote onvrede toen de
Staten van Holland op de overgang tussen stuwwal en veengebied een deel van de domeingronden in de verkoop deden.2 Amsterdam had zand
nodig voor de stadsuitbreiding. De Gooiers verzetten zich hevig omdat hun recht op het gebruik
van gemeenschapsgronden in het geding was.
Gewapende macht werd ingezet, maar pas in
1634 kwam er, na moeizame onderhandelingen,
een compromis uit de bus. Het Eerste Blok, al
snel s-Graveland genoemd, mocht worden ontgonnen en verdeeld onder een aantal notabele
Amsterdammers. Het Tweede blok, het latere
Loosdrechtsche Bosch met het landgoed Einde
Gooi, bleef in gebruik bij de erfgooiers. De overeenkomst bleek profijtelijk voor Hilversum.3 Er
mochten drie wegen door het ontginningsgebied
worden aangelegd, waaronder de latere Beresteinseweg. De Hilversumse erfgooiers mochten daarlangs doen maecken een vaart ende wegh
van ofte uyt de alreeds gegraven vaerte opwaerts
strekkend tot aan het eynde van s-Graveland.4
In 1634 kon de ontginning van s-Graveland
ter hand worden genomen. In 1638 was de vaart
langs s-Graveland gereed. Via de Karnemelksloot, de haven van Naarden en de Zuiderzee
was er vanaf dat moment een waterverbinding
met Amsterdam.
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Kopie uit 1866 van de Ronde Kaart van Gooiland (origineel 1525.). Naarden had een directe verbinding met de Zuiderzee (coll. Museum Hilversum).

In 1641 werd een Loosdrechter als eerste
veerschipper van s-Graveland op Amsterdam
benoemd. Ondertussen was in 1638 door de
ontginners van s-Graveland ook een
verbinding met de Vecht tot stand gebracht,
via de Broedijk en uitkomend bij Uitermeer. In
dat jaar werd de vaart ook in zuidelijke richting
naar Loosdrecht doorgetrokken en kreeg daar
aansluiting op de Drecht en via Mijnden
opnieuw op de Vecht. In 1638 kreeg ook Weesp
een betere water- en wegverbinding met
Amsterdam, de beroemde Weespertrekvaart
met een directe aansluiting op de Amstel. De
kortere vaarweg vanuit s-Graveland was
daarmee een feit, maar de kwaliteit van de

4

verbinding tussen Amsterdam en Weesp liet te
wensen over. In Weesp werd bovendien tol
geheven.
Vanwege de onbetrouwbaarheid van de Zuiderzee ontstond op initiatief van Amsterdam in
1641 een vaart met trekpad van Naarden over
Muiden naar Amsterdam. Deze Naarder- en
Muidertrekvaarten vergemakkelijkten het
scheepvaartverkeer met de hoofdstad.

Het graven van de Gooische Vaart
De Hilversummers hadden ondertussen niet
stil gezeten. Bij de kavelverdeling van s-Gra-
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Fragment van een kaart uit het Gooi uit 1722. De Hilversumse Vaart (later Gooische Vaart) kwam nog niet tot
in Hilversum (coll. SAGV).

veland was bepaald, dat op kavel 26 een
strook van zes roeden (circa 22 meter) vrij
moest worden gehouden voor de aanleg van
de weg en de vaart op Hilversum.5 Er wordt
aangenomen dat het dorpsbestuur van Hilversum aan Heijndrick Pietersen de opdracht gaf
tot het graafwerk, zoals hij dat ook deed voor
de s-Gravelandsche Vaart. Een bestaande afwateringssloot werd als eerste uitgediept en
daarna doorgetrokken richting Hilversum.
Waarschijnlijk was de Gooische Vaart kort na
16386 al gereed tot de Scheiwal, de oostelijke
grens van het s-Gravelandse concessiegebied,
ter hoogte van de latere Stenen Brug. De
gronden aan weerszijden van de vaart werden
afgezand en als landbouwgrond ingericht.
Naast de vaart kwam een weg, die tevens
werd gebruikt als laad- en loskade. De weg gaf
ook toegang tot de landerijen van Reynier
Pauw, lid van de Hoge Raad van Holland, die
door loting eigenaar van de kavels was geworden, waar de vaart en de weg naar Hilversum
doorheen liepen. Hoewel het eindpunt van de
vaart nog ver van de kern van het dorp lag verwijderd, kreeg Hilversum vanaf dat moment
een betere toegang tot de buitenwereld en
kreeg de ontwikkeling tot industriedorp daarmee een forse impuls.

Illustratie bij een concessieaanvraag voor een vaart van
s-Graveland naar Hilversum en een van s-Graveland
naar Laren (1724). Beide vaarten zijn er door tegenwerking van Naarden niet gekomen (coll. ARA Den Haag,
afschrift SAGV).

Verlenging van de vaart en bouw van de
Stenen Brug
Pauw, eigenaar van het buiten Nieuwerhoek
op kavel 26, diende in 1650, samen met de
buurmeesters van Hilversum, een request in bij
de Rekenmeesters van de Grafelijkheid van
Holland om onder hun directie de vaart naar
Hilversum vanaf de Scheiwal richting Hilversum
op te schieten en een bekwame kolk met opslag
in de heide te realiseren. Als reden voerde men
aan dat de weg regelmatig geblokkeerd werd
door aangevoerde goederen. Het verzoek
werd op 20 oktober 1650 ingewilligd, mits de
uitvoering de grafelijkheid niets kostte.
In 1656 moeten de Hilversummers de vaart
circa 250 meter vanaf de Scheiwal hebben verlengd, want in dat jaar kregen zij toestemming
van de rekenmeesters om de vaart verder door
te graven tot het dorp Hilversum, en die ter
plaatse waar die van Hilversum het zouden goedvinden met een behoorlijke uitgang te voorzien.
Opnieuw hield de grafelijkheid de hand op de
knip.
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De veerdiensten van Hilversum naar Amsterdam werden extra bemoeilijkt door de aanleg van dit fort bij de Uitermeerse sluis in 1672. (Abraham Rademaker, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, 1791).

In 1665 kwamen de Hilversummers en de
hoofdingelanden van s-Graveland overeen om
bij de Scheiwal een brug over de vaart te bouwen naar aanleiding van klachten dat de vaart
de weg Naarden-Utrecht blokkeerde. De sGravelandse heren droegen daartoe  400 bij in
de kosten. En in 1667 berichtten de Hilversummers dat ze de vaart met gemeene buurwerken
hebben geperfectioneert en dat naderhand die
van s-Graveland een brug en weg over de vaart
hadden aangelegd, die door de Hilversummers
werd onderhouden. Waarschijnlijk was dat een
houten brug die in 1699 door de huidige Stenen Brug is vervangen.7
De Hilversummers waren ondertussen bezig
met de afzanding van de gronden langs de
nieuwe vaart. Dat was tegen het zere been van
de s-Gravelanders, die daarin concurrentie zagen voor hun eigen afzandingsbedrijf. Hun in-

6

vloed bij de Staten van Holland leidde in 1671
tot de restrictie om voortaan alleen zand te
winnen met het doorgraven van het tracé van
de Hilversumse Vaart. Dat was de oorspronkelijke naam. Pas aan het eind van de achttiende
eeuw kwam de oƥ
ciële benaming Gooische
Vaart in zwang.8 In de volksmond wordt ook
wel de naam Beresteinse Vaart gebruikt.

Het veerschippersgeslacht Perk
De Perken vormen een oud Hilversums geslacht. De naam komt al voor in de zestiendeeeuwse koptiendenregisters. Stamvader van
het veerschippersgeslacht van zeven (!) generaties is Cornelis Gerberden Perk, alias Kruyf.9
Hij verkreeg in 1651 de concessie voor een geregelde beurtvaartdienst op Amsterdam. De in-

TVE 30e jrg. 2012

Laatst gewijzigd: 11maart 2013

Gewassen tekening van het veerhuis aan de Gooische
Vaart rond 1776 (coll. KNAW).

vloed van deze veerschippers op de ontwikkeling van het dorp kan niet worden onderschat.
Hun taak beperkte zich niet tot het vervoer van
personen en goederen. Ze traden ook op als
tussenpersonen, en namen uit de grote
stad (Amsterdam) nieuwe opvattingen en gewoonten mee. De interessante geschiedenis
van het veerschippersgeslacht Perk10 en die
van de latere beurtvaarders11 is eerder beschreven en valt buiten het bestek van dit artikel. De
naamgever van de Hilversumse historische
kring, Albertus Perk (1795-1880), was in rechte
de laatste veerschipper, maar had zijn aanspraak verpacht. Hij had andere ambities.

Illustratie bij de jaarrekening van de zanderij over 1719
door Jan Perk de Oude (coll. SAGV).

Al in 1658 was toestemming gegeven voor de
bouw van een dorpsveerhuis tevens loods aan
het toenmalige eindpunt van de vaart.
Passagiers voor de trekschuit konden hier
schuilen en ook de vracht kon beter worden
beschermd. Bij het doortrekken van de vaart
verschoof de losplaats steeds verder in de
richting van het dorp. Op een zeker moment is
het veerhuis op rollen naar de oostzijde van de
dwarsvaart verplaatst. Tot 1707 werd het
verhuurd aan de veerschippersfamilies Perk en
Haan. Maar die lieten in dat jaar het PerkHaanse Veerhuis bouwen in de bocht van de
(latere) Beresteinseweg.

Stagnatie bij uitbreiding van de vaart
Een comfortabel vervoermiddel

De vaarroute Gooische Vaart naar de Vecht is in
Trekschuiten waren vrij lang en smal. In het
de tweede helft van de zeventiende eeuw niet
overdekte ruim zaten de passagiers aan de zijmeer sterk gewijzigd. Alleen werd in het oorkanten op banken. Op de schuit stond een korlogsjaar 1672 de Uytermeerse Sluis van verdedite mast, waaraan een lijn was bevestigd die
gingswerken voorzien, gevolgd door een fort.
liep naar het paard op het jaagpad. De bemanDe schutsluis kwam daar middenin te liggen.
ning bestond uit schipper, knecht en jager. De
Het graafwerk aan de Gooische Vaart werd na
schipper hield het roer, de knecht stond bij de
het rampjaar 1672 in een langzamer tempo
mast en zorgde voor de lijn. Bij het passeren
voortgezet. Pas in 1700 werd de huidige Oude
van een brug moest hij de lijn losmaken en
Loswal bereikt. De verdere doorgraving van de
daarna weer bevestigen. De jager op het trekstuwwal stagneerde, wat de Rekenkamer in
paard was meestal een kleine jongen. Door op
1712 zodanig irriteerde, dat het dorpsbestuur
een toeter te blazen trok hij de aandacht van
werd berispt. Men werd gelast zonder verder
de brugwachter en van andere schuiten.
oponthoud door te graven naar het dorp en
Het is opmerkelijk dat er in de trekschuitperidaar laad- en losplaatsen aan te leggen. Zonder
ode, die ruim twee eeuwen duurde, nauwelijks
eơ
ect overigens.
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Waterverftekening door Jan van Ravenswaay, gemaakt rond 1840 (coll. RA Noord-Holland).

technische veranderingen zijn doorgevoerd. De
enige opvallende verbetering was de toevoeging van de roef. Dat moet omstreeks 1750 de
gewoonte zijn geworden. Er kon voor een
plaatsje in de geriefelijke roef een hogere vaarprijs worden bedongen.
De overheden hechtten na de invoering al
snel groot belang aan de trekschuiten. Het was
een vrij comfortabele vorm van vervoer. En
ook de snelheid, zeven kilometer per uur, was
niet slecht. Het grote voordeel van de trekschuit werd pas goed duidelijk bij vorst. Dan
moest het vervoer per toerwagen of sjees
plaatsvinden, over onverharde wegen met veel
kuilen. Dat was onaangenaam in vergelijking
met het trekschuitcomfort. Na de Franse Tijd
nam de betekenis van de trekschuit voor personenvervoer geleidelijk af.
De aanleg van de straatweg van s-Graveland
via Hilversum op de postweg AmersfoortAmsterdam in 1825 markeert de komst van de

8

diligence. In 1828 is sprake van een herberg aan
de Kerkbrink met stalling-, koets- en wagenhuis, als teken van de veranderende tijden.12 De
trekschuit had pas echt afgedaan, toen Buwalda in 1837 zijn diligencedienst startte met een
geregelde dienst op Amsterdam, een tocht van
tweeënhalf uur. In 1844 volgde een verbinding
met Vreeland (waar in 1843 de Rijnspoorweg
stopte), op een afstand van dertien kilometer
van het centrum van Hilversum, waardoor de
reis Amsterdam-Hilversum nog korter werd. De
diligence hield het nog vol tot 1874, toen de
Oosterspoorlijn Hilversum aansloot op het landelijke spoorwegnet.

Het juk van Naarden

Terug naar 1724, toen de Staten van Holland
een verbod uitvaardigden op afzandingen in
het Gooi elders dan rond Naarden. Oƥ
cieel on-
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Situatieschets van het kanaal rond 1924. Vanaf de Oude Loswal is het tracé ingegraven in de stuwwal tot een diepte
van 10 meter (coll. Gemeente Hilversum).

der het mom dat de verdedigingswerken van
paling van 1738 lijkt verlammend te hebben geNaarden voorrang moesten hebben, maar in
werkt, want van verdere afgraving is tot het
werkelijkheid om de ontwikkeling van de doreind van de achttiende eeuw geen sprake
pen en met name Hilversum te dwarsbomen.
meer.
Andere bronnen spreken dit tegen; het verbod
van 1724 was een herhaling van een plakkaat
uit 1705, waar het doorgraven van de Gooische
Door de stuwwal
vaart niet onder viel. Toen de rentmeestergeneraal van Kennemerland, waaronder het
Pas op 21 februari 1794 kreeg de Regeering van
Gooi ressorteerde, in 1727 op inspectiereis
Hilversum toestemming om de zanderij aan de
langskwam, stelde hij de Hilversumse buurGooische Vaart weer te openen. In 1797 drong
meesters de vraag waarom er niet verder werd
het Provinciaal Bestuur daar zelfs op aan! Hilversum zag daar, na protest van enige ingezegewerkt aan het tracé. Die stonden met de
tenen die de kosten te hoog achtten, echter
mond vol tanden, maar zouden het navragen.
vanaf. Jansaliegeest of bewust koopmanschap,
Een jaar later sloot Hilversum een contract
wie zal het zeggen? Men zat midden in de Franmet de eigenaars van de gronden die voor de
se Tijd; er waren kennelijk al genoeg probledoorgraving nodig waren. En in 1731 werd een
men. En de vraag naar zand was op dat moverdrag gesloten tussen de Grafelijkheid van
ment niet groot.
Holland en de Gooiers, waarin nogmaals duidePas in 1841 nam het gemeentebestuur de
lijk werd gesteld, dat die van Hilversum het
doorgraving weer ter hand. Men sloot een
recht hadden om hun vaart ongehinderd door
voordelig contract met de aannemer van
te graven tot aan het dorp.13 Niets aan de hand,
spoorwegen, die met gesloten beurs jaarlijks
lijkt het. Maar een jaar later werd het zonne300 ellen (circa 100 meter) zou afzanden. Het
klaar dat Naarden bezig was Hilversum te
gemeenteverslag van 1842 bericht dat het
dwarsbomen. Men stelde voor om te beginnen
werk goed vorderde. In dat jaar besloot de
met de afzanding van de Gooise hei, waar dit
raad tot de aanleg van de Hondenbrug. In
het meeste proÞjt bood. Hilversum hield echter
maart 1843 werd het werk aangenomen voor
vast aan de toezegging en verzocht Naarden
 1480, een bedrag dat moest worden gedekt
om het afzandingsproject niet tegen te werdoor de heƥ
ng van hondenbelasting. Vandaar
ken. Maar Naarden liet nu zijn ware gezicht
zien en stelde: dat sy noyt ofte noyt niet soude
de naam voor de houten brug, die in 1930 werd
toestaan het voortgraeven van deselve vaart, en
vervangen door een stenen exemplaar.
altoos tragten te beletten. De invloed van de
Het gemeenteverslag over 1843 is enthouNaardense heren op de Staten van Holland was
siast over de voortgang van de doorgraving.
op dat moment kennelijk nog zo groot, dat ze
De 300 ellen leken ook in 1844 haalbaar. Dat
er in 1738 in slaagden om een tijdelijke opleidde bij de vroede vaderen tot enige borstheƥ
ng van het afzandingsverbod (zes weken
klopperij over de onderneming, waaromtrent
in voor- en najaar) uit 1736 teniet te doen en de
wij ten minsten vermeenen beter te handelen
bepalingen van 1724 weer te herstellen. De bedan wij door het voorgeslacht behandeld zijn,
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De bad- en zweminrichting aan de Oude Haven heeft bestaan van 1884 tot 1898. Maar de exploitatie was niet rendabel en de gemeente weigerde te subsidiëren (coll. SAGV).

hetwelk ons dit werk reeds lang voltooid had
moeten achterlaten. Maar men juichte te vroeg,
want na 1851 ging toch weer de vaart uit de
doorgraving. Het zou tot 1876 duren voordat
het eindpunt aan de Havenstraat in Hilversum
werd bereikt, precies op tijd voor de bouwimpuls die volgde op de komst van de spoorlijn.
Daarna werd alleen nog afgezand om de laaden losplaats te vergroten. Dat gebeurde in
1881.
De Gooische Vaart fungeerde vanaf dat moment zoals deze was bedoeld, alhoewel al snel
na de voltooiing duidelijk werd, dat de moderne tijd hogere eisen stelde aan vaarwegen. Het
zou echter nog bijna zestig jaar duren, voordat
het alternatief  het Hilversums Kanaal  voorhanden was.
Dit artikel verscheen eerder in Albertus Perk.
Drs. Jan E. Lamme was bestuurslid van TVE en
van Albertus Perk. Hij publiceerde over verschillende plannen voor een verbinding over water
van Hilversum met de buitenwereld, over het
Boombergpark in Hilversum en over het Hilversumse Toonkunstkoor (zie elders in dit nummer).
Noten
1. D. Th. Enklaar en A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland. Amsterdam 1939-1941.
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Het Tweede Blok, in: Tijdschrift Holland jrg. 13/1,
febr. 1981, p. 46-57.
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Ten nutte van s lands dienst
een enquête onder de Utrechtse gemeenten uit 1815
Frits Booy

In 1972 werd door ambtenaren van de provinciale griƥ
e van Utrecht een bijzonder
boekje samengesteld en door de provincie uitgegeven. Het is getiteld De Utrechtse
gemeenten in 1815 in vraag en antwoord en bevat vele lokale gegevens over de
provincie Utrecht. Deze werden in 1815 verzameld in opdracht van het toenmalige
Departement van Oorlog door middel van vragenlijsten aan de desbetreơ
ende
burgemeesters. Deze lijsten zijn in het provinciaal archief van Utrecht bewaard
gebleven. Ze werden in boekvorm uitgegeven en aangevuld met een aantal
krantenberichten, gekozen voor het tijdsbeeld van 1815. Illustraties uit Nederlandsche Tafereelen uit 1792 ßeuren deze unieke uitgave op.
Door het Departement van Oorlog werden aan
de burgemeesters van de provincie Utrecht 38
vragen over diverse onderwerpen gesteld. In
zijn begeleidende brief van 24 juli 1815 geeft
commissaris-generaal Gotz van dit Departement
aan, dat de enquête ten nutte van s lands dienst
is, maar dat deze ook dient om de billijke belangens der bijzondere districten of gemeenten van
het Koningrijk, met gegronde kennis van zaken te
kunnen beoordeelen. Hij verzoekt de burgemeesters hun antwoorden het naauwkeurigst en
met de meeste promptitude [zo spoedig mogelijk] in te leveren.
Aangezien de volgende zeven Utrechtse gemeenten: Baarn1, Eemnes, Kortenhoef, Loenen,
Maarssen2, Vreeland en Zoest in het gebied tussen Vecht en Eem liggen, heb ik uit hun voor de
enquête aangeleverde gegevens dit artikel voor
TVE samengesteld.

Waarom deze enquête in 1815?
Waarom werd in 1815 door het Departement
van Oorlog deze enquête in de provincie
Utrecht (en ik neem aan in alle provincies) gehouden? Sinds 1813 was ons land grotendeels
verlost van de Franse soldaten en ambtenaren
en vanaf juni 1815 vormde het onder koning Wil-

lem I met het huidige België het Koninkrijk der
Nederlanden.3 De nieuwe overheid wilde in 1815
blijkbaar goed beginnen, ook op het gebied van
de landsverdediging, en daarom beschikken
over alle daarvoor noodzakelijke strategische
en infrastructurele informatie. De schrik voor
een buitenlandse invasie zat er zeer waarschijnlijk nog goed in. Door de gevraagde informatie
aan alle burgemeesters in het land zou de regering zich beter kunnen voorbereiden op eventuele agressieve acties van buitenlandse mogendheden, maar ook  zoals commissaris-generaal
Gotz het in zijn brief formuleert  beter de belangen van de gemeenten kunnen beoordelen.

De enquêtevragen

De vragen betreơ
en allerlei strategische of infrastructurele zaken met hun aantallen betreơ
ende het jaar 1815, zoals: aantallen inwoners (vraag 1), woonhuizen en buitenplaatsen
(vragen 2 en 3), publieke gebouwen (vraag 4),
kerken (vraag 5), boerderijen (vraag 6), paarden-wagens (vraag 15), ruimten voor soldaten en
paarden (vragen 8 en 9), soorten en hoeveelheden slachtvee (vraag 16), ligging polders ten opzichte van het boezemwater (vraag 20), opbrengst landbouwproducten, hooi en turf
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Het dorp Baarn in: Ned. Tafereelen, Amsterdam 1792
(part. coll.).

Achtergevel van het huis Zoestdijk in Baarn door Jan de
Beijer, ca. 1795 (part. coll.).

(vraag 28), soorten grond (vraag 24), soorten
o) waterwegen, trek-, vracht- en beurtschuiten
delfstoơ
en (vraag 27) en aantallen en soort we(vraag 12 en 30);
gen en waterwegen (vragen 29 en 30).
p) bruggen, overzetveren en doorwaadbare
Sommige antwoorden waren toen van groot
plaatsen (vragen 34 en 35).
militair-strategisch belang (maar voor ons minder interessant) zoals soorten houtgewassen
bestemd voor werk- en brandhout (vraag 26) en
De antwoorden per gemeente
in verband met troepenverplaatsingen: de
Baarn
hoogte van de waterstand in de winter (vraag
a) 1191 inwoners; b) 209 burgerwoningen,
23), de vaardiepte van de waterwegen (vraag
waaronder 6 buitenplaatsen (namen werden
31), waar eb en vloed merkbaar zijn (vraag 37)
niet vermeld, vrijwel zeker zijn: Drakestein, De
en de hoogste stormvloeden (vraag 38).
Eult, Groeneveld, Soestdijk en Steevlied); c)
Ik ga uit van de volgende categorieën en hun
grote, kleine [boeren], daggelders (aantallen
aantallen:
boerderijen en arbeidershuizen niet vermeld);
a) inwoners (vraag 1);
b) burgerwoningen en buitenplaatsen (vragen 2
d) 2 protestantse, 1 katholieke; e) geen publieke
gebouwen; f) 225 man, 70 paarden; g) een
en 3);
tapijtfabriek, vooral jongmans en meysjens
c) boerderijen en arbeiderswoningen (vraag 6);
d) kerken (vraag 5);
vinden daar in hun bestaan; h) 17 timmerlieden, 3
wagenmakers, 3 smeden, 5 metselaars, 4
e) publieke gebouwen (vraag 4);
bakkers, 7 kleermakers, 4 schoenmakers; i) 30
f) ruimten voor soldaten en paarden (vragen 8
paard-en-wagens; j) 70 stuks hoornvee, 150
en 9);
schapen, 100 varkens; k) 3 windkorenmolens; l)
g) kazernen, hospitalen, magazijnen, gevangewei- en hooiland, bouwland (akkerland), bos,
nissen en fabrieken (vragen 7, 10, 11 en 13);
hei- en veengronden (aantal morgens niet
h) ambachtslieden (vraag 14);
vermeld); m) 150 mud tarwe, 2064 mud rogge,
i) paard-en-wagens (vraag 15);
3200 mud boekweit, 1760 mud haver; n) een
j) slachtvee (vraag 16);
weg naar Bunschoten (in de winter merendeels
k) wind-, watermolens en sluizen (vragen 17 en
onbruikbaar, als zijnde kleygrond), wegen naar
22);
Soest, Eemnes en Hilversum, een jaagpad langs
l) soorten gronden en plassen (vraag 24);
de Eem; o) via de Eem naar Amersfoort (met
m) opbrengst landbouwproducten, hooi en turf
een marktschuit) en via de Zuiderzee naar
(vraag 28);
Amsterdam (met een beurtschuit), p) een
n) wegen en jaagpaden (vraag 29);
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Het dorp Eemnes, in: Ned. Tafereelen, Amsterdam 1792
(part. coll.).

ophaalbrug over de Eem bij Ter Eem (nu
Eembrugge).
Eemnes
a) 1170 inwoners; b) 139 burgerwoningen,
waaronder 1 buitenplaats (naam niet vermeld,
zeer waarschijnlijk Eemlust); c) 26 grootste
boeren, 33 kleine boeren, 80 arbeiders en
ambagtslieden; d) 2 protestantse, 1 katholieke;
e) geen publieke gebouwen; f) 240 man; g) een
klijn vertrek om voor een korte tijd enigen
optesluyten; h) 5 timmerlieden, 4 wagenmakers,
3 smeden, 1 metselaar, 4 bakkers, 7
kleermakers, 6 schoenmakers; i) 62 paard-enwagens; j) 20 koeien, 240 varkens; k) 1
windkorenmolen, 1 watermolen, 3 uitwaterende
sluizen; l) 1700 morgen hooiland, 900 morgen
weiland, 500 morgen bouwland, 200 morgen
bos, 30 morgen hei; m) 3200 mud rogge, 3600
mud boekweit, 400 mud haver; 9.000.000 pond
hooi (een pond = ca. 490 gram); n) twee wegen
naar Laren, den eenen door bouwland en den
anderen door bos, een weg naar Hilversum, een
naar Soestdijk, een naar Huizen, een pad voor
schuitentrekkers (langs de Eem?); o) een
trekvaart naar de Eem, via de Eem naar
Amersfoort (met een vrachtschuit) en via de
Zuiderzee naar Amsterdam en andere plaatsen
aan die zee (met een veerschip); p) een klein
veer over de Eem.
Kortenhoef
a) 702 inwoners; b) 102 burgerwoningen; c) 7
kleine boerderijen, 57 keuters of arbeiders
woningen; d) 1 protestantse, 1 katholieke; e)
geen publieke gebouwen; f) 150 man, 30
paarden; g) een koehaar spinderij voor den
armen; h) 4 timmerlieden, 1 smid, 1 metselaar, 3
bakkers, 1 kleermaker, 1 schoenmaker; i) 2 paard
-en-wagens; j) geen slachtvee; k) 1
windkorenmolen, 3 watermolens, 1 schutsluis; l)
ca. 286 morgen wei- of hooiland, 14 morgen
bos, ca. 40 morgen veengrond, 1384 morgen
plassen of uitgeveend water; m) 3000 roeden
turf (een roede = ca. 14 m²), 350.000 pond hooi;
n) een weg naar s-Graveland, een weg naar

Vreeland (bij veel regen en s winters slecht, als
zijnde veengronde), een pad langs de vaart naar
s-Graveland; o) een vaart naar s-Graveland en
een waterweg (over de plas?) naar Vreeland
(met een veerschuit en turƟ
okke (een bok =
platbodem vaartuig voor de binnenwateren,
bestemd
voor
vrachtvervoer),
grotere
vaartuigen kunnen niet door bruggen en
sluizen); p) geen bruggen, veren en
doorwaadbare plaatsen.
Loenen
a) 629 inwoners; b) 106 burgerwoningen; c) 9
boerderijen nagenoeg van dezelfde groote; d)
geen kerken (alzo de kerken op Hollandsch
Loenen staan); e) een arsenaal, loods, stal voor
12 paarden in het fort Nieuwersluis; f) 193 man,
66 paarden; g) zie e); h) 2 timmerlieden, 1
wagenmaker, 2 smeden, 1 koperslager, 2
metselaars, 3 bakkers, 4 kleermaker, 5
schoenmakers; i) 11 paard-en-wagens; j) al het
vee kan in deze gemeente geconsumeerd worden
(dus geen soorten en aantallen); k) 1
windkorenmolen, 1 watermolen met sluis; l)
bouw-, wei- en hooiland (het aantal morgens
wordt niet vermeld); m) 450 voer hooi (een
voer = ca. 2500 kilo); n) een straatweg naar
Breukelen, een zand- of puinweg naar Vreeland,
een dito weg naar Ter Aa, en een jaagpad langs
de Vecht; o) de Vecht loopt langs Loenen naar
Breukelen en Vreeland (twee trekschuiten), kan
bevaren worden met een Keulenaar (lang, smal
rivierschip met twee masten en een boegspriet,
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Buitenplaats Bolenstein of Boelenstein in Maarssen, in:
De zegepraalende Vecht, Amsterdam 1719 (part .coll.).

met weinig diepgang, gebouwd in de streek van
Keulen); p) geen bruggen, veren en
doorwaadbare plaatsen.
Maarssen
a) 1357 inwoners; b) 296 burgerwoningen,
waaronder 10 buitenplaatsen: Termeer, Bolensteyn, Vredenhof, Leeuwenvecht, Hartenveld,
Vechtendijk, Op Buuren, Vechtenstein, Luxemburg
en Moins et Content; c) 2 grote boerderijen, 26
middelmatige boerenwoningen, 147 keuters of
daghuurderswoningen; d) 1 protestantse, 1
katholieke en 1 Portugeesche Joodsche; e) geen
publieke gebouwen; f) 400 man, 60 paarden; g) 3
fabrieken: 1 steenfabriek (200.000 stenen), 1
vloerkledenfabriek (omzet f 6000) en 1
bierbrouwerij (omzet f 4000); h) 17 timmerlieden,
2 wagenmakers, 4 smeden, 11 metselaar, 6
bakkers, 9 kleermaker en 11 schoenmakers; i) 10
paard-en-wagens; j) geen slachtvee; k) 1
uitwaterende sluis, 2 watermolens; l) 425
morgen weiland, 425 morgen hooiland, 50
morgen bouwland, 25 morgen bos; m) 100 mud
tarwe, 50 mud gerst, 28 mud rogge, 40 mud
erwten, 30 mud bonen, 30 mud haver, 50 mud
zaad, 2 mud lens of leus (linzen), 130 zakken
aardappels; n) de groote straatweg van
Amsterdam na [naar] de brabandsche grenzen
(en naar Utrecht) [ ], is breed door elkander
gerekend 24 voet (een voet = 0,28 m), en
bestraat 16 voet, een jaagpad langs de Vecht; o)
communicatie met omliggende plaatsen via de
Vecht, die kan bevaren worden met een
Keulenaar; dagelijks een trekschuit naar
Amsterdam en Utrecht; p) in ieder dorp vind
men een brug (dus ook in Maarssen).
Soest
a) 1560 inwoners; b) 290 burgerwoningen, onder
welke eenige hutten begrepen zijn (n.b. die hutten
zou men onder c) verwachten); 3 buitenplaatsen:
Blijendaal, Middelwijk en Storenberg, 3
voormalige kloosters, daarna gestichten en nu
woningen: Het Klooster, Het Lange Huis en Het
Mopperthuis; c) 35 grote, 48 kleine boerderijen,
120 arbeidershuizen; d) 1 protestantse, 1
katholieke kerk, 1 kapel; e) het raadhuis, zoude in
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geval van nood tot een magazijn van fouragien
kunnen dienen; f) 260 man, 210 paarden; g) een
vertrek en de dorps toren geschikt voor
correctionele straffen van vier à vijf gevangen, 1
glas of flessen fabriek, waar jaarlijks ca. 5 miljoen
groene flessen vervaardig werden; h) 1
molenmaker, 4 timmerlieden, 1 metselaar, 2
wagenmakers, 1 schilder en glazenmaker, 2
smeden, 2 rietdekkers, 6 schoenmakers, 10
kleermaker, 6 broodbakkers, 2 koekenbakkers, 1
zadelmaker; i) 140 paard-en-wagens; j) 25 à 30
koeien, 50 schapen, 300 varkens; k) 1
windkorenmolen; l) 920 morgen wei- of hooiland,
ca. 1200 morgen bouwland, 100 morgen bos, 200
morgen veengrond, 1000 morgen hei; m) 2812
mud rogge, 2000 mud boekweit, 440 mud haver,
5500 mud aardappelen, 50.400 pond hooi,
knollen, welke laatst genoemde door de
voortreffelijkheid in smaak, alom gedebiteerd
worden (de hoeveelheid wordt niet genoemd) en
6000 à 7000 tonnen turf; n) wegen naar Utrecht,
Naarden (beide grootendeels door heidevelden),
Amersfoort, (alle drie in den zomer zwaar zandig,
in den winter vochtig en hier en daar met gaten),
Hilversum, Eemnes, Baarn, de Vuursche, het
Hoogeland, Zeist, de Bilt, Maartensdijk en langs
de Eem, bijna van hare uitwatering tot aan de stad
Amersfoort een jaagpadt, gedeeltelijk aan hare
rechter en gedeeltelijk aan hare linker oever; o)
vaarverbinding met Amsterdam via de Zuiderzee,
met Amersfoort via de Eem, welke rivier niet
voor zware schepen bevaarbaar is; p) over de
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Het dorp Zoest in: Ned. Tafereelen, Amsterdam 1792
(part. coll.).

Baarn de soorten boerderijen, niet de aantallen.
Loenen gaf niet de hoeveelheden bouw-, weien hooiland op. Maarssen vulde bij verbindingen
te water in: in ieder dorp vind men een brug in
plaats van: in Maarssen is een brug over de Vecht.
En Vreeland speciÞceerde zijn ambachtslieden
niet. Het is dus gerechtvaardigd te
veronderstellen, dat nog meer antwoorden
onbetrouwbaar of onvolledig zijn. We moeten
de gegevens uit deze enquête dus met de
nodige voorzichtigheid hanteren.

Grote Melm vaart een pont tot het overzetten
van vee en een roeischuitje voor voetgangers en
over de Kleine Melm vaart eveneens zon
roeischuitje.
Vreeland
a) 612 inwoners; b) 114 burgerwoningen; c) 10
kleine
boerderijen,
20
keuters
of
arbeiderswoningen; d) 1 protestantse; e) geen
publieke gebouwen; f) 160 à 170 man, 50 à 60
paarden; g) een civile en een correctionele
[gevangenis], elk voor een à twee man dog slegt
geschikt daartoe; h) 23 ambachtslieden (niet
gespecificeerd); i) 22 paard-en-wagens; j) 10
koebeesten;
k)
1
windkorenmolen,
3
watermolens; l) 38 morgen bouwland, 295
hooiland; m) 22 mud koorn (tarwe en rogge, niet
gespecificeerd), 700.000 pond hooi; n) wegen
naar Loenen en Den Berg (nu Nederhorst den
Berg) (bij de winter niet best), een weg naar
Kortenhoef (s winters onbruikbaar), naar
Nichtevegt (meestal door bouwland), een
jaagpad langs de Vecht; o) waterverbindingen
(over de Vecht) met Amsterdam, Utrecht en
Muiden met de ordinaire veerschuit; p) geen
bruggen, veren en doorwaadbare plaatsen.

Analyses en conclusies
Het blijkt dat een aantal vragen niet goed werd
begrepen of onvolledig ingevuld. Zo vermeldde

Inwoners en woonhuizen
Qua aantallen inwoners was Soest (1560) de
grootste gemeente, dan volgde Maarssen
(1357); Loenen (629) en Vreeland (612) waren de
kleinste.
De
meeste
boerderijen
en
arbeiderswoningen stonden in Soest (resp. 83
en 120), dat toen als enige dorp nog hutten
kende, althans volgens de antwoorden. Het
aantal arbeidershuizen kwam goed overeen
met de toen aanwezige boerderijen. Qua
buitenhuizen was Maarssen (10) het beste
vertegenwoordigd, daarna volgde Baarn (6).
Kerken
In Maarssen, Baarn en Eemnes waren drie
kerken (waaronder in Maarssen een synagoge),
in Kortenhoef en Soest stonden één
protestantse en één katholieke kerk, Vreeland
had één protestantse kerk en Loenen bezat
geen kerken, die stonden namelijk in Loenen in
het gewest Holland. De protestantse kerken
worden in de antwoorden Hervormde of
Gereformeerde kerken genoemd, de katholieke
Roomsche of Roomsch Catholijke kerken. In
Soest was sprake van één kapel, gelegen in het
gehucht Isselt (nu in Soest), welke tot de
particuliere dienst van de famille van Van Dam,
Heeren van voorschreven heerlijkheid [Isselt]
gestrekt heeft.
Instellingen, bedrijven en dergelijke
Het Departement van Oorlog deed uiteraard
ook navraag naar publieke gebouwen (zoals
raaden
ziekenhuizen),
gevangenissen,
kazernes, grote stallen, fabrieken en molens.
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Er waren weinig publieke gebouwen aanwezig.
Ambachtslieden
Ziekenhuizen, kazernes, gevangenissen en
Het is interessant om te zien, welke beroepen in
grote stallen werden door de betrokken
welke aantallen in de zeven plaatsen werden
plaatsen niet vermeld. Slechts één gemeente
uitgeoefend. Helaas heeft Vreeland zijn
(Soest) noemde haar raadhuis, namelijk als
ambachtslieden (23) niet gespeciÞceerd. Dit
voorraadmagazijn in geval van nood, maar
aantal kon daardoor niet worden meegeteld. In
zwakte het aanbod meteen af: het raadhuis dat
Maarssen was er blijkbaar veel geld om
een klein en bouwvallig gebouw is. Andere
regelmatig te (ver)bouwen: 17 timmerlieden en
gemeenten zwegen over hun raad- of
11 metselaars; dat geldt ook voor Baarn (17 en
rechtshuis (voorzover aanwezig), waarschijnlijk
5). In Soest en Maarssen ging men blijkbaar
uit angst voor beschadiging, vervuiling en
graag goed gekleed: 10 respectievelijk 9
rustverstoring! Eemnes, Soest en Vreeland
kleermakers en 11 schoenmakers in Maarssen.
bezaten een cachot (kleine gevangenis). Het is
De meeste bakkers bakten in Soest: 6
merkwaardig, hoe weinig celruimte er door de
broodbakkers en 2 koekenbakkers. Dat Soest en
zeven plaatsen werd opgegeven, terwijl er toen
Maarssen met een aantal beroepen relatief
toch dieven en landlopers (vaak tijdelijk)
sterk waren vertegenwoordigd, komt uiteraard
gevangen werden gezet in kerktorens of
doordat hier de meeste inwoners (1560 en 1357)
kelders van raad- en rechtshuizen.
van de zeven gemeenten woonden.
Fabrieken stonden in Maarssen (steen- en
In Baarn, Eemnes en Maarssen zaten de meesvloerkledenfabriek en bierbrouwerij), Baarn
te smeden (3, 3 en 4) en wagenmakers (3, 4 en
(tapijtfabriek), Kortenhoef (koehaarspinnerij,
2); dat komt in die dorpen aardig overeen met
die misschien wel aan de weverijen in Maarssen
de aantallen boerderijen en buitenhuizen met
en Baarn leverde) en Soest (ßessenfabriek). In
hun vaak talrijk paarden-, wagen- en rijtuigbezit.
Loenen was een fort (Nieuwersluis) met een arHet kleine Loenen had wel erg veel schoenmasenaal.
kers (5), vergeleken met het veel grotere Soest
Bij de molens werden onderscheiden: water(6) en Baarn (4). Uit de gegevens (zie onder anmolens tot het drooghouden der ingedijkte landere het aantal buitenhuizen) betreffende Baarn
den, windkorenmolens, pel-, houtzaag-, kruit- en
en Maarssen is af te leiden, dat daar het meeste
oliemolens. In de ondervraagde gemeenten
geld zat. De meest vertegenwoordigde beroewerden alleen de eerste twee soorten aangepen in de onderhavige regio zijn kleermakers
troơ
en, het meest de windkorenmolens (8),
(40), timmerlieden (49) en schoenmakers (31),
waarvan de meeste (3) in Baarn en geen in
wat wijst op een zekere welvaart.
Maarssen (daar woonden ook nauwelijks boeren) en Vreeland. Men telde 10 watermolens tot
Soorten en oppervlakte grond en opbrengst
het drooghouden van polders, waarvan de
producten
meeste in Kortenhoef en Vreeland (ieder 3) en
Het gaat hier om wei-. hooi-, bouwland,
geen in Baarn en Soest.
veengrond, heide, bos en plassen. Helaas
meldden Baarn en Loenen hun aantallen
Ruimte voor soldaten en paarden en aantal
morgens niet. Het meeste weiland (920
beschikbare paard-en-wagens
morgen), het meeste bouwland (1200 morgen),
De meeste soldaten en paarden konden
de meeste heide (1000 morgen) en het meeste
gehuisvest worden in Maarssen (400 en 60) en
bos (100 morgen) lijken in Soest te zijn, het
Soest (260 en 210). Soest en Eemnes konden de
meeste hooiland (1700 morgen) in Eemnes en
meest beschikbare paard-en-wagens leveren:
alleen Kortenhoef bezat veen (40 morgen) en
140 en 62. Beide gegevens lijken overeen te
plassen (1384 morgen).
komen met het grote aantal grote boerderijen
Wat de opbrengst van producten betreft,
in Soest (35) en Eemnes (26).
spande Eemnes met de hooileverantie
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(9.000.000 pond) de kroon, al kwam er maar 1/3
uit het dorp zelf. Dit dorp produceerde ook de
meeste rogge (3200 mud) en boekweit (3600
mud). Uit Baarn kwam de meeste haver (1760
mud). Kortenhoef leverde de meeste turf
(200.000 ton) door de uitgeveende plassen en
Soest leverde de meeste aardappels (5500
mud). Dit dorp prees zijn knollen aan, al werd
de hoeveelheid ervan niet vermeld. Maarssen is
de enige gemeente waar bonen, erwten, linzen
en zaad werden geteeld.
Wegen en waterwegen
Alle zeven gemeenten hadden uiteraard
verbindingswegen met elkaar of met plaatsen
buiten de provincie Utrecht. Deze wegen waren
merendeels onverhard, zodat ze s winters niet
of nauwelijks begaanbaar waren. Dat gaven de
dorpen nogal precies via de enquête aan. Alleen
Loenen en Maarssen meldden het aanwezig zijn
van een straatweg, dat was de grote weg
Amsterdam-Utrecht, aangelegd met (bak)
stenen. Soest lijkt de meeste verbindingswegen
te hebben: naar Utrecht, Amersfoort,
Hilversum, Eemnes, Baarn, de Vuursche, het
Hoogeland, Zeist, de Bilt, Maartensdijk en langs
de Eem, maar het zijn niet alle aparte wegen.
De zeven plaatsen waren alle aan het water
gelegen, wat de vervoersmogelijkheden ten
goede kwam, doordat de wegen over land s
winters over het algemeen slecht begaanbaar
waren. De rivieren Vecht en Eem speelden hierbij uiteraard een belangrijke rol, dat gold ook
voor de trekvaarten. Men voer met relatief kleine schepen zoals trekschuiten en beurtschepen.
Alleen op de Vecht kon de keulenaar, een lang
vrachtzeilschip, zonder problemen varen.
Er waren weinig bruggen (in Baarn en Maarssen) en overzetveren (in Eemnes en Soest). Er
waren geregeld vaardiensten op de grote steden Amsterdam, Utrecht en Amersfoort, ook
via de Zuiderzee. De invloed van stormvloeden
en de getijden was bij de Eem groot, want die
stond in open verbinding met de Zuiderzee. De
Vecht daarentegen mondde al via een sluis in
Muiden in die zee uit.

Over de waterstanden meldde Baarn: De ebbe
en vloed in de rivier den Eem wisseld om de zes
uuren af en de hoogste stormvloed is 10, 11 a 12
voet. De vloeden zijn altoos in de winter. Dit
dorp gaf ook aan dat er een vaart is, de
Pijnenburger Grift genaamd, waar in ter
bevordering van de vaart schutten gesteld zijn.
In die grift vaart men met kleyne schoutjes
[platte schuitjes], die hoogstens tot 2 voeten
geladen worden, de turf uit het Zoester veen en
mest na de landen [naar de akkers].
Soest geeft zelfs een waterbeheeradvies aan
het Departement: Er is echter langs de grenzen
dezer gemeente onder de jurisdictie van Baarn in
de nabijheid van het paleis van de Kroon Prins
[paleis Soestdijk] eene stromende beek, de
Praamgraft genaamd, welke waarschijnlijk door
het stellen van goede schutdeuren, en het uitdiepen en verbreeden van gemelde beek een zeer
goed kanaal zoude vormen tot het Paleis of tot
Zoestdijk [ ]. Dit kanaal is echter nooit gerealiseerd.
Ten slotte
Uit het bovenstaande moge blijken dat de
enquête van het Departement van Oorlog niet
alleen in 1815 ten nutte van s lands dienst was,
maar ook in 2013 tot nut is van onderzoekers
van en anderen met belangstelling voor de
geschiedenis van het gebied tussen Vecht en
Eem.
Noten

1. Over de situatie in Baarn schreef ik een uitgebreid
artikel in Baerne 36, 2012, nr. 1, p. 26 e.v..
2. Ik ben mij ervan bewust dat de keuze van
Maarssen betwistbaar is, maar een groot deel van
deze gemeente lag en ligt ten oosten van de
Vecht. Bovendien levert deze keuze aspecten op,
die de andere plaatsen niet hebben zoals een
synagoge en vele buitenplaatsen.
3. En niet in 1813, wat dit jaar nota bene oƥ
cieel
wordt herdacht!
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In het voetspoor van De Rijk

Het bonte vogelenkoor
Een wandeling van meer dan een eeuw geleden
Hans Mous
Een jaar geleden kocht ik het boekje van professor J.A. de Rijk, Wandelingen door
Gooi en Eemland en omstreken. Het is uitgegeven in 19051 en bevat De Rijks
artikelen die eerder in De Gooi en Eemlander hadden gestaan.
Al lezend stuitte ik op een aantal ongerijmdheden. In de eerste wandeling vermeldt
de prof zaken die er pas na zijn dood (1897) gekomen zijn: de Wilhelminalinde uit
1898, autoverkeer in de Emmastraat, de naam Emmastraat (deze straat heette tot
eind 1897 Veeneind). Toen ik de oorspronkelijke artikelen van De Rijk in de Gooi en
Eemlander opzocht, bleken ze veel eerder geschreven te zijn dan ik aannam. Het
eerste artikel stond in de krant van 10 juni 1882, bijna 25 jaar voordat het boek
verscheen. Tot en met 1887 verschenen nog 31 aßeveringen, soms weken achtereen,
soms met grote tussenpozen. De titel die De Rijk zelf aan zijn artikelen had gegeven
was: Gooische wandelingen. Eemland komt dan ook in de aßeveringen in de krant
niet voor.2 In zijn eerste bijdrage schrijft de prof dat hij de geschiedenis van het Gooi
aan de hand van zijn wandelingen chronologisch wil belichten. Een soort cursus
gooiologie avant la lettre, maar dan met de historische kennis (of het gebrek
daaraan) van de prof.
De Rijk, zijn navolger en zijn voorganger
Toen ik de artikelen in de krant ging bekijken,
zag ik grote verschillen met de teksten in het
boek. Ik had aangenomen dat de uitgever van
het boek enkele zaken up to date had gebracht,
maar al gauw bleek, dat sommige delen van de
tekst compleet herschreven waren en aangepast aan de situatie van 1905. De route van de
wandelingen is een enkele keer behoorlijk gewijzigd en ook De Rijk zelf is in het boek gedeeltelijk verdwenen: overal waar de prof ik
schreef, staat nu wij. Zijn beschrijvingen van
wat hij zelf heeft meegemaakt, zijn niet in het
boek opgenomen. Anderzijds is hij in het boek
ook méér aanwezig: de sonnetten van De Rijk
die in 1886 in de krant verschenen, zijn in het
boek opgenomen.
Van 1904 tot en met 1908 stonden de wandelingen uit het boek in de Gooi en Eemlander. Dat
was dus de tweede keer dat 'de wandelingen
18

van De Rijk' in deze krant verschenen, zij het
dan enorm geactualiseerd, aangevuld en uitgebreid. In de inleiding op deze serie aßeveringen
schrijft de bewerker: Jammer dat prof. De Rijk
deze wandelingen niet zoo ver heeft kunnen uitstrekken als hij zich had voorgesteld. Voldoende
aan het van verschillende zijden meermalen uitgesproken verlangen, zullen wij thans een aanvang
maken met een nieuwe serie "Gooische Wandelingen". Eerstgenoemde reeks zal daarbij een leiddraad zijn; ... De vele veranderingen, die onze
omgeving sedert heeft ondergaan, rechtvaardigen voorzeker andermaal eene meer uitgebreide
bespreking der verschillende plaatsen.3 Uit deze
inleiding kan ook worden opgemaakt, dat deze
wandelingen geen leergang Gooise geschiedenis meer vormen. Het gaat nu om het ontdekken van de fraaie plekjes van ons aan natuurschoon zoo rijke Gooiland.
Wat zou er van de zaken die De Rijk beschreef, nog terug te vinden zijn? Om dat uit te
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Professor J.A. de Rijk
Wie was deze hooggeleerde, praatgrage wandelaar? Jacobus
Augustinus de Rijk (1831-1897) werd in Hilversum geboren en
was de zoon van de kunstschilder James de Rijk. Korte tijd
oefende hij, net als zijn vader, het vak van kunstschilder uit.
Maar al snel besloot hij missionaris te worden. Dat is er nooit
van gekomen, maar wel werd hij in 1862 tot priester gewijd.
In datzelfde jaar kreeg hij een aanstelling als docent ÞlosoÞe
aan het seminarie Hageveld in Voorhout.4 Hij was hier de
enige docent met de titel professor. Waar hij deze titel aan te
danken heeft, is mij niet duidelijk geworden. Hij was eerder
een weter dan een wetenschapper of, zoals zijn biograaf
Blom stelt, een ijverig en talentvol dilettant. Uit zijn
'wandelingen' blijkt, dat hij enthousiast, maar weinig kritisch, met de geschiedenis omsprong. Zijn kennis van de geschiedenis van het Gooi dankte hij
vooral aan zijn omgang met Albertus Perk.
De Rijk stond bekend als een romanticus die een groot aantal sonnetten heeft geschreven. In de Gooi en Eemlander verscheen een aantal hiervan onder de titel Gooiland, een krans
van sonnetten. De bewerker van de wandelingen heeft ze in de tekst van het boek opgenomen.
Vanuit Voorhout bleef hij zeer regelmatig naar Hilversum komen om daar zijn moeder op
te zoeken. Bij die gelegenheden maakte hij lange wandelingen in de omgeving. De beschrijvingen hiervan verschenen in de Gooi en Eemlander.
De dood van zijn moeder heeft De Rijk sterk aangegrepen. Twee jaar daarna overleed hij
zelf. Hij werd begraven op het kerkhof van de zusters ursulinen in Venray.

vinden, moest ik hem nalopen. Maar welke
tekst zou ik daarbij gebruiken: die in het boek
van 1905 (herschreven, herschikt of aangevuld
door de bewerker), of die in de krant van 1882
(geschreven door De Rijk zelf)? Ik besloot om
voor het boek te kiezen. Sommige lezers zullen
het in hun bezit hebben, zij kunnen het naast dit
artikel leggen. Bovendien blijken niet alle oorspronkelijke beschrijvingen bewaard: acht van
de 32 artikelen, waaronder alle aßeveringen in
de jaargang 1883 van de Gooi en Eemlander,
lijken deÞnitief verdwenen te zijn. Voor onderstaande wandeling heb ik dus het boek gevolgd,
maar de verschillen tussen De Rijk en zijn bewerker staan wel steeds in de tekst vermeld.

Hieronder vindt u het resultaat van de eerste
wandeling. Van de oorspronkelijke wandeling
bestaan geen twee, maar zelfs drie versies. Ik
vond in het boekje van C.L. Heek, Het Gooi: jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving,
een wandeling naar Lage Vuursche die Albertus
Perk waarschijnlijk rond 1860 gemaakt heeft.
Perk volgde de route die later door de bewerker
is gekozen en door De Rijk als alternatief is beschreven. Vele bijzonderheden langs de route
die door de prof en zijn bewerker zijn genoemd,
worden bij Perk op bijna dezelfde manier beschreven: het Hollandse paadje, de Diependaalse Drift, het oude vrouwtje van de Hoorneboeg,
de opgravingen van Janssen op de Bosberg. De
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De Kerkbrink in Hilversum uit circa 1860. Schilderij van
James de Rijk (coll. Museum Hilversum).

Rijk zegt dus met recht dat hij veel aan Perk te
danken heeft.

Hilversum
Kerkbrink
De Rijk begint zijn wandeling in de Langestraat.
De bewerker gaat van start op de Kerkbrink, het
voornaamste plein van het dorp. Hier bevindt
zich, nevens het raadhuis, de fraaie kerk der Ned.
Herv. Gemeente. Verder besteedt de bewerker
vooral aandacht aan de geschiedenis van deze
plek en doet dat onder andere aan de hand van
een schilderij van de Hilversumse kunstschilder
James de Rijk (de vader van de prof). We kunnen de Kerkbrink van omstreeks 1900 reconstrueren aan de hand van oude ansichten.
Als je in de richting van het voormalige raadhuis en de kerk kijkt, lijkt het hier nog niet zoveel veranderd. Het raadhuis mag dan Museum
Hilversum zijn geworden, de prof en zijn bewerker zouden deze hoek van de Kerkbrink zó herkennen. Maar aan de twee andere zijden van de
driehoek staan bijna allemaal nieuwe blokken.
Ze hebben hoge bakstenen gevelwanden, die
het vroegere raadhuis een stuk kleiner doen
lijken. De oude Spijkerpandjes hangen wat hulpeloos tussen de huizenblokken. In de tijd dat
De Rijk zijn wandeling begon, was hier nog de
smederij van Jacobus Spijker. In de tijd van de
bewerker was vader Spijker overleden en zat er
een andere smid in de Spijkerpandjes. De zoons
van Spijker woonden in 1905 in Amsterdam,
waar ze kort tevoren de beroemde, naar hen
genoemde auto ontworpen hadden. In de pandjes vinden we nu een restaurant dat zich tooit
met de naam Heren Spyker. Met het terras dat
ervoor ligt, doet het nog maar weinig aan een
smederij denken.
Langestraat
We gaan nu (met de rug naar Heren Spyker)
naar rechts en dan rechtsaf de Langestraat in. In
het eerste gedeelte van deze straat kun je je
soms nog voorstellen, hoe het er rond 1900
heeft uitgezien. We zien een enkele oude boer-
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derij en een paar andere gebouwen die er toen
al hebben gestaan. Hier en daar is er nog een
voortuintje, net zoals toen, maar al vóór de
Neuweg toont de Langestraat een heel ander
gezicht: langgerekte bruine of gele gevelwanden. Tussen deze moderne muren van Jericho
zien en horen we een enorme hoeveelheid verkeer. Anders dan wat de prof heeft gezien: in
1896 reed immers pas de eerste auto in Nederland rond. De Rijk moet dus vooral voetgangers
en enkele karren en wagens hebben gezien.
En ezels! Drie jaar vóór De Rijk schreef dominee Jacobus Craandijk in zijn Wandelingen door
Nederland het volgende: Hilversum is het land
der ezels - of 't juist het paradijs der ezels is, laat
zich betwijfelen. Niet altijd hebben de geduldige
langooren, ten behoeve der jeugdige logés voor
wagentjes gespannen of met rijzadels beladen, te
roemen op den overgrooten tact, waarmede zij
door hun bestuurders worden behandeld. Maar
dit is niet uitsluitend Hilversumsch. Wèl eigenaardig zijn er de ezels, met blinkende, koperen melkkannen bevracht, die op gezette tijden voorbij
komen. Zij gaan naar het land, om de melk te
halen, of komen met de volle kannen terug. Zij
behooren bij het Hilversumsche dorpsgezigt,
gelijk het karakter der landstreek hun hulp onontbeerlijk maakt. De melkster heeft vaak een' langen weg af te leggen, eer zij aan de weide is gekomen, want aan weiden is het Gooiland arm, en
van groote waarde is het lastdier, dat tot het
dragen van aanmerkelijke vrachten langs de zandwegen geschikt is en van het niet overvloedige
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Ezeltje met melkbus(sen). Gevelsteen van een huis aan
het Melkpad in Hilversum.

veevoeder geen ruim deel voor zich eischt. Om
zijn weinige behoeften wordt hij bovendien door
marskramers, dorpsboden en dergelijke reizende
en trekkende personen gaarne als trekdier voor
de kar gebruikt, maar in den laatsten tijd wordt
hem door den nog minder eisenden, althans nog
minder ontvangenden, hond een concurrentie
aangedaan, waarin hij zich vermoedelijk gewillig
schikt. 5
De bewerker zag in de Langestraat nog verschillende tapijtfabrieken, maar die vinden we
hier allang niet meer. Alleen enkele straatnamen herinneren nog aan de Hilversumse tapijtnijverheid: Fabrikeursstraat en Weversplein. Na
de Neuweg komen er nog een paar vooroorlogse pandjes, maar daarna heeft de modernisering
de straat weer in haar greep gekregen. Zie bijvoorbeeld het pand rechts waar Albert Heijn in
zit.
Vituskerk en Koningsstraat
Aan het eind van de Langestraat ligt nu een
rotonde. De bewerker zag hier de Wilhelminalinde welke op 31 Aug.1898 tijdens de Kroningsfeesten door de Tuinbouwvereeniging Theorie en
Praktijk werd geplant. Naast de rotonde staat
de Vituskerk. Bij deze kerk breekt de bewerker
uit in een lofzang: hier vertoont zich dit grootsche bouwwerk in al zijn majesteit. De prof heeft
hem in 1882 niet gezien, toen stond hier nog de
voorganger ervan. De bouw van de huidige
kerk, naar een ontwerp van Cuypers, begon in
1891. Een jaar later werd ze gewijd, ter gelegenheid waarvan De Rijk een feestrede heeft uitgesproken. De pas gerestaureerde kerk imponeert
met haar hoge toren. Deze trekt temeer de
aandacht, doordat de ernaast gelegen Schapenkamp een kale busbaan is geworden.
De prof had een voorkeur voor de hoofdwegen. Dus ging hij in 1882 rechtdoor de Emmastraat in om vervolgens bij de Utrechtseweg
rechtsaf te slaan. Wij komen hem weer tegen bij
de Zwaluwenberg. Hij wees overigens wel op de
route die we nu aan de hand van het boek gaan
volgen. Hij noemde ook de bezienswaardigheden die daarlangs te zien waren. De bewerker
heeft hierop voortgeborduurd.

Voorbij Gooiland gaan we nu de Luitgardeweg
op. In het boek staat: Deze weg biedt overigens
niets schoons of merkwaardigs. Op fotos van
rond 1900 is te zien, dat hier alleen aan de linkerkant huizen stonden. Nu is ook de rechterkant (de kant van Gooiland) bebouwd, waardoor de straat een intiemer karakter heeft gekregen. Hier laten we de drukte achter ons. We
slaan vervolgens linksaf de Koningslaan in. Dit
was ooit een achterbuurt. De bewerker schrijft:
Nog slechts een vijftiental jaren terug, toen deze
straat den niet zeer fraaien naam van Krakebeen
droeg, stonden hier slechts enkele arbeiderswoningen en een oude gas-fabriek. Sedert heeft
er zich een dichtbevolkte wijk
gevormd. Dit
gedeelte van de Koningstraat lijkt me niet erg
dichtbevolkt. Maar arbeiderswoningen treơ
en
we er inderdaad niet meer aan: er zullen vandaag de dag niet veel arbeiders zijn die een huis
bezitten zoals we die nu in deze straat zien.
We slaan rechtsaf de Wernerlaan in die we
volgen tot waar de Hollandselaan erop uitkomt.
Vermoedelijk is de Hollandselaan de opvolger
van het Hollandse paadje uit het boek en de
krant. Nu is het een straat in een woonwijk, bij
De Rijk en zijn bewerker was het nog een pad
dat zich door de korenvelden slingerde. We zijn
hemelsbreed zeshonderd meter van de Kerkbrink verwijderd en hier hield de bebouwing van
Hilversum in 1882 al op! De prof weet over dit
paadje nog te vermelden: het voerde voorheen
zijn naam terecht, omdat het den vreemdeling uit
het Sticht naar het eerste Hollandse dorp Hilversum bracht.
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Emmastraat met Wilhelminaboom. Ingekleurde ansichtkaart uit circa 1905.

We lopen de Wernerlaan uit. Hier kunnen we
voor het eerst de bewerker niet meer volgen (in
letterlijke zin dan). De route uit 1905 wordt versperd door het gebouw van de Hilversumse
Schoolvereniging dat hier, blijkens het opschrift,
in 1909 is neergezet. Om weer op de wandeling
te komen moeten we dus wat slalommen door
de omringende straten: namelijk rechtsaf de
Frans Halslaan, linksaf de Van der Helstlaan en
linksaf de Gijsbrecht van Amstelstraat in.
Paadjes en schapendriften werden woonstraten
Als we daarna rechtsaf de Diependaalse Drift
opgaan, zijn we terug op de route. De prof heeft
het over een dier breede wegen, die vroeger in
het Gooi Drift of Schapendrift werden genoemd,
wijl ze voor het drijven der schapen bestemd zijn.
Maar in de tijd van de bewerker had Hilversum
geen kudde meer. Deze Drift was toen nog wel
een zandweg tussen de akkers. Nu is het een
stille laan met grote Gooise huizen erlangs. De
bebouwing zal uit de jaren twintig dateren: een
huis op de hoek met de Gijsbrecht (Buitenlust)
heeft een steen met het jaartal 1923.
Als we linksaf de Pieter de Hooghlaan ingaan,
komen we uit bij de drukke Diependaalselaan.
Die steken we over en gaan links van het woonwagenkamp de Holleweg op. Opvallend is dat
ook hier de wegen en paden waar de bewerker
wandelde, nog terug te vinden zijn. De prof
spreekt over een vervallen holle weg, die verrukkelijke gezichtspunten geeft en waar we een der
meest golvende, glooiende streken van de Hilversumsche akkergronden, Diependaal geheten, overzien. De naam Holleweg geeft aan, dat we op de
goede weg zijn. Maar de uitzichten zijn verdwe-
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nen. We lopen nog steeds in een woonwijk. Deze
is weliswaar ruim opgezet, maar de begroeiing
maakt het onmogelijk verder dan enkele tientallen meters te kijken. En akkers? We zullen er
langs de hele route geen enkele tegenkomen.
Een verschil tussen de tekst van de prof en
die van zijn bewerker moet hier genoemd worden. De Rijk staat uitgebreid stil bij de boekweitteelt, want in deze omgeving vond je in 1882
nog verschillende boekweitakkers. De prof legt
uit waar deze graansoort vandaan kwam en
wanneer ze in onze streken werd ingevoerd.
Ook dominee Craandijk vermeldt nog de boekweitakkers. De bewerker heeft het nergens
over boekweit. Blijkbaar is rond Hilversum de
boekweitteelt tussen 1882 en 1905 verdwenen.
Dat zou kunnen samenhangen met het verdwijnen van de schapenteelt: volgens sommige
bronnen zou voor het verbouwen van boekweit
op de schrale zandgrond schapenmest onontbeerlijk zijn geweest.
We blijven rechtdoor gaan en volgen het fietspad (tussen de roodwitte paaltjes door) omhoog. Voorbij de kruising met de Plataanlaan
begint het pad pas goed te stijgen. Deze hoogte
heet de Hoogt van t Kruis. Op de top werd in
1870 een landhuis gebouwd dat dezelfde naam
droeg. Dit chalet was eigendom van C.J. Temminck, die het in 1909 verkocht. Daarna werd het
onder andere nog gebruikt door de padvinderij,
totdat het uiteindelijk werd afgebroken. Misschien stond het op de plek waar nu aan onze
rechterhand enkele villas gebouwd worden. De
bewerker genoot vanaf het balkon van dit landhuis van een der mooiste panorama s. Hilversum,
Maartensdijk en zelfs Loosdrecht waren vanaf
hier zichtbaar. Maar dat was afgelopen, nadat
Temminck zijn landgoed met sparren en eikenbomen had laten beplanten. Van een uitzicht is
vanaf het pad in elk geval geen sprake.

Buiten de bebouwing
De Hoorneboegse hei
We vervolgen onze weg langs het Þetspad dat
een sparrenbos ingaat. We wijken hier weer af
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Villa het Hoogt van t Kruis. Ingekleurde ansichtkaart, datum onbekend.

van de oorspronkelijke route in het boek. De
holle weg eindigde toen namelijk in een dennenbos. De bewerker liep hier gewoon rechtdoor,
dwars tussen de bomen door. Het is niet zo
gemakkelijk om het hem na te doen en om dan
ook nog goed uit te komen. Daarom maken we
een kleine omtrekkende beweging. Als we aan
het eind van het Þetspad rechtsaf slaan, bevinden we ons op de Zuiderheideweg. Nu pas hebben we de bebouwing van Hilversum echt achter ons gelaten. Aan onze linkerhand hebben
we eindelijk een uitzicht: de Hoorneboegse hei.
Bij de volgende kruising komen we weer op de
route. Hier ergens moet de stenen bank hebben
gestaan waar zich aan het oog van de bewerker
een fraai panorama ontrolde: Nieuw- en OudLoosdrecht, de dom van Utrecht en de toren
van Westbroek waren hier vandaan allemaal
zichtbaar. De man barst in luid gejubel uit: Wat
is het hier rustig en kalm, de stilte wordt slechts
verbroken door het bonte vogelenkoor, dat lustig
zingend en kwinkeleerend in duizend tonen zijn
lied doet weergalmen.
De bank is onvindbaar, het beschreven uitzicht eveneens. Er moeten rond 1905 heel wat
minder (of heel wat lagere) bomen rond de hei
hebben gestaan. Overigens mag de bewerker
luid jubelen over het uitzicht, het hele woord

hei komt in zijn jubelzang niet voor. Het bonte
vogelenkoor dat we hier in het weekend vaak
horen, is opgestegen op het nabijgelegen vliegveld Hilversum.
We zijn op de bovengenoemde kruising linksaf geslagen en bevinden ons op de oude
Utrechtseweg, nu een Þetspad. De tegenwoordige Utrechtseweg ligt een eindje verderop,
daar komen we straks. Rechts van ons zien we
de heuvel Hoorneboeg, bij De Rijk nog Hilveroord geheten. De prof vertelt gniơ
elend, dat in
1795 de Fransen het huis dat daarop stond, aanzagen voor een kasteel. Toen ze daarheen trokken om de overgave ervan te eisen, bleek de
bezetting uit een oud vrouwtje te bestaan.
Links zien we, kort vóór we bij de bosrand komen, een aantal graƢ
euvels. De prof en zijn
bewerker reppen er met geen woord over. Terwijl zij toch niet gauw woorden tekort komen
om interessante historische en prehistorische
plaatsen te bezingen.
Hollandsche Rading
Het Þetspad gaat nu het bos in. Na een ßauwe
bocht naar links is er (tegenover een bank)
rechts een voetpad dat naar de dichtgegroeide
kop van de Tienhovensche Vaart leidt. Maar de
route gaat rechtdoor tot aan een drukke asfalt-
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Floris V gevangen genomen door de edelen.

weg. Dit is de Utrechtseweg. Hier komen de
wandeling van de prof en die van zijn bewerker
weer samen. We slaan hier rechtsaf. Aan de
overkant van de weg ligt het voormalige landgoed Zwaluwenberg, nu het verblijf van de Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht (en dus
niet toegankelijk). Maar De Rijk heeft oog voor
wat anders. Overzie hier een oogenblik het heerlijke schoone landschap, schrijft hij, waarna hij
weet te vertellen dat hier tot zon driehonderd
jaar geleden het Gooier Bosch heeft gestaan.
Met de laatste boomstammen van dit grootsche
natuurwoud zou het stadhuis van Naarden zijn
gebouwd. Het tegenwoordige bos moet dus
van veel later datum zijn.
Als we de zijweg naar Loosdrecht zijn gepasseerd, komen we op de plek waar de prof een
wit tolhek aantrof. Hij ging hier bij de tolgaarder
Andriessen naar binnen om uit te rusten. Het
tolhuisje is verdwenen, maar aan de linkerkant
van de weg staat een houten huis met de naam
De Oude Tol. Dat kan dus niet missen.
Aan de rechterkant van de weg liggen weilanden. Dit terrein heette de Egelshoek, tegenwoordig de naam van een verderop gelegen
bungalowpark. Daar ergens moet Floris de Vijfde door de edelen (tijdens de valkenjacht!) gevangen zijn genomen. Het kan geen toeval zijn,
dat de volgende weg rechts de Graaf Floris V
weg heet.
We zijn nu in Hollandsche Rading en dus in de
provincie Utrecht. De prof kon dit laatste nog
vaststellen, doordat hij hier een Leeuwenpaal
zag die de grens tussen Holland en Utrecht aangaf. Die is nu verdwenen. We gaan nu linksaf de
Vuurse Dreef in die rond 1900 weinig gebaand
was. Er stonden een paar ledige schapenstallingen die den weinig poëtischen naam dragen van
Maartensdijksche hokken. Daar staat nu de
Stal Prinsenburg. En in plaats van schapenstallingen staan er nu talrijke paardentrailers. Het
kan verkeren. Even later kruisen we het spoor.
Hier trof de prof een afgelegene, eenzame baanwachterswoning. Wij zien hier nu een cafetaria
dat gevestigd is in het vroegere stationnetje van
Hollandsche Rading. En afgelegen? Het is maar
wat je eronder verstaat. Het verkeer op A27
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raast in elk geval vlak voor, nee eerder vlak boven de deur langs.
Voorbij het viaduct ligt aan onze linkerhand
(na de eerste Leeuwenpaal die nog wél te vinden is) de Bosberg (tegenover nummer 64).
Deze is door prof en bewerker al ruim tevoren
opgewonden aangekondigd als de verblijfplaats
der oudste bewoners van het geheele Westen
onzes Vaderlands. De prof vertelt dat hier tussen
1852 en 1853 een 40-tal haardsteden, dicht bijeen
gelegen, werd opgegraven. Ze moeten uit de
eerste eeuw van onze jaartelling stammen. Uit
de versie van De Rijk blijkt, dat hij zelf aanwezig
is geweest bij de opgravingen. De vondsten
werden tentoongesteld in het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden. Maar waren het werkelijk de oudste bewoners? De kenner van de
Canon en de lezer van TVE weet wel beter. De
Bosberg is nu een prachtig wandelgebied. Van
de haardsteden en van de bewoners ervan is
geen spoor te vinden.
Maar dan wordt het allemaal nog erger. Anton Cruysheer wijst me op een heruitgave van
het boek van de conservator van het Leidse
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museum uit 1856.6 In het voorwoord laat Wout
Arentzen niets heel van de vondsten op de
Bosberg. Hij schrijft: In 1853 kreeg de landarbeider Dirk Westbroek
opdracht om een stuk
heide bij Hilversum om te spitten. Als bijkomende
beloning kreeg hij toestemming om de stenen die
hij vond te eigen bate te verkopen. De burgemeester van Maartensdijk, Frans Nicolaas Marius
Eyck van Zuylichem, drukte Westbroek op het
hart om uit te kijken naar prehistorische objecten
en vertelde hem hoe die eruit zagen. De door Eyck
gewenste stenen werktuigen doken al snel op.
Albertus Perk had al snel twijfels over de
vondsten van Westbroek. Maar opgraver en
conservator Janssen wilde van geen twijfel weten. Later was zelfs iemand als Heinrich Schliemann, de ontdekker van Troje, onder de indruk
van de voorwerpen van de Bosberg die hij in het
Leidse museum te zien kreeg. Pas in 1932 werd
vastgesteld wat de ware aard van de
opgegraven voorwerpen was: de hele vondst
bleek een vervalsing te zijn. Janssen en zijn vrienden waren door Westbroek bij de neus genomen.
De Hilversumse vondsten verdwenen vervolgens
geruisloos uit de vitrines van het museum

De Lage Vuursche
Het hunebed
We vervolgen onze weg langs de Vuurse Dreef.
We negeren het Þetspad naar links en houden
bij de volgende paddenstoelen aan op Lage
Vuursche. Een informatiepaneel vertelt ons dat
we in de Maartensdijkse bossen zijn aangekomen. Deze bossen strekken zich langs onze
route uit, tot we in de Lage Vuursche aankomen. De idyllische beschrijving van dit dorp
door De Rijk snijdt nog steeds enig hout: De
reusachtige steen, de herberg, de kleine groep
huizen, die het onaanzienlijke dorpje uitmaken,
het kerkje, het kasteel, alles schijnt weg te schuilen in het bosch, en alles valt ons toch tegelijk in
het oog. Alleen is de enige herberg van toen
aangevuld met een massa horeca die aan de
hongerige dagtoerist graag een pannenkoek
slijt.

In het dorp ziet De Rijk een zeer opmerkelijk
monument: een hunebed, het éénig overgeblevene bezuiden Drenthe. De prof verzinkt in gepeins: Die zware lindeboomen, die het heldengraf
overlommeren, die kruising van wegen, dat bosch
rondom, overal boomstammen en bladerengewelf, alles stemt tot overpeinzing, en roept de
stem der herinnering aan vervlogen eeuwen in
uwe ziel wakker. Maar helaas voor de prof (en
zijn bewerker), in wetenschappelijke kring werd
tot voor kort deze stapel stenen niet als een
hunebed gezien. Maar er is nog hoop voor deze
steenhoop. Op basis van recent onderzoek sluit
wetenschappelijk onderzoeker Jan Albert Bakker niet uit, dat we hier wel degelijk de restanten van een hunebed voor ons zien.7 Wordt
vervolgd.
We vinden het hunebed vóór caférestaurant De Lage Vuursche. Het bestaat uit
een grote deksteen, die op vijf kleinere stenen
ligt. De Rijk vermeldt dat aan de overkant van
de weg nog zes of zeven stenen liggen, die deel
van het hunebed zouden hebben uitgemaakt.
Op het parkeerterreintje liggen er nu nog maar
drie. Misschien zijn de overige stenen geleend
door hotel-restaurant De Kastanjehof, want
daar liggen in de voortuin drie stevige keien. Al
met al is dit hunebed, zeker in vergelijking met
de steenhopen in Drenthe, wel erg mager uitgevallen. Misschien is het geen toeval dat ernaast
een schandpaal (van recente datum) staat. De
prof heeft nog gehoord dat Lodewijk Napoleon
vanuit Soestdijk hier naar toe kwam om dit
merkwaardig monument der oudheid zelf in
ogenschouw te nemen. En dat hij er ineens te
paard bovenop vloog en bleef staan, als een levend ruiterstandbeeld!
De Rijk staat nu uitgebreid stil bij de geschiedenis van de Lage Vuursche (dit dorp verdient in de
hoogste mate uwe oplettende beschouwing) en
het hier gelegen Drakenstein (aan het eind van
de Slotlaan). Van dit laatste kunnen we niet meer
nagaan, wat er sinds De Rijk is veranderd. De
vorige en tegelijk toekomstige bewoonster van
het slot verwacht blijkbaar geen ongenode bezoekers op de thee. Een indrukwekkend zwart
stalen hekwerk loopt rond het hele terrein.
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Dorpsstraat in Lage Vuursche met hunebed (?). Ansichtkaart van vóór 1910.

Terug naar Hilversum
Maar we moeten ook nog terug naar Hilversum.
Welaan, de avond begint te vallen, en de heide is
eenzaam; laat ons vertrekken. We verlaten Lage
Vuursche via de Kloosterlaan (voorbij de Kastanjehof). De prof merkt op dat de beukenlaan eindigt in het open veld. Hier begint de volkomen
eenzaamheid der donkere heidevelden. Maar nu
mooi niet meer. Het is bijna alles bos wat we
langs deze weg zien. Hier moet dus in een eeuw
tijd aardig wat aangeplant zijn. We zien alleen
nog de hei die tussen de grasvelden van de Hilversumse Golfclub groeit. En dan komt er bijna
aan het eind van het fietspad aan onze linkerhand zowaar nog een heideveldje, maar dit is
overwoekerd door gras. Wel zie je daar in de
verte het Wasmeer (en hoor je de A27).
Via een tunnel kunnen we de A27 weer passeren. De weg waarop we nu uitkomen, is een
restant van de oude Huidecopersweg, die van
Maarssen naar Groeneveld liep. De Rijk kwam
van hier tot de spoorwegovergang aan de
Soestdijkerstraatweg niets tegen. Zijn bewerker
zag eerst nog een bosje van kreupelhout, daar-
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na zag hij Hilversum liggen: te midden van wuivende korenvelden en bloeiend aardappelloof
liggen hier aan de eene zijde eenige nederige
arbeiderswoningen verscholen; aan den anderen
kant vertoonen zich de fraaie villas van den
Soestdijker Straatweg. De nederige arbeiderswoningen hebben inmiddels plaats moeten
maken voor de wat chiquere huizen aan de Arubalaan, de Surinamelaan en de Curaçaolaan.
Onze route is hier versperd en dus volgen wij de
Huidecopersweg naar rechts en komen uit op
de Soestdijkerstraatweg. We moeten nu nog
een omweg maken om het Oostereind over te
steken. Volgens de planning zou dit, op het
moment dat u dit leest, niet meer nodig zijn
Bij de spoorwegovergang aan de Soestdijkerstraatweg stond in 1900 een echte ouderwetsche dorpsherberg, welke den naam Lapersveld draagt. Op deze plek ligt nu een der perrons van station Hilversum Sportpark.
De Emmastraat
Een stuk voorbij de spoorwegovergang zien we
aan onze linkerhand weer de Utrechtseweg. Op
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Panorama van de Eng bij Blaricum. Schilderij van Ferdinand Hart Nibbrig, ca. 1902.

de hoek staat het oude tolhuis, dat al in de tijd
van de bewerker in een café was herschapen.
Boven aan de gevel staat inderdaad: sinds 1901.
Het bord met toltarieven is nog te zien aan de
buitenmuur aan de kant van de Utrechtseweg.
We komen nu in de Emmastraat. De bewerker
vertelt dat deze vroeger Veeneind heette, omdat je vandaar naar de hogere venen ging. In
1905 was het een moderne straat: Zie naar de
snuivende autos, die u met hun verblindend licht
in vliegende vaart voorbij rijden. Maar als we
fotos uit die tijd bekijken, krijgen we toch een
heel ander straatbeeld: een enkele wagen, wat
Þetsers, een groepje voetgangers. Bij het station, op de Groest en op de Kerkbrink zien we
wat drukte. Verder lijkt het vooral leeg op
straat, ook op fotos van de Emmastraat.
Er stonden in deze straat enkele fraaie hotels.
Die lagen alle aan de even kant van de straat
(dus aan onze linkerhand). Ze hadden namen als
De Zwarte Arend, De Gouden Leeuw en Emma.
Aan die kant staan nu enkele grotere gebouwen

van ruim na 1900, zoals de voormalige KROstudios (1938) en het Alberdingk Thijm College
(1937), en verder vooral winkelpanden. Er is nog
een hotel in de Emmastraat te vinden, namelijk
hotel Ravel, aan onze rechterhand. En natuurlijk
Gooiland, maar ook dat is van na de tijd van De
Rijk. De oneven kant van de Emmastraat roept
nog het meest het beeld op van de tijd dat De
Rijk en zijn bewerker hier liepen. Er staan namelijk nogal wat oudere villas.
Aan het eind van de Emmastraat staan we
weer voor de Sint-Vituskerk. De Langestraat
voert ons terug naar de Kerkbrink.

Veranderingen

Wat is er aan dit deel van het Gooi veranderd
sinds De Rijk er rondliep? Opvallend is hoezeer
Hilversum sindsdien gegroeid is. Begon rond
1880 het open land op zon vijƢ
onderd meter
van de Kerkbrink, nu is dat twee kilometer ge-
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De route van De Rijk op de kaart van nu.

worden. En in het gedeelte dat in 1880 al bebouwd was, zou de prof nu weinig herkennen.
Eigenlijk niet meer dan een deel van de Kerkbrink, een enkel huis in de Langestraat en hier
en daar een villa in de Emmastraat.
Ook het omringende landschap is veranderd.
Hoe dit er rond 1880 uitzag, kunnen we opmaken
uit de beschrijving die de eerder genoemde dominee Craandijk geeft van het uitzicht vanaf het
Hoogt van t Kruis: Van daar overzien wij een heerlijk landschap. De voorgrond wordt gevormd door
de tamelijk steil afloopende helling, overgaande in
een' gordel van kreupelhout. Daarachter breiden
de koren- en boekweitakkers zich uit, als een bloeijend dal tusschen golvende heuvels. Een voorsprong van het bosch dringt er tamelijk ver in
door. Op den achtergrond sluiten de huizen en
boomen van Hilversum het uitzigt, daar rijzen de
beide torens op, en blinken de witte villa's tusschen 't groen. Aan beide zijden van het dorp
vormt de heide een uitgestrekte lijn, en het
blaauwe verschiet schemert boven de toppen van
het bosch aan onzen voet, dat den heuvel omringt.
Aan de hand van de beschrijvingen van De
Rijk en die van zijn bewerker zijn we in feite
getuige van het ontstaan van het Gooi, zoals wij
dat nu kennen. De prof wandelde nog door het
eeuwenoude esdorpenlandschap. Op de eindeloze heide graasden de schapen. In deze zee
van heidevelden lagen als eilandjes de esdorpen. Rond de bebouwing lag een ring van akkertjes, essen of engen geheten. Op deze arme
grond was boekweit het belangrijkste gewas. In
het heuvelachtige Gooi waren op veel plaatsen
de uitzichten wijder dan tegenwoordig. Anton
Mauve schilderde hier in de tijd van De Rijk. Aan
de hand van zijn schilderijen kunnen we ons een
beeld vormen van de heide in die tijd. De essen
met hun schitterende bloeiende boekweitakkers zien we nog terug op de schilderijen van
Breman en Hart Nibbrig.
Maar in deze tijd, dus zo rond 1880, kondigden de veranderingen zich al aan. Acht jaar voor
het begin van de artikelenreeks van De Rijk was
de aanleg van de Oosterspoorweg voltooid. In
het jaar waarin de prof begon te wandelen,
begon de Gooise Stoomtram te rijden. Het Gooi
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was niet langer een geïsoleerde landstreek en
steeds meer stadsbewoners waagden de overstap.
Bij de bewerker was deze ontwikkeling al
verder. Schapen en boekweit waren uit de omgeving van Hilversum verdwenen. Waren er in
1866 nog meer dan 3000 schapen op de Gooise
heidevelden te vinden, in 1905 waren het er nog
maar zon honderd. De import van Australische
wol heeft een belangrijk aandeel in deze teruggang gehad. De goedkope Amerikaanse tarwe
die hier sinds 1880 werd ingevoerd, maakte een
eind aan de bewerkelijke verbouw van boekweit (het armeluisvoedsel). In elk geval rond
Hilversum, waarvan het wapen toch uit vier
boekweitkorrels bestaat. Bij Blaricum kon de
bewerker rond 1905 nog genieten van het zicht
op de bloeiende boekweitakkers.
Het wijde uitzicht in het Gooi begon rond
1900 te verdwijnen. Twee ontwikkelingen speelden hierbij een grote rol: de aanleg van steeds
meer villaparken en de aanplant van bossen
voor de houtproductie (vooral dennenbossen).
De villaparken waren vaak het werk van projectontwikkelaars, die goedkope landbouwgrond
opkochten om er enorme huizen te laten bou-
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wen. Zo ontstond al in 1875 (één jaar na de
Bronnen
komst van het spoor!) de wijk Trompenberg in
Hilversum.
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Willem Arij van Wieringen (1798-1882)
kostschoolhouder te Loenen aan de Vecht
Fons van Wieringen

De Vechtstreek kent in de negentiende eeuw verscheidene kostscholen. Ze zijn niet
vaak onderwerp van studie, de meeste belangstelling gaat uit naar
onderwijsinstellingen die door de overheid worden bekostigd. Kostscholen worden
opgericht door onderwijzers (particulieren) voor eigen rekening en risico.
Voorbeelden van kostscholen in de Vechtstreek zijn de school Boom en Bosch in
Breukelen die bestaat tussen 1851 en 1855. Ook in Breukelen huist in NieuwHoogerlust een inrichting voor opvoeding en onderwijs van mejuơ
rouw L. F. van
Deinse. Cornelis van der Meulen drijft een kostschool op huize Nijenrode en G. J.
Dijkerman doet dat op het buiten Vechtstroom. Maarssen heeft een Instituut Nieuw
Vechtevoort en een Israelietische Kostschool en in Vreeland staat een kostschool
van J.J. van Rijn. Loenen heeft tussen 1829 en 1876 ook een kostschool, bijna dertig
jaar met Willem Arij van Wieringen als kostschoolhouder. Over hem en zijn
kostschool gaat dit artikel.
Genoemde internaten zijn geen grote instituten, ze tellen tien à twintig kostleerlingen. Ze
zijn niet alleen kostschool, er wordt ook dagonderwijs gegeven aan leerlingen uit de plaats van
vestiging. Ze bestaan naast de lagere scholen en
worden vaak aangeduid als Franse scholen. Ze
bieden meer dan lager onderwijs en ze zijn de
voorlopers van wat later het middelbaar onderwijs wordt en nog weer later het voortgezet
onderwijs. Er wordt Frans onderwezen, Duits,
Engels en vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en soms het Italiaanse boekhouden.

Willem Arij van Wieringen naar Loenen
Op 16 maart 1829 plaatst Willem Arij van Wieringen een advertentie waarin hij aankondigt grondig onderwijs te geven in het lezen, schrijven,
rekenen; de aardrijks-, geschied- , stel- en meetkunde; benevens de Nederduitsche, Fransche,
Engelsche en Hoogduitsche talen. Voorts zal hij
alles aanwenden om aan zijne kweekelingen, bij
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eene goede verzorging, eene beschaafde opvoeding te geven. Burgemeester en assessoren van
de gemeente Loenen ondersteunen zijn initiatief Ϋ
hoewel hij nog niet is getrouwd en dat
gewoonlijk een voorwaarde is voor het houden
van een kostschool Ϋ
en bevelen W.A. van Wieringen aan.
Voor zijn komst naar Loenen werkt Willem
Arij van Wieringen als kwekeling en hulponderwijzer in Aarlanderveen, Gouda (1818) en Den
Haag en als ondermeester in Amsterdam. Kwekelingen werden jong aangetrokken, 14 of 15
jaar is geen uitzondering. Van Wieringen solliciteert in 1825 naar een onderwijzersfunctie in
Montfoort, de referenties die hij opgeeft, leren
dat hij ervaring heeft in het lager onderwijs,
maar toch eerder voor het middelbaar onderwijs geschikt lijkt. Wat zijn persoonlijkheid betreft, wordt hij aangeduid als iemand met een
zachtzinnige geaardheid en een zekere
schroom om openlijk van zijn bekwaamheid blijk
te geven. Hij krijgt de functie in Montfoort niet
ondanks het feit dat hij het vergelijkend examen
als beste aßegt.
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Portret van Willem Arij van Wieringen, gemaakt door
de fotograaf J. E. Huybers te Nijmegen. Van Wieringen
zal hier eind zestig zijn.

Voor Willem Arij is duidelijk dat hij zijn heil niet
moet zoeken in een overvolle school voor het
lager onderwijs maar in het middelbaar onderwijs. Hij is daartoe inhoudelijk beter gekwaliÞceerd en zijn persoonlijkheid past beter bij een
kleine instelling. Een eigen school beginnen is
een optie en Loenen lijkt een goede vestigingsplaats om eerst te beginnen met een lagere
school en die later uit te bouwen naar een middelbare school.
De onderwijswet van 1806 bepaalt dat voor
de oprichting van een lagere school de vergunning nodig is van het gemeentebestuur, bovendien moeten er inlichtingen worden ingewonnen bij de schoolopziener. Op 2 juni 1827 krijgt
Van Wieringen vergunning om het beroep van
schoolmeester in Loenen uit te oefenen.1 Dan
ontbreken nog de vereiste inlichtingen van de
schoolopziener. Die volgen in oktober.
Nadat Van Wieringen in 1827 vergunning krijgt
om zich als onderwijzer in Loenen te vestigen,
wordt in 1829 aan de dagschool een kostschooldochter van Hendrik Willem Cramer, griffier van
gedeelte toegevoegd. Bijna dertig jaar later, op
het vredesgerecht van het kanton te Loenen,
3 december 1857, kondigt hij aan dat zijn instien Susanna Wilhelmina Bouricius. Het huwelijk
tuut overgaat op de heer J.H. Lant en hij beduurt slechts tien jaar. Zijn vrouw overlijdt in
dankt ouders en voogden die hem in de loop
het kraambed na de bevalling van hun jongste
van een aantal jaren met hun vertrouwen verzoon, die enkele weken later sterft. Verder leed
eerden. Hij neemt de vrijheid de inrichting zeer
wordt hem niet bespaard. Zijn oudste zoon
der opmerkzaamheid aan te bevelen. Op dinsGijsbert overlijdt op 16-jarige leeftijd en zijn
dag 24 november 1857 wordt de inboedel in het
zoon Hendrik Willem, die intussen tweede luiteopenbaar verkocht ten overstaan van notaris
nant is, sterft op 23-jarige leeftijd. Alleen zijn
Ernst van Beusekom. De inboedel omvat een
zoon Jacob Willem overleeft hem. Hij wordt
mahonijhouten chiơ
onnière, buơ
et, piano, etanotaris te Wijk bij Duurstede en later te Amegère, bruinhouten en geschilderde ledikanten,
rongen.
secretaire, bureau, kasten, tafels, stoelen, kaWaarom Van Wieringen in 1857 zijn kostchels, spiegels, vloerkleden, bedden en gordijschool overdraagt aan Justus Lant, weten we
nen, lijnwaden, porcelein, glas-, koper-, tin-,
niet. In zijn slotwoord als secretaris van het
blik-, en ijzerwerk en een phaeton.
departement Loenen van de Maatschappij tot
Nut van t Algemeen noemt hij als reden
Herkomst en huwelijk
bijzondere belangen. Ongetwijfeld speelt de
Willem Arij van Wieringen wordt geboren op 15
boedelscheiding na het overlijden van zijn
mei 1798 in Oudshoorn als het jongste kind van
schoonmoeder Susanna Wilhelmina Bouricius in
Gijsbert Hendriksz van Wieringen, marktschip1856 een rol. Daarna is er wellicht geen bijzonper en beurtschipper van Oudshoorn op Leiden
der reden meer om in Loenen te blijven. De
en Gouda, en Anna Hendrina van Moutenberg.
boedelscheiding levert hem een bedrag op van
Op 11 juli 1832 trouwt hij in Loenen met de tien
zeker 4500 gulden, wat neerkomt op tenminste
jaar jongere Sara Wilhelmina Hendrina Cramer,
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Loenen in het begin van de twintigste eeuw.

tien jaarsalarissen, van een onderwijzer. Dit
zangschool. Voorts is hij notabele van de Hersamen met de verkoop van de school stelt hem
vormde Gemeente in Loenen.
in staat als onaƢ
ankelijk persoon verder te
In 1821 wordt de afdeling Loenen van de
leven. In 1858 en 1859 wordt als zijn beroep
Maatschappij tot Nut van t Algemeen opgeingevuld rentenier.
richt. De afdeling houdt haar openbare vergadeNa Loenen gaat hij naar Leiden. Daarna
ringen in de raadzaal van het gemeentehuis aan
woont hij 21 jaar in Nijmegen, vanaf 13 mei 1862
de Rijksstraatweg. Willem Arij neemt in 1856
tot aan zijn overlijden op 15 december 1882. Zijn
afscheid als secretaris. De voorzitter zegt den
nalatenschap (memorie van successie) sluit af
aftredende secretaris dank voor deszelfs ijver en
met een behoorlijk hoog batig saldo van
zorgvuldigheid in die betrekkingen gedurende
14.265,38 gulden.2 De nalatenschap vermeldt
ruim 20 jaren betoond en betuigt ook namens de
dat de gemeente Loenen hem blijkbaar een
leden ongaarne tot die verwisseling gekomen te
zijn. Willem Arij als aftredend secretaris antpensioen heeft toegekend. De beschrijving van
woordt dat alleen bijzondere belangen zijne verde nalatenschap is opgemaakt door zijn enige
vanging noodzakelijk maken; bedankt het beoverlevende zoon Jacob Willem, notaris te Wijk
stuur voor het vertrouwen en de welwillendheid
bij Duurstede.
[door] hen steeds geschonken zoodat zijne taak
noch door hetzelfde noch door iemand der leden
Sociale activiteiten in Loenen
bemoeilijkt is.3
Schoolhoofden zijn in de negentiende eeuw
Willem Arij is ook lange tijd lid van het Leesgebelangrijke Þguren in het dorpsleven. Willem
zelschap tot Nut en Vermaak te Loenen (1841Arij is niet alleen kostschoolhouder maar ook
1859) geweest. Het leesgezelschap beoogt
actief in verschillende organisaties in Loenen.
verheƥ
ng van het volkspeil. Hij neemt in juni
Hij is gedurende twintig jaar secretaris van de
1859 nog deel aan een bijeenkomst vlak voordat
afdeling Loenen van de Maatschappij tot Nut
hij in Leiden gaat wonen. Verder leidt hij de
van t Algemeen, hij is lid van het Leesgezelschap
zangschool, die gratis kan worden bezocht door
tot Nut en Vermaak en onderwijzer aan de Volks-
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Willem Arij van Wieringen kondigt de start aan van zijn
kostschool in Loenen (Opregte Haarlemsche Courant
van 28 maart 1829).

kinderen uit de volksklasse. Een dergelijke
school beoogt kinderen een muzikale opvoeding te geven en hen af te houden van het zingen van meer volkse liederen.

De kostschoolhouders in Loenen en hun
inkomen
Willem Arij van Wieringen is bijna 29 jaar lang
kostschoolhouder, zijn opvolgers zitten er gemiddeld vier jaren. De reeks Loenense kostschoolhouders ziet er als volgt uit:
− Willem Arij van Wieringen 11 maart 1829-3
december 1857
− Justus Hendrik Lant 3 december 1857-1 november 1861
− Dirk Cornelis van Merkestijn 1 november 18611 mei 1865
− Coert Wiegers 15 juni 1865-1 augustus 1869
− Wessel Louis 15 augustus 1869-28 december
1875
− Hendrikus Jacobus van der Vange januari
1876--december 1876.
De kostschoolhouders zijn allen ervaren onderwijzers op kostscholen en waren vaak kostschoolhouder, voordat ze naar Loenen gingen.
Justus Hendrik Lant is eerder kostschoolhouder
te Hilversum, Dirk Cornelis van Merkesteijn vertrekt als instituteur (kostschoolhouder) uit
Hoorn naar Loenen, Coert Wiegers is kostschoolhouder te Voorst bij Zutphen en verplaatst zijn instituut naar Loenen en Wessel
Louis is in de laatste jaren voor hij de kostschool
in Loenen overneemt, werkzaam aan het Instituut Van Kinsbergen te Apeldoorn, een inrigting voor jonge heeren. De kwaliteiten van de
kostschoolhouders worden in de advertenties
benoemd. Bij Willem Arij is het nog behoorlijk
eenvoudig: zoo om zijn bekwaamheden als
geschiktheid tot zijnen post. Bij Justus Lant
gaat het iets verder. Hij vleit zich dat zijne gunstige antecedenten, de schitterende getuigenissen
hem, ten opsigte zijner zeden en talenten, door
de aanzienlijkste familien dezes lands en desselfs
hoofdstad verstrekt; zijne veelzijdige kennis van
en veeljarige ervaring in het vak van onderwijs en

opvoeding, hem dat vertrouwen zullen schenken,
hetwelk hij tot het welslagen zijner pogingen zoo
zeer behoeft.
De aanbevelingen zijn van drie edellieden en
twee predikanten. Bij Dirk van Merkesteijn geeft
de gemeente Loenen aan dat hij bekend staat
als een onderwijzer van veelzijdige bekwaamheden, die zich met ijver toelegt op de wetenschappelijke en zedelijke ontwikkeling van zijn
leerlingen. De aanbevelingen komen van drie
predikanten en twee schoolopzieners. Bij Coert
Wiegers wordt het wat minder, de gemeente
zegt zeer gunstige inlichtingen ontvangen te
hebben over den heer C. Wiegers en een schoolopziener geeft referenties.
De kostschool: een particuliere onderneming?
In de literatuur wordt vaak de indruk gewekt
dat gemeenten zich alleen met het openbaar
onderwijs bezighouden en de particuliere scholen aan hun lot overlaten. Maar de gemeente
Loenen blijft zeker niet afzijdig. Zij geeft lange
tijd een jaarlijkse subsidie van honderd gulden
aan de school van Willem Arij. Het argument
hiervoor is duidelijk: er is een gemeentelijk belang. Aan de bijzondere school alhier werd eene
subsidie van honderd gulden verleend ter tege-
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Door Van Wieringen ingevulde opgave van het aantal dag- en inwonende leerlingen (1839).

moetkoming van den onderwijzer in de kosten
gulden per maand, Engels en Duits samen vijf
van oprigting en uitvoering op grond van de begulden per maand
langrijkheid van het bestaan en den bloei van
zodanige inrigting in deze gemeente. Een bedrag
Wat verdient een onderwijzer?
van honderd gulden is overigens geen te verIn het openbaar onderwijs ontvangt de hoofdwaarlozen bedrag, het komt overeen met zeker
onderwijzer een traktement van het gemeenteenkele maanden salaris. In de advertentie van
bestuur en daarnaast heft hij schoolgeld. Het
Justus Lant van 1857 wordt gemeld dat vanweschoolgeld is aƢ
ankelijk van het aantal leerge dit gemeentebestuur zal worden zorg gedralingen en het aantal vakken dat de leerlingen
gen voor een in alle opzigten aan de eischen des
volgen. In het schooloverzicht van 1850 staat
tijds beantwoordend locaal en terrein. De gevoor Willem Arij van Wieringen een inkomen
meente nam hier dus ook een verantwoordelijkvermeld van 550 gulden. Bij dit overzicht tekent
heid op zich.
hij samen met burgemeester Jan Volkmaars
Ten tijde van Van Merkestijn betalen kostaan: De school van den ondergeteekende is een
schoolleerlingen 550 gulden per jaar en leerbijzondere van de 2de klasse bestaande, zonder
lingen van de dagschool tachtig gulden. Dat zijn
eenigerhande toelage, uit de schoolgelden van
den opgegeven leerlingen en eenige kostleerook de tarieven die op de aanpalende kostlingen, die niet mede in het getal zijn opgenomen.
school Boom en Bosch te Breukelen worden
Voor de bepaalde sommen voorziet de onderwijgehanteerd. Het kost- en leergeld, bewassing
zer in geschikte woning, in de schoolbehoeften,
enz. bedraagt jaarlijks vijƢ
onderd gulden, per
vuur en licht etc zoodat de zuivere opbrengst wel
kwartaal te voldoen. Daaronder zijn begrepen
niet meer dan 550 gulden zal bedragen.
de leerboeken met uitzondering van de woorDe lager onderwijswet van 1857 geeft een
denboeken in verschillende talen. Er wordt per
standaardloon aan: voor een hoofdonderwijzer
vak betaald; de feitelijk betaalde schoolgelden
is het bedrag van de jaarwedde ten minste vierzijn aƢ
ankelijk van het aantal gevolgde vakken.
honderd gulden, voor een hulponderwijzer ten
Het vak Frans kost per drie maanden 12,50 gulminste tweehonderd gulden. Daarnaast is er
den. Duits en Engels kostten samen per drie
voor de hoofdonderwijzer een vrije woning zo
maanden vijftien gulden. Frans kostte dus 4,15
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Handtekening van Van Wieringen.

mogelijk met een tuin. Willem Arij verdiende dus
meer dan het wettelijke standaardsalaris.
Het onderwijs wordt niet alleen gegeven door
de onderwijzer, maar ook door hulponderwijzers en kwekelingen. Dat is nodig bij grote groepen en voor vakken waarin de onderwijzer niet
voldoende competent is. Kwekelingen en hulponderwijzers worden betaald door de onderwijzer; als zo iemand nodig is, komen de kosten
daarvan ten laste van de onderwijzer. De wet
van 1857 geeft de gemeente de opdracht de
salarissen van zowel hoofdonderwijzer als hulponderwijzer te betalen. Vaak verhoogt het gemeentebestuur daartoe het salaris van de
hoofdonderwijzer. De afweging of een hulponderwijzer loont, ligt dan nog altijd bij de hoofdonderwijzer. Kwekelingen krijgen een bescheiden vergoeding, bijvoorbeeld 25 gulden.
De kostschoolhouder wordt bijgestaan door
secondanten (hulponderwijzers of kwekelingen). Willem Arij vraagt enige keren een secondant. Hij vraagt iemand van de protestantse
godsdienst, de derde rang bezittend, in staat
het Frans te onderwijzen en die behoorlijk goed
weet om te gaan met kinderen uit de fatsoenlijke stand. De hulponderwijzers blijven in het
algemeen kort. Verschillende hebben een vader
die onderwijzer is (Roost, De Stoppelaar, Van
Varik). Meerdere hulponderwijzers zien we later
op andere scholen terug (Knoest, Berk,
Bolkestein, Van der Weij). Enkele hulponderwijzers komen terecht in het boekenvak bij een
boekhandel of uitgeverij (Burck, De Stoppelaar,
Lebbe).

Leerlingen, inrichting en onderwijsprogramma van de kostschool in Loenen
Aantallen leerlingen
De bijzondere school in Loenen was geen grote
school, er waren ongeveer dertig leerlingen per

jaar. Over een aantal jaren kennen we de aantallen dagleerlingen en inwonende leerlingen.
Over de periode 1836-1855 zijn er gemiddeld
ongeveer 21 dagleerlingen en negen kostleerlingen per jaar. Van deze dagleerlingen waren er
gemiddeld tien leerlingen tussen de zes en
twaalf jaar en elf leerlingen boven de twaalf
jaar. Van de inwonende leerlingen waren er
gemiddeld drie leerlingen tussen de zes en
twaalf jaar en zes leerlingen boven de twaalf
jaar. De verschillen per jaar waren groot. In de
jaren 1839-1841 waren er twaalf à dertien kostleerlingen en die waren allen boven de twaalf
jaar, terwijl in de periode 1846-1849 van de ongeveer tien kostleerlingen per jaar er slechts
drie à vier ouder zijn dan twaalf jaar.
Er bestaat geen archief van de Loenense kostschool. Maar via het bevolkingsregister kennen
we wel de namen van een aantal leerlingen. Dat
betreft de volkstelling van 1830 en vanaf 1850
de bevolkingsregistraties. De leerlingen komen
uit een aantal netwerken die soms samenvallen,
te weten familie-, plaatselijke en economische
netwerken.

Leerlingen rond de familie Wesseling
Er is een groep rond de familie Wesseling, die
actief in de houthandel is. Johannes Wesseling
gehuwd met Johanna Weverink is makelaar en
commissionair van de houthandel Bontekoning
& Aukes, evenals zijn broers Hendrik en Simon
Hendrik. Het echtpaar Johannes Wesseling en
Johanna Weverink heeft van 1824 tot 1856 (in
de zomer) op de buitenplaats Leeuwendijk aan
de Dorpsstraat 69 in Loenen aan de Vecht gewoond. De kostschool van hun kinderen en
kleinkinderen is nooit ver weg. Een andere
groep leerlingen is aƨ
omstig uit Zaandam; Ericus Gerhardus Verkade (1835-1907) is een van
hen. Hij is de oprichter van het bedrijf Verkade.
Na zijn kostschooltijd begint Verkade een brood
- en beschuitfabriek onder de naam Verkade &
Comp. te Zaandam. De producten die hij aanvankelijk maakt, zijn brood en beschuit, later
worden andere producten als honingontbijtkoek en langetjes aan het assortiment toegevoegd.
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Beschrijving van de inrichting van het leslokaal in 1842.

Andere Zaanse leerlingen zijn Gerardus (Gerrit)
van Voorst (Zaandam circa 1835), fabrikant,
graanhandelaar en Þrmant van Van Voorst en
Blaupot, handel in granen, zaden en olie en
verwante artikelen, en Dirk van Orden
(Zaandam circa 1839). Hij is houtkoper en Þrmant in gezaagde en ongezaagde houtwaren te
Zaandam. Beide groepen zijn gericht op nijverheid en handel, de kostschool bood blijkbaar
een adequate opleiding voor deze sectoren.
Een functie die later is overgenomen door de
hbs.
Uit de periode Coert Wiegers noteren we als
leerlingen onder meer: Anthonie Gerlacus Ribbius (1851), de broers Sander Jan van Mill
(1853) en Jacob van Mill (1854), de broers
Coenraad Frederik van der Hoff (1849) en Marinus Christiaan van der Hoff (1851) en de broers
Erasmus Johan Versélewel de Witt Hamer
(1853) en Boudewijn Gerrit Versélewel de Witt
Hamer (1855).
De leerlingen op de school betalen schoolgeld
en de kostleerlingen betalen ook voor kost en
inwoning. Het zijn dus kinderen van bemiddelde
ouders. Dat wordt ook in de advertenties vermeld. Bij Willem Arij heet het: ouders of voogden
die prijsstellen op eene beschaafde opvoeding
hunner kinderen. Bij Justus Lant: ouders en voogden die hunne zonen en pupillen eene alleszins
beschaafde, wetenschappelijke en zedelijke opvoe-
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ding wenschen te zien geven. En bij Wessel Louis:
opleiding van eenige pensionnaires uit den deftigen stand.

Voorzieningen
We hebben uit de boedelbeschrijving na het
overlijden van de vrouw van Willem Arij van
Wieringen in 1842 een omschrijving van de onderwijsruimte op de bovenvoorkamer. Schoolmeubelen bestaande in vijf tafels met vaste banken, eene loketkast met deuren, eene open dito,
twee hanglampen, negen diơ
erente landkaarten,
een zwart geschilderd bord, twee kapstokken en
twaalf tabouretjes (zitkrukjes) (waarde 48 gulden). In 1858 wordt in het verslag van de schoolcommissie vermeld dat de schoolmeubelen zich
in de bijzondere school in beste staat bevinden.
Het onderwijsprogramma
De wet van 1806 geeft aan dat het lager onderwijs de eerste beginselen van kennis en beschaving, zoals lezen, schrijven, rekenen en de Nederlandse taal bijbrengt. De onderwijzers van
de bijzonder scholen kunnen meer aanbieden.
Zij kunnen toestemming vragen om hogere leeren leesboeken te mogen gebruiken op hun
scholen. In de advertentie van Willem van Wieringen worden in 1829 als vakken genoemd:
lezen, schrijven, rekenen, aardrijks-, geschied-,
stel- en meetkunde; benevens de Nederduitsche,
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Advertentie waarin de overdracht van de kostschool aan J.H. Lant wordt bekendgemaakt (Algemeen Handelsblad
van 9 december 1857).

Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen. Bij
Justus Lant heet het in 1859: LInstruction est
polyglotte et embrasse la totalité des sciences,
constituant linstruction dans son acception la
plus absolue. Bij Dirk van Merkestijn wordt in
1861 het voorbereidend hoger onderwijs karakter benadrukt: voorbereiding op het toelatingsexamen van een der militaire kweekscholen,
de Koninklijke academie te Delft, de Handel- en
industrieschool te Amsterdam.
Op de kostschool Boom en Bosch in Breukelen
wordt begin jaren vijftig aangeboden: de Nederduitsche Taal en Letterkunde; de Fransche Taal en
Letterkunde; de Engelsche Taal en Letterkunde;
de Hoogduitsche Taal en Letterkunde; Schoonschrijven; Rekenen, Algebra, Meetkunde; Natuur-

kunde, Scheikunde (beginselen); Algemeene Geschiedenis, Bijbelsche Geschiedenis, Vaderlandsche Geschiedenis; Geographie in haren geheelen
omvang; Handteekenen.
De Lager Onderwijswet van 1857 noemt de
volgende vakken: lezen, schrijven, rekenen,
beginselen der vormleer (meetkunde), Nederlandse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis
van de natuur en zingen. De wet geeft naast
deze vakken ook een lijstje van facultatieve
vakken. Scholen die een of meer van deze vakken aanboden, werden gerekend tot het meer
uitgebreid lager onderwijs. Het gaat om de vakken kennis van de levende talen, wiskunde,
landbouwkunde, gymnastiek, tekenen en handwerken voor meisjes. De school van Willem Arij
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biedt deze vakken al onder de benaming middelbaar onderwijs. De wet van 1857 omschrijft
dus voor het openbaar lager onderwijs een
soort vervolgonderwijs dat juist gegeven wordt
op de bestaande particuliere Franse scholen.
Of ook in Loenen dit meer uitgebreid lager
onderwijs door de openbare lagere school aangeboden moest worden, is voor de gemeenteraad overigens nog wel een vraag. Voor wie is
dat onderwijs bestemd en wie gaat dat betalen?
Moet aan de openbare lagere school ook onderwijs worden gegeven in Frans, Duits en Engels
en wiskunde? Of is dit meer uitgebreide schoolonderwijs vooral ten behoeve van enkelen die
hun kinderen goedkoop veel willen laten leren
en komt het eigenlijk niet ten nutte van de burgers die over het algemeen tevreden zijn met
het gewoon lager onderwijs en uit wier belastingopbrengsten de openbare school wordt
bekostigd?

De laatste akte
Wessel Louis sluit de rij van kostschoolhouders
in Loenen. Hij houdt het maar enkele jaren vol,
in 1875 vertrekt hij. Het onderwijsverslag meldt
dat met het einde van 1875 de school is opgeheven ten gevolge van het vertrek van den hoofdonderwijzer naar de Transvaalsche Republiek. Hendrikus van der Vange (ca. 1835-1899) probeert
met hulponderwijzer Lucas Daniël Beumer de
school nieuw leven in te blazen. Maar hij houdt
het slechts een jaar vol. Het ziet ernaar uit dat
de school langzaam is uitgedoofd. De hulponderwijzer Lucas Daniël Beumer kiest eieren voor
zijn geld en stapt over naar de openbare school.
De opkomst en neergang van de kostschool
te Loenen past in het algemene patroon van de
negentiende-eeuwse kostscholen. Ze zijn bestemd voor degenen die een maatschappelijk
beroep in handel en bedrijf zouden uitoefenen.
Het zijn geen Latijnse scholen, geen opleidingen
voor de geleerde stand. Ze bieden een behoorlijk modern lesprogramma met geschiedenis en
aardrijkskunde, wiskunde, natuurkennis en moderne talen, in het bijzonder Frans. De bijzonde-
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re school te Loenen is een school voor kinderen
van bemiddelde ouders, maar dat wil niet zeggen dat zij geheel en al een particuliere school
is. De schoolgelden zijn belangrijk, maar het
gemeentebestuur ondersteunt de school in
Loenen op verschillende manieren door een
directe subsidie en door de beschikbaarstelling
van een huis en een lokaal.
De wet van 1857 plaatst het openbaar onderwijs op de voorgrond en schroeft de eisen aan
het onderwijs op. De particuliere scholen en
kostscholen die meer uitgebreid lager onderwijs
bieden, krijgen het moeilijker. Ze hebben hun
langste tijd gehad. Het zijn scholen die een belangrijke beroepsmogelijkheid bieden, zoals we
zagen, aan mensen als Willem Arij van Wieringen, maar de mogelijkheden tot beroepsuitoefening zijn met de verdere consolidatie van het
lager onderwijs in 1857, de opkomst van het
meer uitgebreid lager onderwijs en de hbs veel
en veel ruimer geworden. De positie van onderwijzers aan openbare scholen verbetert aanmerkelijk na de inwerkingtreding van de wet
van 1857. Gemeenten worden dan verplicht een
vast salaris te betalen. Het alternatief buiten het
openbaar onderwijs een eigen school annex
kostschool te beginnen is niet meer aantrekkelijk en ook niet meer nodig.4
Dr. Fons van Wieringen is emeritus hoogleraar
onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, oud-voorzitter van de Onderwijsraad en
onder meer voorzitter van de raad van toezicht
van het Nationaal Onderwijsmuseum. Hij publiceerde enkele artikelen over regionale en familiegeschiedenis.
Noten
1. Eerder werd in 1816 aan Nicolaas Pieter Sames
toegestaan een bijzondere school te openen, een
Franse dagschool.
2. Memorie van Successie 11 juni 1883, 109, register 4,
volgnummer 6053, Gelders archief, Kantoor Nijmegen, invnr. 128, pag. 324 e.v.
3. Vergadering der Maatschappij tot Nut van t Algemeen, Afdeling Loenen aan de Vecht, Verslag 16
januari 1856, des avonds te 6 uur.
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4. In deze tijd zien we de opkomst van een ander
soort bijzondere school, namelijk de confessionele
bijzondere school, in Loenen bijvoorbeeld de katholieke school van Gerardus Verschure.

Geraadpleegde archieven
Streekarchivariaat Vecht en Venen
Notarieel Archief Loenen (nots. J. Sanderson en
nots. E. van Beusekom).
Notulen van de openbare vergaderingen van de
gemeenteraad Loenen
Invnr. 50. 1818 jan. - 1843 sept; invnr. 51. 1844 juli
- 1858 maart; invnr.52. 1858 apr. - 1865 okt.; invnr. 53. 1865 dec. - 1875 okt.; invnr. 54. 1875
maart - 1883 dec.
Notulen van de besloten vergaderingen van de
gemeenteraad.
Invnr. 62. 1862, 1876-1885.
Ingekomen stukken bij de burgemeester.
Invn. 82. 1820-1825 t/m 84 1827.
Invnr. 771-772. Jaarverslagen over de toestand
van het lager onderwijs in de gemeente, opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie,
met bijbehorende staten van het onderwijzend
personeel.
771. 1858-1868.
772. 1869-1880.
Agendas van ingekomen stukken bij de burgemeester, 1830- 1843.
Invnr. 100. 1830-1840 (1 apr.).
Invnr. 101. 1840 (2 apr.)-1843 (jan.).
Kohieren van het schoolgeld voor de openbare
lagere school,
Invnr. 774. 1861 t/m 788. 1875.
Archief Nederlands-Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht, dozen 1-18, 101-119, 201-227,
301-302, incl. aanvullingen.
Archief van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen. Afdeling Loenen 1821 - 1905 (1922) (1945).
Archief leesgezelschap Tot Nut en Vermaak.
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Een nieuw zwembad sluiten
Bart Vos
Zwembad De Biezem in Laren werd geopend op 15 april 1972. Op 15 juni van dit jaar
zal het waarschijnlijk worden gesloten. In de 41 jaar van zijn bestaan is er veel
veranderd. In dit artikel zal ik nagaan hoe de maatschappij eruit zag rond de
opening en hoe deze zich ontwikkeld heeft tot de huidige. Deze beschrijving zal
opgebouwd worden aan de hand van beschrijvingen van de meest belangrijke
omgevingsfactoren die invloed hebben op de politieke besluitvorming, te weten de
economische situatie, de lokale bevolking en andere stakeholders, de sociaalculturele factoren, de stand van de techniek, de politieke verhoudingen en de visie
op de ecologie.

meente die de exploitatie uitbesteedt aan de
Twee processen worden hierbij met elkaar vern.v. de Sportfondsen.
geleken: het eerste proces leidde tot de opeDe gemeente heeft op dat moment al vage
ning van het zwembad. Het begon met het
plannen voor een nieuw zwembad maar houdt
overnemen door de gemeente Laren op 3 mei
met het oog op de toekomst het oude bad
1966 van de exploitatie van het openlucht(voorlopig) nog open. Dit met name om het
zwembad aan het Mauvezand van de Gooische
zwemonderwijs aan te kunnen blijven bieden.
Zwemschool, liep via het raadsbesluit van 29
Tot grote tevredenheid van de gemeente boekt
mei 1970, waarbij besloten werd een nieuw
de nieuwe beheerder in het eerste jaar direct
zwembad te bouwen, en eindigde met de oƥ
een positief resultaat: f 631,45.
ciële opening op 15 april 1972
In 1968 wordt het openluchtzwembad in LaHet tweede proces leidde tot de sluiting. Dit
ren deÞnitief gesloten. Het zwemwater is door
begon in oktober 2008, toen voor het eerst
een rioolongeluk dusdanig vervuild dat het niet
sprake was van stopzetting van de Þnanciële
langer verantwoord is om het nog te gebruiken.
steun door de gemeente, liep via het raadsbeIn de daaropvolgende jaren wordt er langdurig
sluit van 5 november 2010, toen tot de sluiting
met diverse partijen gepraat over de bouw van
besloten werd, en eindigt met de deÞnitieve
een nieuw zwembad. Op 29 mei wordt tijdens
sluiting op 30 juni 2013.
de gemeenteraadsvergadering unaniem ingeAls deze twee processen met elkaar vergelestemd met het voorstel van B. en W. tot bouw.
ken worden, welke lessen kunnen er dan uit
getrokken worden?
Economie
In macro-economisch opzicht vallen de voorbeDe opening: 1966 - 29 mei 1970
reiding op de bouw en het besluit daartoe in
een periode waarin de naoorlogse wederopHet natuurbad aan het Mauvezand in Laren was
bouw ten einde komt. De leidende economische
in 1966 al 38 jaar lang in gebruik bij de Gooische
opvatting is (nog) Keynesiaans, gericht op ecoZwemschool. In dat jaar komt het in handen van
nomische groei en volledige werkgelegenheid.
de gemeente Laren. De beherende vereniging
Welzijn is een belangrijk issue en de overheid is
wordt ontbonden, de bezittingen van de Gooibezig met de opbouw van de verzorgingsstaat.
sche Zwemschool komen in bezit van de geIn mei 1970 neemt de gemeente Laren met de
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De Gooische Zwemschool.

beslissing om het zwembad alleen te gaan bouwen de hele bouwsom voor haar rekening. Er is
een reserve van een miljoen gulden beschikbaar
voor de bouw, maar deze is niet toereikend. De
totale bouwsom wordt begroot op tweeënhalf
miljoen gulden. Er is lang overleg geweest met
de buurgemeenten, maar uiteindelijk concluderen B. en W. in oktober 1968 dat het om de
zweminrichting mogelijk te maken de noodzaak
[tot samenwerking] niet aanwezig is. Zij achten
dit een voordeel ten aanzien van een vlotte besluitvorming, alsook met het oog op de gewenste
snelheid van uitvoering.
Bevolking/stakeholders
De jaren zestig en zeventig zijn nog jaren waarin
de verzuiling sterk te voelen en aanwezig is. De
Gooise bevolking is overwegend katholiek. De
aard van de bevolking valt af te lezen aan de
verhouding in de gemeenteraad. De Katholieke
Volkspartij (KVP) is de grootste partij met 6 van
de 15 zetels.
Bij opening van het zwembad is Laren verreweg de grootste van de drie BEL-gemeenten
(Blaricum, Eemnes en Laren). In 1970 wonen er
op 1 januari 14.321 inwoners in Laren, in Blaricum
en Eemnes respectievelijk 6375 en 3585. Laren
heeft een sterk katholiek-liberale inslag. De
oorspronkelijke arme agrarische bevolking is

aangevuld met een groep welgestelden uit Amsterdam. Deze groep heeft vanaf het begin van
de twintigste eeuw een groot aantal villas en
landhuizen, veelal onder architectuur, in en
rond het dorp laten bouwen.
De exploitant van de Gooische zwemschool is
aanvankelijk in beeld om ook een rol te spelen
bij de realisering en exploitatie van het nieuw te
bouwen zwembad. De n.v. Sportfondsen wordt
gevraagd om met een plan te komen. Het voorstel waar zij echter mee komt, wordt veel te
duur bevonden en de gemeenteraad gaat op
zoek naar een alternatief.
De bouw van het zwembad wordt uiteindelijk
aangenomen en gerealiseerd door T.I.P. Combine uit Twello. Om de totale bouwsom van uiteindelijk 3,1 miljoen gulden te kunnen betalen
zijn een subsidie van het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk, een subsidie van de provincie, schenkingen van particulieren en een substantiële schenking van een
groot bedrijf en een lening bij de toenmalige
Raiơ
eissenbank nodig.
Sociaal-cultureel
Zoals hierboven gesteld is de samenleving in de
jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw
nog verzuild. In de steden is het klimaat al aan
het begin van de jaren zestig aan het ontzuilen
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De aanleg van De Biezem.

door bewegingen als Provo, Kabouters en andere groepen, maar in het dorp is dit proces nog
maar juist op gang gekomen (Jacobs, 2002).
De invloed van de kerk is nog sterk aanwezig
maar wel tanend. Tot de Tweede Wereldoorlog waren er in Laren gescheiden tijden voor
dames en voor heren om van het zwembad
gebruik te maken. Invoering van gemengd
zwemmen is in de eerste naoorlogse jaren een
discussiepunt maar wordt wel ingevoerd
(Loeff-Duurland, 2007). Heel anders ligt dat in
omringende plaatsen. Dat de kerk nog wel
degelijk een belangrijke rol speelt, blijkt uit de
verplichte zondagssluiting van het zwembad in
het naburige Huizen.
Het belang van een zwembad wordt ook al
in de jaren zestig onderkend. Met name het
zwemonderwijs is een belangrijk item. Het
oude zwembad luisterde niet voor niets naar
de veelzeggende naam Gooische Zwemschool. De overheid, en met name de lokale
overheid, zagen de bouw van zwem- en badinrichtingen als een middel tot bevordering van
de geestelijke en lichamelijke gezondheid
(Korte, 2007).

speelt, gaat grotendeels aan Nederland voorbij.
Voor zover er politieke onrust in Nederland is,
kiest die ter linkerzijde vooral voor een ludieke
deels anarchistische vorm: Provo. Heeft Provo
nog voornamelijk een politieke boodschap, de
erfgenamen, de Kabouters, benadrukken ook
het belang van het milieu (Van Duijn, 1985)
(Pieterse, 2008).
Tijdens de oƥ
ciële openingsbijeenkomst op
15 april 1972 memoreerde burgemeester Elsen
tijdens zijn welkomstspeech: daar speelt tussendoor een niet altijd vlekkeloos verlopen overleg
Technologie/fysieke omstandigheden
tussen de drie gemeenten Laren, Blaricum en
De Gooische Zwemschool is een natuurbad. Dat
Eemnes, gelukkig uitmondend in een ongewapenwil zeggen dat de kwaliteit van het water bede vrede, welek [sic] de buitengewoon op prijs
paald wordt door een aan het zwemgedeelte
gestelde aanwezigheid der buren-besturen mogeaangesloten vijver. De bodem bestaat uit zand
lijk maakt, alsmede de van harte gekoesterde
en het water is onverwarmd. De temperatuur
hoop op een zo goed mogelijke samenwerking, en
van het water komt dan ook zelden boven de 14
dan niet alleen op het gebied van volksgezondheidszorg (Elsen, 1972).
graden (Loeơ
-Duurland, 2007) . Daarnaast is het
Als we het citaat uit de speech van de burgewater niet helder zoals in een modern chemisch
gereinigd zwembad.
meester nader bekijken, valt een aantal zaken
op: het overleg tussen de drie buurgemeenten
was niet vlekkeloos verlopen. Op het moment
Politiek
van opening was er zelfs sprake van een ongeIn 1967 treedt het kabinet-De Jong aan. Dit kabiwapende vrede, er wordt gehoopt op een zo
net wordt gesteund door de VVD en de drie
goed mogelijke samenwerking en niet alleen op
christelijke partijen, te weten de Katholieke
het gebied van volksgezondheid.
Volkspartij (KVP), de Anti-Revolutionaire Partij
Op de dag van de officiële opening van het
(ARP) en de Christelijk Historische Unie (CHU).
zwembad is er een aantal gespannen jaren van
Het beleid van de overheid is weinig verschiloverleg en confrontaties achter de rug. Aan de
lend van de voorafgaande jaren. De economie
hand van verslagen is een reconstructie van de
groeit nog en ook de welvaart stijgt (Zanden,
gebeurtenissen en beslissingen te maken. Na1998). De politieke onrust die in andere landen
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Opening van De Biezem. Toespraak van burgemeester
Elsen.

De gemeenteraad: het beleid

dat eerst de drie gemeenten tot deelname
hadden besloten, trekt Eemnes zich in september 1967 om financiële redenen terug. In oktober 1968 besluit de gemeente Laren om als
enige door te gaan met de aanleg van het
zwembad. Hierna is de verstandhouding tussen de drie gemeenten niet optimaal meer. De
buurgemeenten betalen niet mee. In de Eemnesser gemeenteraad valt zelfs de term
parasiteren.
Ecologie
Het zwembad aan het Mauvezand is een natuurbad en in dat opzicht buitengewoon milieuvriendelijk. Er is geen verwarming en de kwaliteit van het water (zuurstof) wordt geregeld
door middel van een aangesloten vijverdeel met
waterplanten. De vervuiling van lucht, water en
land is al volop voelbaar en zichtbaar, maar is
nog geen aandachtspunt voor beleidsmakers.
De Club van Rome heeft haar The limits to
growth (1972) nog niet gepubliceerd. De noodzaak van positief milieubeleid en sustainability is
nog niet tot de goegemeente doorgedrongen,
maar de voortekenen dienen zich al wel aan. De
onrust in de politiek via Provo en de Kabouters
in Amsterdam en andere steden heeft ook een
maatschappijkritische boodschap, met name
gericht tegen het consumentisme en de aanslag
op het milieu.

Op 29 mei 1970 besluit de gemeenteraad van
Laren tot bouw van het zwembad. Dit raadsbesluit is een van de laatste beslissingen die de
raad op dat moment in die samenstelling doet.
De leden op dat moment zijn degenen die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1966 gekozen
zijn. De zetelverdeling is als volgt: KVP zes zetels, VVD drie zetels, PvdA drie zetels, de Protestant Christelijke Groep (een lokaal samenwerkingsverband) twee zetels en tenslotte de Boerenpartij met één zetel.
Over deze laatste partij valt op te merken dat
zij op basis van de stemmen recht zou hebben
op twee zetels. Omdat zij echter maar één
naam op de verkiezingslijst had staan, kwam er
slechts één boer in de raad. De geschiedenis
van de Boerenpartij in Laren en in Nederland is
ongetwijfeld zeer boeiend, maar valt buiten het
bestek van dit artikel. Gesteld kan worden dat
de Boerenpartij een vorm was van kiezers om
hun ongenoegen te laten blijken en een jaren
zestig variant van rechtspopulisme (Vossen,
2004) (Anjou, 2005) (van Rossem, 2010).
Bij installatie van de raad in deze samenstelling worden op basis van het aantal zetels een
wethouder van de KVP en een wethouder van
de VVD gekozen. Uiteindelijk telt de raad slechts
veertien in plaats van vijftien leden, doordat het
gekozen lid van de Boerenpartij zijn lidmaatschap niet accepteerde op aandrang van zijn
werkgever.
De uitvoering van het besluit komt in handen
van een totaal andere raad. De samenstelling is
behoorlijk gewijzigd. De KVP en de christelijke
partijen hebben een gezamenlijke lijst gevormd
en komen met zes mensen in de raad. De VVD
wint een zetel en krijgt er vier. De PvdA verliest
een zetel en komt op twee. Nieuw in de raad zijn
D66 met één en een plaatselijke progressieve
partij met de naam Werkersakkoord met twee
zetels. De Boerenpartij verdwijnt. Ook landelijk
verliest de Boerenpartij haar functie als rechtse
proteststem (Vossen, 2004). De VVD en de christelijke partij leveren allebei een wethouder.
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Zwemles in De Biezem.

Sluiting 2008 en vervolg: 2012
Bij de voorgenomen sluiting van het bad lijkt
zich een herhaling van zetten voor te gaan
doen. Was echter de sluiting van het natuurbad
in 1968 vooral van technische aard, de aanstaande sluiting in 2012 is met name ingegeven door
het einde van de economische levensduur van
het zwembad. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in 1970 en 2012 te benoemen?

gekomen. Anders is de situatie in Laren. Er zijn
minder grote gebieden beschikbaar voor woningbouw. De bevolkingsontwikkeling in Laren
verloopt ook anders dan in Blaricum en Eemnes.
Op 1 januari 2010 is de bevolking van Eemnes
van 3588 bewoners gegroeid tot 8837. In Blaricum is dat aantal van 6342 gegroeid tot 8955
personen. In Laren daarentegen is de bevolking
van 14.179 inwoners gedaald tot 11.323.
De bevolking van het dorp voelt zich nogal
overvallen door de sluiting van het zwembad.
Dit is opmerkelijk omdat bij de gemeenteraadsverkiezingen nagenoeg alle deelnemende partijen in hun verkiezingsprogram aangegeven hadden dat het zwembad in zijn huidige opzet niet
te handhaven zou zijn.
Door het ontstane rumoer besluiten de BELgemeenten in juni 2011 tot het uitvoeren van
een onderzoek naar de wenselijkheid van een
zwembad. Belangrijkste uitkomst is het hoge
percentage (83%) dat vindt dat de BELgemeenten het initiatief moeten nemen tot het
stichten van een BEL-zwembad (Sportscan,
2009).
Een andere belangrijke stakeholder is de exploiterende stichting. Sinds 2002 is de exploitatie van het zwembad niet langer een puur gemeentelijke taak. Het beheer is overgegaan
naar de stichting Binnensportaccommodaties.
Belangrijk aspect van het overnemen van de
exploitatie is de positie van het personeel. De
personeelsleden waren en zijn in dienst van de
gemeente en zijn belangrijke stakeholders. Hun
ontslag is onvermijdelijk bij sluiting van het bad.

Economie
Het Keynesiaanse model en het streven naar
volledige werkgelegenheid met een belangrijke
functie voor de overheid, dat tot de jaren zeventig dominant is in het economische denken,
worden in de daarop volgende jaren door neoliberale opvattingen vervangen
De Nederlandse economie bevindt zich in
2010 in een moeilijke positie. De Þnanciële situatie van de gemeente is niet rooskleurig meer en
Sociaal-cultureel
maakt steun voor de Biezem nagenoeg onmoHet primaire doel van de Gooische Zwemschool
gelijk. In 2009 is van de 1,4 miljoen euro per jaar
was het mogelijk maken van zwemonderricht
aan inkomsten van de Biezem ruim 600.000
en dit was ook een van de belangrijkste pijlers
onder het nieuw gestichte zwembad in 1970. Bij
euro aƨ
omstig van de gemeente. Voor haar
opening was zwemmen al meer dan alleen liinkomsten is de Biezem dus voor 44% aƢ
ankechaamsbeweging. Ook zonnen en ontspannen
lijk van de subsidie van de gemeente Laren.
moesten al mogelijk zijn. Aan het einde van de
Bevolking/stakeholders
jaren zeventig krijgen zwembaden een ander
In de jaren zeventig en tachtig wordt er behooraanzien. Er komen recreatiebaden met glijbanen, bubbelbaden en waterstromen.
lijk gebouwd in het Gooi. Vooral in Blaricum en
Eemnes is hiervoor veel ruimte beschikbaar
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Het buitenbad in 1972.

Technologie/fysieke omgeving
Na de opening in 1972 is er een aantal aanpassingen aan de accommodatie gedaan. Het binnenbad is in 1986 aangevuld met een groot
recreatiegedeelte. De techniek met betrekking
tot waterbehandeling, energieverbruik, energieopwekking en logistiek is sterk verbeterd en
maakt het huidige complex verouderd: de technische staat van het bad is matig.
Politiek
Het belangrijkste politieke item op macroniveau
is in 2011 het voorkomen en beteugelen van een
crisis met betrekking tot de euro en een draconische bezuinigingsoperatie. In de komende
jaren moeten miljarden euros minder uitgegeven worden. Ook op gemeentelijk niveau doet
het verminderde budget zich al sterk voelen. Op
mesoniveau is er eveneens sprake van een tamelijk uitzonderlijke situatie.
Onder de voorgaande kabinetten werd
scherp ingezet op schaalvergroting. Ook de drie
BEL-gemeenten zouden deel uit kunnen gaan
maken van grotere eenheden. Een drietal varianten tot gedwongen samengaan werden door
de provincie en het rijk voorgesteld. Uiteindelijk
is een bijzondere vorm van samenwerking in de
gemeenten als experiment gestart waarbij de
gemeentelijke zelfstandigheid gehandhaafd
blijft, maar het ambtenarenapparaat ondergebracht is in een organisatie waar alle drie de
gemeenten gebruik van kunnen maken.
De belangrijkste wijziging op politiek gebied
is de gewijzigde werkwijze tussen de raad en
burgemeester en wethouders. In de oude situatie, dat wil zeggen tot het invoeren van de
nieuwe gemeentewet van 28 februari 2002, was
er sprake van een monistische verhouding. B.
en W. vormden tot dat moment een dagelijks
bestuur van de gemeenteraad. De wethouders
waren lid van de raad en tevens uitvoerenden
van het beleid. De zeggenschap van de raad
was aan hen gedelegeerd. Sinds de nieuwe gemeentewet is er sprake van een dualistische
verhouding. Dat wil zeggen dat zowel de raad
als B. en W. over eigen, oorspronkelijke dan wel
originaire bevoegdheden beschikken.

Ecologie
De begrippen maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn in
Nederland inmiddels ingeburgerde begrippen.
De noodzaak van een verantwoord omgaan
met de omgeving is algemeen aanvaard. De
eisen gesteld aan bedrijven, instellingen en organisaties met betrekking tot duurzaamheid zijn
de laatste jaren sterk aangescherpt. Het huidige
zwembad voldoet in dit opzicht niet aan de
moderne eisen.
De gemeenteraad: het beleid
Het beleid met betrekking tot het zwembad
wordt in de periode 2008 tot 2012 door de raad
bepaald, echter in twee verschillende samenstellingen met twee verschillende coalities.
Tot 3 maart 2010 is de raad als volgt samengesteld: Larens Behoud 5, VVD 4, CDA 3, PvdA 2 en
Liberaal Laren 1 zetel. De locale partij en het
CDA en de PvdA hebben tot dat moment een
coalitie gevormd en alle drie een wethouder
geleverd. De PvdA-wethouder heeft de portefeuille voor sport gehouden en is tot dat moment eerstverantwoordelijke voor het beleid
met betrekking tot de instandhouding van de
Biezem. De allereerste aanzet tot een veranderde opzet van het zwembad wordt gegeven.
De raadsamenstelling wordt op 3 maart aanzienlijk gewijzigd: De VVD wordt de grootste en
krijgt vijf raadsleden, Larens Behoud verliest
één zetel en gaat vier zetels bezetten. De plaatselijke (rechtse) afsplitsing van de VVD onder de
naam Liberaal Laren krijgt twee zetels, evenals
het Christen Democratisch Appel (CDA). De
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de technische en economische conditie voorzien
per uiterlijk 1 januari 2013.
september 2010
In de gemeenteraad van 14 september wordt
raadsbesluit 2010/62 aangenomen waarin te
lezen staat dat als voorlopige beleidsopvatting
uitgesproken wordt:
− een zwembad is een basisvoorziening,
− er is binnen het gebied van Blaricum, Eemnes
en Laren één gezamenlijk BEL-zwembad
noodzakelijk.
combinatie zoals die in de voorafgaande jaren
de coalitie vormde, heeft geen raadsmeerderheid meer en een nieuwe meerderheid wordt
gevormd door Larens Behoud en de VVD. De
raad in deze samenstelling is verantwoordelijk
voor de sluiting van het zwembad en het mogelijke vervolg.

Een beknopte chronologie van het sluitingsproces
oktober 2008
De eerste aankondiging van een (mogelijk) besluit tot stopzetting van de financiële steun en
daarmee de sluiting van het zwembad komt op
29 oktober 2008 in de raad. Op dat moment is er
echter nog volop ruimte voor andere besluiten.
november 2009
In de raadsvergadering van november 2009
wordt het rapport Onderzoek sportdeelname
gemeente Laren ter kennisgeving aangenomen. In dit rapport wordt het zwembad niet
apart genoemd. Wel de mindere populariteit
van de zwemsport (Sportscan, 2009).
maart 2010
Tijdens de eerder genoemde gemeenteraadsverkiezingen verliest de coalitie de meerderheid
en komt er een nieuw college tot stand. In het
akkoord dat de VVD en Larens Behoud sluiten
valt ten aanzien van het zwembad onder andere
te lezen: sluiting van het huidige bad is gelet op
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4 november 2010
In de begrotingsvergadering van 4 november
wordt het besluit genomen tot stopzetting van
de Þnanciële steun aan het zwembad per 1 september 2011. Volgens de wethouder van Þnanciën is het gezien de Þnanciële situatie niet langer verantwoord om het zwembad open te
houden. Het personeel is kort tevoren op de
hoogte gebracht.
24 november 2010
Onder andere naar aanleiding van genoemd
onderzoeksrapport wordt in de raadsvergadering van 24 november 2010 de sportnota Laren
2010-2015 (Bewegen, een leven lang!) aangenomen (Laren, 2010). In deze beleidsnota is een
aantal aspecten met betrekking tot de instandhouding van sportaccommodaties voor het
voorbestaan van de Biezem van belang.
september 2011
In de maand september loopt er een aantal
processen naast elkaar. Allereerst is de gemeente bezig met het vaststellen van een procedure
met betrekking tot de sluiting van het zwembad. Daarnaast heeft de uitkomst van het onderzoek naar de behoefte van de bevolking aan
een zwembad, zoals vastgelegd in de bestuursopdracht, een vervolg.
januari 2012: stand van zaken
De drie gemeenten hebben zich in de drie raden
uitgesproken voor het onderzoeken van de
wenselijkheid van het oprichten van een geza-
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menlijk zwembad. Laren is de eerstverantwoordelijke gemeente en wacht een akkoord van de
raad van de buurgemeenten met betrekking tot
onderzoek naar haalbaarheid van oprichting
van een gezamenlijk zwembad af.

Overeenkomst en verschillen
Is er veel veranderd in de veertig jaar die zijn
verstreken, met betrekking tot het vrijetijdsbeleid? De omstandigheden bekijkend valt een
aantal zaken op.
De bevolking is in omvang behoorlijk afgenomen; was Laren aanvankelijk verreweg de
grootste van de drie BEL-gemeenten, nu zijn de
verschillen sterk teruggelopen. Ook de leeftijdsopbouw van de bevolking van de drie gemeenten verschilt eveneens opmerkelijk. Laren heeft
de oudste bevolking van de drie en zal verder
vergrijzen. De bevolking van Eemnes is aanzienlijk jonger en zal verder groeien. De vergrijzing
zal een toenemende vraag naar (actieve) vrijetijdsbesteding met zich mee brengen.
In vergelijking met de bouwperiode is er een
belangrijke stakeholder bijgekomen: de stichting Binnensportaccommodaties heeft de beherende taak van de gemeente in 2002 overgenomen en is een zelfstandig opererende instelling.
De bouw van het zwembad vond plaats in
een periode van economische groei en voorspoed. De gemeente had voldoende vertrouwen in de economische ontwikkelingen om de
Þnanciering alleen op zich te nemen. De economische crisis is een buitengewoon belangrijk
aspect geweest bij het (voortijdige) sluitingsbesluit. Door de teruglopende inkomsten kan de
gemeente de Þnanciële steun niet langer verantwoorden.
Was bij de bouw de gemeente nog de bouwer
en investeerder, in de afgelopen jaren heeft zij
een afnemende Þnanciële invloed gehad. Bij een
komende bouw wordt zeer nadrukkelijk gezocht naar meerdere en andere Þnanciers. Daarnaast is de welvaart in de afgelopen veertig jaar
aanzienlijk gestegen en geven mensen aanzienlijk meer uit aan vrijetijdsbesteding.

Politiek gezien valt op dat beide processen onder de verantwoordelijkheid van verschillende
raden en colleges vallen. Dat is natuurlijk niet
verwonderlijk, gezien de lange tijdsperiodes die
beide besluiten kostten. De beide beslissingen
werden uitgevoerd door een ander college
waarbij opvallend was dat bij het sluitingsbesluit het zelfs een coalitie is die nadrukkelijk van
kleur veranderd was.
In de jaren zeventig zijn de belangen van de
drie BEL-gemeenten en de inwoners vergelijkbaar. De manier waarop uiteindelijk besloten
wordt tot bouw door slechts één gemeente, is
minder fraai. De gedeelde belangen worden
niet gedeeld in Þnanciële bijdragen. De verschillen blijven tot het einde van de economische
levensduur van het zwembad gehandhaafd.
Omstreeks rond de opening van het zwembad publiceert de Club van Rome haar rapport
en wordt de wereld wakker geschud. In 2011 is
iedereen klaarwakker en is maatschappelijk
verantwoord ondernemen een ingeburgerd
begrip. In sociaal-cultureel opzicht hebben vrijetijdsbesteding en sport een totaal andere positie gekregen. Bij de bouw werden vrije tijd en
sport nog als een luxe beschouwd en zwemonderricht en zwemmen voornamelijk als een
noodzakelijkheid. De ruimte, tijd en Þnanciële
ruimte zijn enorm toegenomen en sport en
beweging worden bijna als primaire levensbehoefte gezien.
Vond de bouw plaats aan het einde van een
roerige tijd waarin de ontzuiling begon en de
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der en duidelijk is en er mogelijk een goed besluit genomen kan worden met betrekking tot
bouw van weer een nieuw zwembad. De langere doorlooptijden zijn wel een nare bijkomstigheid, maar hopelijk wordt de einduitkomst wel
beter.
Bart Vos was jarenlang docent bij het middelbaar
beroepsonderwijs in Amsterdam. Sinds zes jaar is
hij docent aan de Hogeschool Utrecht. Hij is actief
als imker en bestuurslid van de Larense bijenvereniging. Hij schreef dit artikel in het kader van zijn
masteropleiding bij de Metropolitan University
London.
Literatuur
macht van autoriteiten niet langer vanzelfsprekend was, veertig jaar later is een totaal andere
situatie ontstaan, maar ook nu is er sprake van
een roerige periode met onzekerheden waarin
vertrouwen en vooral het gebrek aan vertrouwen een belangrijke rol spelen.
Bij het besturen is de belangrijkste verandering het invoeren van het dualisme. In de oude
constellatie was er eerder sprake van paternalisme en regenteske verhoudingen. In de moderne
verhoudingen is de scheiding tussen uitvoering
en controle beter geregeld. De besluitvorming
is helderder en minder willekeurig. De mening
van de stakeholders wordt gehoord via klankbordgroepen en satellietgroepen.

Conclusie
In de introductie werd gesteld dat mogelijk
lessen geleerd kunnen worden uit ervaringen.
Als er één ding duidelijk te zien is, dan is het dat
het gemeentelijk beleid aanzienlijk veranderd is.
De manier waarop procedures en processen
ingericht zijn, geeft meer duidelijkheid voor de
beleidsmakers en beleidsbepalers, ambtenaren,
stakeholders en burgers.
Op dit moment is het einde van het proces
naar een nieuw zwembad niet te voorspellen.
Wel kan gesteld worden dat de procedure hel-
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De muzikale emancipatie van de burgerij
en de geschiedenis van het Toonkunstkoor Hilversum
Henk Michielse
De negentiende eeuw was het tijdperk waarin de burgerij zich emancipeerde, zoals
de twintigste eeuw de periode was van de opkomende arbeidersbeweging. En
parallel hieraan loopt de emancipatie van de gereformeerde kleine luyden en de
katholieken, eerst de katholieke burgerij en later ook met schoorvoetende
instemming van de bisschoppen de katholieke arbeiders. Een expressief element in
de emancipatie van de burgerij was de muziek. Vanaf de jaren twintig van de
negentiende eeuw maakte de muziek een zekere opleving door1; de eerste
muziekscholen werden opgericht en in 1829 nam de Rotterdammer A.C.G.
Vermeulen het initiatief tot de oprichting van de Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst.
Het Gooi was in die tijd nog een achtergebleven, hoofdzakelijk agrarische samenleving zonder kunstlievende burgers. Pas toen de moderne tijd ook hier was doorgedrongen, mede
dankzij de aanleg van de Oosterspoorlijn in
1874, werden er Toonkunstkoren opgericht, in
Hilversum en Bussum. In 2008 publiceerde Marcus van der Heide een kroniek van het toen 125jarige Bussumse Toonkunstkoor;2 nu is ook de
130-jarige geschiedenis van het koor in Hilversum deskundig én welluidend beschreven door
Jan Lamme in zijn boek Toonkunst Hilversum
130 jaar - 1882-2012. Wel en wee van een gerenommeerd koor. Dankzij dit boek kunnen we
nu ook in Hilversum de muzikale emancipatie
van de burgerij op de voet volgen.
De openlegging van het Gooi
Het leven in het Gooi verschilde in het begin van
de negentiende eeuw, schrijft De Vrankrijker,
niet veel van dat in de eeuw daarvoor. De stad
Naarden was uitgedroogd en bleef levenloos
en armetierig.3 De boerendorpen stonden er
wat beter voor en in Hilversum was al in de
achttiende eeuw de textielnijverheid opgekomen. In 1889 werkte bijna 48 procent van de
beroepsbevolking in de textielindustrie en in de
tijd daarvoor zijn het er zeker nog meer ge-

weest door het ontbreken van andere vormen
van nijverheid.4 Cultureel veranderde er in de
eerste decennia van de negentiende eeuw niet
veel. Het Gooi vormde een geïsoleerde samenleving met een gesloten, van de wijdere wereld
afgekeerde bevolking en een traditionele volkscultuur. Hilversum stond meer open voor impulsen van de strevende wereld, schrijft Jan lamme
in zijn Toonkunstboek, maar was gericht op
materiële zaken en daarmee geen goede voedingsbodem voor kunstzinnige vorming.
Dit alles veranderde deÞnitief toen het Gooi
voor de wijde wereld werd opengelegd door de
Oosterspoorlijn van 1874. Er begon een doorgaand proces van suburbanisatie, waarvan Amsterdam de motor was. Veel welgestelde Amsterdammers ontvluchtten de stad en gingen in
het Gooi wonen, in Bussum en Hilversum vooral.5 En deze nieuwkomers brachten ook een
grootstedelijke culturele interesse met zich
mee. Zij wakkerden de behoeften aan meer
culturele activiteit ßink aan. Zo werden er verschillende koren gesticht en volgde in 1882 de
oprichting van het Toonkunstkoor Hilversum. In
de zeventiende en de achttiende was de serieuze muziekbeoefening een zaak geweest van
aristocraten, met zelfs hoogadellijke componisten als Unico graaf van Wassenaer, nu werd het
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Monument voor Gustav Adolf Heinze, de eerste dirigent
van Toonkunst Hilversum op de Brink in Muiderberg
(foto Jan Lamme).

kerkelijke muziekcultuur. De katholieke familie
Andriessen speelde hier een grote rol in het
muziekleven, al vroeg in de negentiende eeuw.
Twee leden van de familie zouden ook dirigent
van Toonkunstkoor Hilversum worden. Kees
Andriessen jr. leidde het koor van 1889 tot 1942
en wordt door Jan Lamme vader van Toonkunst
Hilversum genoemd. Zijn zoon Eddy Andriessen
was dirigent in bange tijden van 1942 tot 1948.
De Andriessens waren van origine een boerengeslacht van erfgooiers in Laren, dat zich
later in Hilversum vestigde en een aantal bekende laken- en tapijtfabrikanten voortbracht. De
fabrikeur Barend Andriessen (1781-1851) werd
schout en later burgemeester en had grote
invloed op de ontwikkeling van Hilversum. Jan
Lamme weet te melden, dat hij op een portret
staat afgebeeld met in zijn hand een ganzeveer
die op muziekpapier rust. Was hij misschien
componist? In elk geval was hij lid van het in
1834 opgerichte koor van de Sint-Vituskerk. Een
achterneef, Kees Andriessen sr. (1816-1893),
werd de eerste dirigent van dit koor. Hij was
eigenlijk voorbestemd om timmerman te worden, maar kon uiteindelijk van zijn passie voor
de muziek zijn beroep maken. Hij werd, aldus
een vorm van vrijetijdsbesteding van de
Jan Lamme, de grondlegger van het muziekon(hogere) burgerij. Onder de eerste 34 leden van
derwijs en de muziekcultuur in Hilversum.
Toonkunst Hilversum waren er vijf die al lid waNaast het kerkkoor was Kees sr. ook dirigent
ren van het Amsterdamse Toonkunst, maar die
van de in 1853 opgerichte gemengde muziekverlieten zich, nu ze in Hilversum woonden, overeniging Crescendo, die aanvankelijk in de kathoschrijven. Alle 34 leden waren aƨ
omstig uit de
lieke kerk onder meer missen van Haydn en
hogere burgerij, met onder meer een bankier,
Beethoven zong, tot de bisschoppen in 1859 het
artsen, rechters, twee kinderen van notaris Perk
zingen van vrouwen in de kerk verboden. De
en een wijnhandelaar.
Nijmeegse hoogleraar Rogier sprak later over
de onliturgische verwarring tussen de mis als
De familie Andriessen
religieuze muziek en als concertstuk; de grens
Op de muziekbeoefening in ons land is grote intussen kerk en concertzaal was tot ver in de
vloed uitgegaan van de katholieke kerkkoren,
negentiende eeuw vrijwel uitgewist,7 maar de
schrijft de Algemene Geschiedenis der Nederlanmuziekcultuur in het algemeen had er wel groot
den. Wel niet toevallig was de eerste bekroonde
voordeel van. Van de twaalf kinderen van Kees
Andriessen sr. zetten er drie het muzikale werk
uitgave van de Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst een Mis van J.B. van Bree, dirigent
van hun vader voort: Nico, Hendrik en Kees jr.,
van het koor van de katholieke Mozes-ende jongste van de twaalf. Hendrik Andriessen
Aäronkerk in Amsterdam.6 Ook voor het Gooi
werd als componist een van de belangrijkste
vernieuwers van de katholieke kerkmuziek in
geldt in hoge mate de invloed van de katholieke
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Portret van Kees Andriessen jr. door Jelle Troelstra
(coll. J. Reinders-Andriessen).

het algemeen en Kees jr. zou zich vooral muzikaal inzetten voor zijn geboortestad Hilversum,
als dirigent en eveneens als componist.
Elitaire inslag
De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
kreeg als doelstelling: de Toonkunst in de Nederlanden door alle mogelijke middelen te bevorderen. Bijzonder zal zij trachten de zucht voor de
Toonkunst onder de natie meer en meer op te
wekken en goede musijkale kennis te verbreiden.
Maar de natie, dat waren eigenlijk de gegoede
burgers. De Toonkunstkoren die na de oprichting in 1829 van de Maatschappij ontstonden,
waren uitdrukkelijk gericht op dilettanten van
goeden huize en dat zou heel lang zo blijven.
Ook bij het Hilversumse Toonkunstkoor. In een
terugblik op zijn werk voor het koor in 1923
erkent Kees Andriessen jr. dat het koor een
zekere elitaire inslag had. Men probeerde de
koorleden te werven onder de nieuwe ingezeten die zich vooral na de ontsluiting van het

Gooi door de spoorweg in Hilversum hadden
gevestigd. Ze kwamen, aldus Jan Lamme voor
het merendeel uit Amsterdam, waren bemiddeld en brachten zeker ook hun grootstedelijke
bagage mee.
Een van de grote problemen waarmee het
koor voortdurend te kampen had, was het mannentekort. Jan Lamme geeft daar in zijn boek
verschillende verklaringen voor. Een belangrijke
rol kan de verzuiling hebben gespeeld. De
Vrankrijker constateerde voor de twintigste
eeuw, dat Hilversum kennelijk te complex en
verdeeld' was voor bepaalde culturele initiatieven.8 Dat zal ook voor de tijd daarvóór gegolden hebben. Vele mannelijke zangers waren lid
van het katholieke kerkkoor en vele leden van
andere Hilversumse mannenkoren waren eveneens katholiek. In 1911 werd de sociaaldemocratische Arbeiderszangvereniging De
Stem des Volks opgericht, die anders dan Toonkunst Hilversum geen moeite had om zangeressen én zangers te trekken.9
Het tekort aan mannenstemmen werd volgens Jan Lamme ook sterk beïnvloed door de
houding van een groep vrouwelijke koorleden,
dames met pretentie  Gooise kak in hedendaagse termen, zegt Lamme  die meenden dat
de koorleden uit een bepaalden kring gerekruteerd moesten worden. In 1904 waren er 52
vrouwelijke koorleden en 0 mannen. Dit gebrek
aan mannenstemmen had ook gevolgen voor
de keuze van de uit te voeren muziekstukken;
aanvankelijk beperkte men zich noodgedwongen tot kleine werken. Voor grote uitvoeringen
moest het neutrale Toonkunst dan ook vaak
samenwerken met de andere mannenkoren. De
eerste dirigent van Toonkunst Hilversum, de in
zijn tijd befaamde Gustav Adolf Heinze (18821889), loste dit probleem op door het Hilversumse koor te laten optreden samen met Toonkunst Bussum waarvan hij eveneens dirigent
was.10
De opvolger van Heinze, Kees Andriessen jr.,
was van mening, dat men goede zangers moest
toelaten zonder aanzien des persoons. In 1923
schreef hij in het Gedenkboek Hilversum 1324-
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Toonkunst Hilversum als gemengd koor. Cartoon van Boris de Leeuw voor dirigent Hans van den Hombergh bij zijn
afscheid in 1999.

1924, dat hij zich grote moeite had getroost om
deze opvatting te laten doordringen en dat de
situatie zich langzaamaan verbeterd had. Zonder borstklopperij kon hij constateren, dat hij
erin geslaagd was mensen uit verschillende
kringen in Toonkunst bij elkaar te brengen. Maar
tijdens de oorlog, in het laatste jaar van zijn
dirigentschap (1942), speelde de kwestie van
rangen en standen toch weer op. Jan lamme
meldt, dat nieuwe koorleden wekenlang op de
ballotagelijst stonden en als ze al geaccepteerd
waren als lid, soms jarenlang op daadwerkelijke
toelating moesten wachten. Toen een aantal
vrouwelijke koorleden deze onverkwikkelijke
gang van zaken aankaartte, was het bestuur zo
gebelgd dat het aftrad.
Toonkunst Hilversum tijdens de oorlog
Jan Lamme was heel benieuwd naar het wedervaren van Toonkunst Hilversum onder de Tweede Wereldoorlog en met hem, denk ik, ook vele
andere historisch geïnteresseerden. Zoals alle
culturele organisaties werd ook de Maatschappij
ter bevordering der Toonkunst (MBT) onder
nationaal-socialistisch toezicht geplaatst. Al in
november 1940 liet het hoofdbestuur van de
MBT aan de aangesloten afdelingen weten, dat
in de besturen voortaan geen personen van joodschen bloede meer geaccepteerd werden; de
koren dienden ter controle afstammingsformulieren in te dienen. In 1941 laat de joodse secretaris van het hoofdbestuur, Cronheim, weten,
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dat hij ontslagen was. In maart 1942 volgt dan
de grootste klap. Het hoofdbestuur laat weten,
dat alle zangverenigingen geacht worden te zijn
aangesloten bij de Nederlandsche Bond van
Zangverenigingen, waardoor ze automatisch zijn
opgenomen in de groep volksmuziek der Nederlandse Kultuurkamer.
Hoe reageerde Toonkunst Hilversum? Archiefstukken over de oorlogsperiode ontbreken,
uitgezonderd bestuursverslagen. Dat is ook wel
het geval voor sommige andere periodes. Maar
dat in het gedenkboek van de MBT 125 Jaar
Toonkunst over deze periode eveneens wordt
gezwegen, geeft volgens Jan Lamme wel te
denken. In dit gedenkboek wordt de oorlogsperiode afgedaan met de cryptische zin Inter arma
tacent musae, tijdens de oorlog zwijgen de muzen. Was er misschien maar weinig om met
trots te vermelden over de oorlogsperiode?
Jan Lamme constateert, dat in Hilversum
anders werd gereageerd dan in Bussum. Toen
Cronheim als secretaris werd ontslagen, stuurde
Toonkunst Bussum hem een sympathiebetuiging, waarbij men de hoop uitspreekt, dat het
werk in zijn geest wordt doorgezet. Na de gelijkschakeling van de koren in de Kultuurkamer
vinden er in Bussum geen Toonkunstconcerten
meer plaats. In Hilversum wordt het ontslag van
Cronheim stilzwijgend ter kennis genomen en
de aansluiting bij de Kultuurkamer als zoete
koek geslikt. De muzen zwegen niet en de concerten gingen er nog tot 1944 door. De Toon-
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Uitvoering van Die Schöpfung in 2009. Dit typische repertoirestuk is in 1886 voor het eerst door Toonkunst Hilversum gezongen (foto Hans Doeve).

kunstkoren in den lande reageerden nogal verschillend op de maatregelen van de bezetter.
Sommige traden nog op tot vlak voor de bevrijding. Er waren er waar heel veel leden bedankten voor het lidmaatschap; in Arnhem 165 van
de 179 koorleden, in Amsterdam 116 van de 311
en in Drachten 48 van de 52 leden. Hilversum
verloor acht van zijn 79 leden; de rest ging door
met zingen alsof er niets aan de hand was. Maar
muziek en muziekbeoefening konden natuurlijk
ook wel troost hebben geboden in die bange
dagen.
Dirigent Eddy Andriessen was ßinker dan zijn
koor. Jan Lamme meldt, dat geen enkel lid van
de familie Andriessen de verklaring tekende om
toe te treden tot de Kultuurkamer. Eddy Andriessen mocht zijn beroep niet meer uitoefenen; het bord waarop hij als pianoleraar stond
aangekondigd, moest worden afgeplakt en hij
mocht niet meer dirigeren en geen concerten
geven. Volgens zijn oudste zoon zou hij gezegd

hebben: Ik maak zelf wel uit wat ik speel, van wie
ik speel en wanneer ik speel. Ik buig niet. Zijn
dochter Joke Reinders-Andriessen vertelde
onlangs in een interview, dat haar vader enkele
keren werd opgepakt en dat de hele familie
gevaar liep: Op onze zolder stonden spullen uit
de synagoge opgeslagen. Na de oorlog boterde
het niet tussen dirigent Eddy en de meerderheid
van bestuur en leden; men vond dat hij niet de
rechte man is op de rechte plaats. Bestuur en
zangers meenden, dat hij geen pedagogische
kwaliteiten bezat en zijn composities waren te
modern. Toen hij in 1948 de eer aan zich zelf
hield en ontslag nam, stapte ook een aantal
leden uit het koor. In de twee door hem geleide
mannenkoren, het Sint-Vituskoor en Apollo, had
hij volgens Jan Lamme dergelijke problemen
helemaal niet. Daar werd hij op handen gedragen. Eddy Andriessen overleed in 1950, 48 jaar
oud.
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Eb en vloed. De verdere geschiedenis (1948heden)
In de eerste 66 jaar van zijn bestaan had het
koor drie dirigenten, Gustav Adolf Heinze en de
twee Andriessens. In de volgende 66 jaar zijn
het er tien geworden. De ingetogen Eddy Andriessen werd opgevolgd door Lex Karsemeyer
(1948-1955), een man met ambitie die het grote
gebaar niet schuwde en die, aldus Jan Lamme,
nieuw elan bracht. Hij maakte grote indruk met
een viertal volksconcerten in de hal van de
groenteveiling, waar ruim 21.000 mensen op af
kwamen. In 1955 trad Hans Brands Buys aan als
dirigent. Zijn vader, een Bachvereerder, had
hem als doopnamen meegegeven Johan Sebastiaan; een naam als opdracht, schrijft Jan Lamme. Brands Buys werd vermaard door zijn publicaties over het leven en werk van Johan Sebastiaan Bach en hij was de eerste die met Toonkunst Hilversum in 1956 de Matthäus-Passion
uitvoerde. Hij zorgde voor uitbreiding en verjonging van het koor; dat er nu 25 mannelijke leden
waren gold als een ongekende weelde. Kort
voor de tweede uitvoering van de Matthäus
begin 1959 overleed hij plotseling.
De periode na hem wordt door Jan Lamme
getypeerd als eb na vloed. Onder Jan de Hoog
(1959-1964) liep het animo van de leden sterk
terug. Het ledental daalde dramatisch en weer
bleven er nauwelijks mannen over. Maar dat
veranderde opnieuw toen Jaap Hillen (19641966) dirigent werd en het crescendo ging. Met
Gijsbert Nieuwland (1966-1975) kreeg het koor
een geliefd dirigent onder wiens inspirerende
leiding veel nieuwe koorleden werden aangetrokken. Met regelmaat werden onder zijn leiding Bachs passionen gezongen. Een erelid
schreef: Er was gepaste trots dat de passionen
met eigen menschen konden worden uitgevoerd.
Na Nieuwland werd het koor nog geleid door
Wouter Blankers (1975-1977), door Anton de
Beer en Berna Kousemaker als duo (1977-1979)
en door Hans van den Hombergh (1979-1999),
onder wie volgens Jan Lamme een heel boeiende periode voor het koor begon. Van den Hombergh voerde stemtesten in om de kwaliteit van
het koor te verhogen en hij had een voorkeur
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voor moderne koorwerken, zoals Jupiter Amans
van Wagenaar en De wijnen van Bourgondië van
Dresden. Beide aspecten leidden wel tot ledenverlies. Tenslotte is er de huidige dirigent Nico
Philip Hovius (vanaf 1999) die jeugdig elan en
nieuw enthousiasme in het koor heeft gebracht.

Slotakkoord
Wat ooit begon als muzikaal element in de culturele emancipatie van de burgerklasse, is
steeds meer een onderdeel geworden van het
brede lokale muziekleven, al zou het mij niet
verbazen als het Toonkunstkoor toch net weer
een ander soort leden trekt dan het sociaaldemocratische Stem des Volks. Uit het boekwerkje van Jan Lamme wordt in elk geval wel
duidelijk, dat het zo lange voortbestaan van het
koor bij alle eb en vloed een grote culturele
prestatie is geweest. De geschiedenis ervan
wordt kritisch, maar liefdevol beschreven. Die
geschiedenis is uiteraard op de eerste plaats
interessant voor de leden en aanhang van het
koor, maar zij is ook van belang voor iedereen
die geïnteresseerd is in de culturele geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem.
Jan Lamme geeft als historicus geen oordeel
over de kwaliteit van de uitvoeringen, maar
citeert rijkelijk uit krantenrecensies en die zijn
doorgaans lovend, al ontbreken kritische noten
natuurlijk niet. Zo citeert Lamme met instemming de criticus Rutger Schoute, die in Het Vrije
Volk in 1947 schreef: De zangkoren plaatsen zichzelf buiten het werkelijke muziekleven en vegeteren verder op de negentiende-eeuwse practijken.
Later veranderde het repertoire bij de Toonkunstkoren wel. De laatste jaren zijn veel grote
werken uit de klassieke muziekgeschiedenis
gezongen: Bach, Händel, Haydn, Rossini, Vivaldi,
naast Carl Orơ
s Camina Burana.
Zelf ben ik lieƢ
ebber van oude muziek
(middeleeuwen, renaissance en vroege barok)
in de moderne uitvoeringspraktijk met kleine
ensembles van zes tot hoogstens zon twintig
zangers en heb daarom vaak wel moeite met
zulke grote koren als die van Toonkunst. Maar
als je het boek van Jan Lamme leest en achterin
de lijst ziet van alle door Toonkunst Hilversum
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uitgevoerde werken, dan raak je toch wel onder
de indruk van wat zon koor allemaal meer dan
130 jaar lang heeft gezongen en nog steeds
zingt, En dat alles niet alleen tot groot genoegen van de zangers en hun aanhang, maar ook
van de vele, vele bezoekers van de concerten.
De koren van Toonkunst dragen inderdaad bij
aan de zucht voor de toonkunst onder de natie.
En daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk.
Jan Lamme, Toonkunst Hilversum 130 jaar. 18822012. Wel en wee van een gerenommeerd koor,
Hilversum 2012. ISBN 978-90-819875-09. Het
boek is verkrijgbaar bij de Hilversumse en Bussumse boekhandel en bij Museum Hilversum en
kost  7,50.
Dr. Henk Michielse studeerde geschiedenis in
Nijmegen en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
was jarenlang voorzitter en hoofdredacteur van
TVE.
Noten
1. A. de Groot, Sociocultureel en godsdienstig leven
in de Noordelijke Nederlanden 1813-circa 1840, in:

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11,
Bussum 1983, p. 99.
2. Marcus van der Heide, Toonkunstkoor Bussum 125
jaar, Bussum 2008. Zie ook TVE 2008/3, p. 231-232.
3. A.C.J de Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland,
deel III, Amsterdam 1941, p. 277.
4. Zie voor demograÞsche gegevens over Hilversum:
Jan Lamme en Bart Laroo, Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het
licht van een gescheiden ontwikkeling, Hilversum
1979.
5. Zie voor de trek van Amsterdammers naar het
Gooi: Henk Schmal, Amsterdammers in het Gooi,
in: TVE 2011/4 p 268 e.v. Zie ook: Lamme en Laroo,
Hilversum rond de eeuwwisseling.
6. De Groot, Sociocultureel en godsdienstig leven, p.
99.
7. L.J. Rogier, Katholieke herleving, s-Gravenhage/
Antwerpen 1956, p. 229.
8. A.C.J. de Vrankrijker, Nieuwste geschiedenis van
Gooiland 1925-1975, Schiedam 1976, p. 62.
9. Ruud Gortzak, De Stem des Volks Hilversum 95jaar  en nog altijd rood en strijdbaar, in: TVE
2006/4, p. 260-264.
10. Aan Jan Gustav Adolf Heinze is in TVE meermalen
aandacht besteed. In TVE 1979/1 schreef Klaas
Sierksma, G.A. Heinze. Vergeten en beroemd
Duits-Goois musicus; in 1997/1 schreef Marcus van
der Heide over hem in zijn reeks artikelen over
Gooise componisten.
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Boekbesprekingen
Het jaren 30 huis: een
belofte van geluk
Als eigenaar en bewoner van een huis uit 1937 in
Naarden, geboren in een hoekwoning uit 1940 in
Eindhoven en opgegroeid in een drie-onder-eenkapwoning van Philips uit 1928, was ik verkocht
toen ik het boek De magie van het jaren 30 huis
in de boekhandel zag liggen. Al jaren liep ik rond
met de vraag, hoe het mogelijk was dat er midden in de grootste economische recessie van de
vorige eeuw zoveel huizen zijn gebouwd. Op die
prangende vraag en veel meer geeft architect
Joost Kingma in zijn boek uitvoerig en gedetailleerd antwoord. Hij put daarbij uit een proefschrift waarop hij in 2010 promoveerde.
Geboren in een jaren 30 huis in Kortenhoef
en geprikkeld door de bezoekjes aan zijn grootvader, die in Hilversum in een jaren 20 huis
woonde, raakte hij meer en meer gefascineerd
door deze periode in de Nederlandse woningbouw. Zelf betrok hij in de jaren 80 met zijn
gezin een jaren 30 huis in Driebergen. Toen hij
in de jaren 90 voor het Bouwfonds ging werken, ontdekte hij dat er op dat moment een
type woning was dat altijd kopers vond, het
retro jaren 30 huis.
Het werd tijd voor een diepgravend onderzoek naar het ontstaan van dit soort woning en
zijn aanhoudende populariteit. Maar ook wilde
hij uitzoeken, wie de bewoners van die jaren 30
wijken waren en zijn. Wat kostten die huizen
destijds? Wie bouwde ze, waar en hoeveel?
Bij de beantwoording van die vragen verstaat
Kingma onder het jaren 30 huis een verzamelnaam voor woningen met de kenmerkende
architectuur van de periode tussen de wereldoorlogen. Op basis van dit criterium komt hij op
ongeveer 900.000 woningen, waarvan ongeveer 80 procent werd gebouwd in opdracht van
particulieren. De rest kwam voor rekening van
gemeenten en woningbouwverenigingen. Na
verÞjning van het selectiecriterium, door die
woningen in verband te brengen met de richtlijn
voor een karakteristieke jaren 30 tuinwijk, blij-
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ven er ongeveer honderd buurten over met in
totaal 100.000 woningen, waarvan ongeveer
40.000 koopwoningen.
Dit brengt ons direct op de voor de hand liggende vraag: waarom lieten zoveel particulieren
een huis bouwen en waar deden ze het van? Het
antwoord van Kingma bestaat uit verscheidene
aspecten die systematisch worden behandeld.
Historisch gezien waren de buitenplaatsen uit
de Gouden Eeuw al het voorbeeld voor de villaparken in de negentiende eeuw. Buiten staat
voor gezond leven en status. In de loop van de
twintigste eeuw komen andere maatschappelijke groepen tot welvaart dan de traditionele
bezitters. Vooral na de Eerste Wereldoorlog, als
Nederland proÞteert van het economische herstel in de buurlanden.
De bouw van particuliere tuinwijken wordt
een fusieproduct van elementen uit de nog
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tamelijk elitaire villaparken, zoals Het Spiegel in
voor de extreme werkloosheid (in: Waarom de
Bussum, en de uit sociale motieven ontwikkelde
crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse
tuinsteden en -dorpen voor de gewone man.
economische ontwikkeling in de jaren dertig,
Tuinsteden zoals die door sociale familiebedrij1990). Drukker meent dat die uitzonderlijke groei
ven (Philips, Gist, Ten Cate) in de negentiende
is veroorzaakt door de bevolkingspolitiek van de
eeuw of na de woningbouwwet van 1902 door
rooms-katholieke kerk in de eerste decennia van
woningbouwcorporaties werden gebouwd.
de twintigste eeuw, in het kader van een doelbeGek genoeg leiden juist de economische omwuste poging tot re-katholisering van de Nederstandigheden in de jaren 30 tot een bouwhauslandse samenleving op langere termijn.
se en de ontwikkeling van nieuwe tuinwijken,
Of we de jaren 30 huizen nu indirect te danvooral op de zandgronden in de buurt van steken hebben aan de paus of niet, vaststaat dat
den als Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem
de bouwproductie na de beurskrach eerst daalen Groningen. Wonen op het zand wordt bede, maar in 1934 een absolute piek bereikte van
schouwd als gezond en bouwen op het zand is
52.000 woningen. Na de gouden jaren van de
goedkoper, doordat fundering vrijwel achtersociale woningbouw in de periode 1919-1923
wege kan blijven.
werden de particuliere bouwers weer actief. Zij
Intussen dalen vanaf 1929 de lonen en is de
kochten grond van lokale ontwikkelingsmaatgrond goedkoop. Werkloosheid treft vooral het
schappijen of gemeenten. Woningen die zij niet
laag opgeleide deel van de bevolking. Van de
zelf gingen bewonen, werden verkocht of op
bouwvakkers heeft op het hoogtepunt van de
eigen risico verhuurd. Die particuliere productie
crisis de helft geen werk. Naarmate de opleiding
werd nog aangejaagd door goedkope hypothehoger is, hebben werknemers minder last van
ken. De bouwprijs van een twee-onder-eende crisis en hebben dus een inkomen. Hun koopkapwoning bedroeg circa 3000 tot 5000 gulden.
kracht kan door dalende prijzen zelfs relatief
De middeninkomens in de forensengemeenten
toenemen. Zo blijkt dat in de forensendorpen,
rond Amsterdam en Den Haag lagen in de jaren
zoals Baarn, Zeist en Driebergen, het werkloos30 tussen 2500 en 6000 gulden.
heidscijfer gunstig afsteekt tegen het landelijke
Het valt op dat er niet alleen veel maar ook
gemiddelde dat in 1936 met 20 procent ruim
degelijk en mooi werd gebouwd tijdens de critwee keer zo hoog is.
sis. Kingma schrijft dat toe aan de bemoeienis
Door de beurskrach dalen de aandelenkoervan de overheid met kwaliteit van de woningen
sen tot ze in 1933 gemiddeld op eenderde van
vanaf de jaren 20 en met de woonomgeving.
de waarde van 1929 staan. Beleggen in aandeDe wijken waarin deze jaren 30 huizen staan,
len of obligaties levert niets op en doordat de
onderscheiden zich door de manier waarop ze
huren stijgen, wordt investeren door particuliestedenbouwkundig zijn ingericht. Twee voorren in stenen aantrekkelijk. Bovendien maakt de
beelden van de zes wijken die Kingma heeft
uitgebreide infrastructuur van trein- en tramlijgeanalyseerd zijn het Brediuskwartier in Busnen, met een scherpe daling van abonnementssum en het schilderskwartier in Hilversum. De
prijzen, het mogelijk en aantrekkelijk in de stad
vier andere zijn de wijk Sterrebosch in Drieberte werken en buiten te wonen. Kaartjes en gragen, het Lyceumkwartier in Zeist, de wijk AnÞeken in het ook kwistig met fotos geïllustreergerstein in Arnhem en Tuindorp in Utrecht. Als
de boek maken dit treơ
end duidelijk.
voorbeelden van retrotuinwijken bekeek hij het
Maar toch is het vooral de combinatie van
recent gebouwde Lyceumkwartier in Zeist en de
lage lonen en een koopkrachtig publiek dat de
(deel)wijk Bosweide in Den Haag-Ypenburg.
bouw van huizen in de jaren 30 in de hand
Aan die retrovoorbeelden maakt hij overigens
werkt. Opmerkelijk is de verklaring die Kingma
weinig woorden vuil. Ze halen het dan ook niet
op gezag van de econoom J.W. Drukker geeft
bij het orgineel.
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Ondanks de economische factoren die de bouw
van jaren 30 huizen in de hand hebben gewerkt, is het toch vooral de bouwstijl die ze nog
steeds populair maakt. Kingma wijst op de Engelse herkomst van de stijlkenmerken die ook
Nederlandse architecten, zoals Berlage, De Bazel, Dudok en Granpré Molière, inspireerden. In
Nederlands-Indië wordt vooral de stijl van de
Amerikaan Frank Lloyd Wright toegepast die
wordt gekenmerkt door grote overstekken,
ßauw hellende daken en kubistische vormen.
De balans in de bouwstijl van de jaren 30 verbindt de vormenrijkdom van de romantische
stijlen, zoals de Amsterdamse school en de Haagse school, met de soberheid van Berlage en Frank
Lloyd Wright. Het is ook een evenwicht tussen
natuur- en landschapgeoriënteerde bouwvormen
van het typisch Engelse buiten wonen en de vernieuwende creativiteit en dichtheid van de stad,
schrijft Kingma. En zijn enthousiasme kent geen
grenzen meer als hij het harmonieprincipe een
van de cruciale kwaliteiten van de jaren 30 wijken noemt en daarbij Berlage citeert die zei dat

bouwkunst die alleen op verstandelijkheid is
gebaseerd, de naam bouwkunst niet verdient.
Huizen hebben bewoners. Wie waren dat en
zijn dat nog steeds dezelfde soort mensen? Uit
een beperkte steekproef die Kingma deed naar
het huidige sociale proÞel van een aantal tuinwijken, blijkt dat particuliere tuinwijken niet
alleen bij hun bouw, maar tot in onze tijd huisvesting bieden aan de hogere middenklasse. En
ook nu het economisch opnieuw minder gaat,
blijven de jaren 30 huizen en de wijken waar zij
staan, onverminderd populair. Als ze te koop
zijn, dan zijn ze binnen de kortste keren verkocht. Ze hebben dan ook de belofte van geluk, zoals de Franse schrijver Stendhal eens
over schoonheid schreef.
Joris Cammelbeeck
Joost Kingma, De magie van het jaren 30 huis,
uitgeverij Vantilt, 159 p., ISBN 978-94-6004-1150. Prijs  19,95.

Archiefnieuws
Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in 2012
Karin Abrahamse
Binnenkort wordt het meerjarenverslag van het
Streekarchief gepubliceerd op gooienvechthistorisch.nl. Daarin zullen alle resultaten en activiteiten uit de periode 2008-2012 van het Streekarchief samenvattend beschreven staan. Voor
het meer recente overzicht worden hier enkele
hoogtepunten uit 2012 genoemd.
Uitbreiding archieven en collecties
Tot drie keer toe kon het Streekarchief substantiële uitbreidingen van de fotocollectie op de
website publiceren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is dat organisaties of personen die
een archief overdragen, ook steeds meer en vaker bijbehorende fotocollecties in beheer geven.

58

Een mooi voorbeeld daarvan is de roomskatholieke parochie van de H. Antonius van Padua die bij het archief, daterend 1767-2005, ook
foto´s uit de periode 1908-1970 in bewaring gaf.
Zo is het beeld van de parochie completer, krijgen namen een gezicht en krijgt de fotocollectie
als geheel meer variatie en diepte.
Particuliere archieven geven meer context,
achtergrond en kleur aan de archieven van gemeenten, die op grond van de Archiefwet bij
het Streekarchief zijn ondergebracht. De inbewaringneming van de archieven van vier bekende Hilversumse sportclubs was te meer bijzonder, omdat deze clubs ook landelijk hun rol spelen of speelden. Het archief van het De Hilver-
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Met de klok mee: De Gasfabriek te Hilversum. Bouw van de derde gashouder, 1893 (coll. Streekarchief Gooi en
Vechtstreek). Plattegrond van de rooms-katholieke begraafplaats te Kortenhoef, 1859 (coll. Streekarchief Gooi en
Vechtstreek). Pastoor J.W. Evers van de parochie van de Heilige Antonius van Padua te Kortenhoef, 1920 (coll.
Streekarchief Gooi en Vechtstreek).

sumsche Lawn Tennis Club ´t Melkhuisje, opgericht 1 maart 1895, is daar een goed voorbeeld
van. Wie heeft er immers nooit van de internationale toernooien op het Melkhuisje gehoord?
De andere sportclubs zijn De Hilversumsche
Cricket en Football Club Victoria, opgericht 8
oktober 1893, de Hilversumsche Mixed Hockey
Club, opgericht 30 september 1904, en de Gooise Atletiek Club, opgericht 13 september 1927.
Digitale projecten
De Stichting Dudok Wonen nam het initiatief
voor de introductie van de app UAR Hilversum,
die werd ontwikkeld door het NAi. Met deze
app kan sinds 30 maart 2012 Urban Augmented
Reality op locatie worden bekeken met een mobiele telefoon. Circa 85 Hilversumse monumenten zijn verrijkt met tekeningen en beeld uit onder andere de Hilversumse archieven.

De website Oneindig Noord-Holland publiceerde op 24 mei 2012 de app Streetmuseum NL
waarmee men op de iPhone en Android historische beelden op huidige locaties kan bekijken.
Het Streekarchief toont via deze app ruim 100
beelden over haar werkgebied.
Onderzoek en publicatie
Op 30 mei publiceerde het Streekarchief Een
van Velen. Dwangarbeider in de Oorlog. Het
boek, van de hand van Egbert Pelgrim, beschrijft aan de hand van brieven van Kees Verstraten, een 21-jarige Hilversummer, zijn ervaringen als tewerkgestelde in Frankrijk en
Duitsland. Pelgrim toonde aan dat honderdduizenden Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog op een of andere manier voor de
Arbeitseinsatz moesten werken. Gezien die
relevantie besloot het Streekarchief daarom
niet alleen tot de publicatie maar stelde, met
toestemming van de heer Verstraten zelf, ook
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Betty Stöve tijdens het internationaal tennistoernooi op ´t Melkhuisje, 1973 (coll. ´t Melkhuisje Hilversum).
Streekmuseum Noord-Holland verbindt ook verdwenen beelden aan actuele locaties, zoals de Phohi-masten te
Huizen (coll. Streekarchief Gooi en Vechtstreek).

zijn brieven digitaal beschikbaar op de website.
Het Streekarchief gaf vier maal een rondleiding en een introductie in archiefonderzoek aan
groepen uit het basis- en middelbaar onderwijs.
Website Gooienvechthistorisch.nl
De website wordt door de drie archiefdiensten
in deze regio gezamenlijk beheerd en uitgebreid. Met resultaat. In 2012 groeide het bezoek
aan de site met ruim 11.000 bezoeken tot bijna
69.000. Ook de digitale nieuwsbrief waarvoor
men zich via de site kan inschrijven krijgt een
steeds groter bereik. Maandelijks wordt deze
aan nu al meer dan 1.000 mensen verstuurd.

1410 AA Naarden
Tel. 035-695 78 11
Fax: 035-695 78 83

Adressen en telefoonnummers:

Openingstijden studiezaal:
Maandag-vrijdag 13.30-16.30 uur
Dinsdagochtend op afspraak

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Oude Enghweg 23, 1217 JB
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 26 46
Fax 035-629 25 05

Gemeentearchief Weesp
Nieuwstraat 70 A, 1381 Weesp
Postbus 5099
1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 391/491 226
Fax 0294-414 251

Openingstijden studiezaal:
Maandag 9.00-13.00 uur
Dinsdag-vrijdag 9.00-17.00 uur

Openingstijden studiezaal:
Bezoek op afspraak
Maandag en dinsdag 9.00-12.00 uur

Stads-en streekarchief voor Naarden, Bussum,
Muiden en Huizen
Cattenhagestraat 8 1411 CT
Naarden Postbus 5000
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Agenda
Tentoonstellingen
Historische Kring Baerne
Hoofdstraat 1A, Baarn
Tot medio mei Kunst in de kelder en medio
mei t/m september Gelukkig hebben we de fotos nog, woe van 14.00-16.00 uur en za van
11.00-13.00 uur.
Historische Kring Blaricum
Brinklaan 4/a, Blaricum
Tentoonstelling Oude affiches en kalenders
tot 21 april.
Tentoonstelling Luchtfotos en kaarten van
Blaricum van 30 april-medio augustus.
Za van 14.00-16.00 uur en do van 20.00-22.00
uur.
Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Tentoonstelling Vysehrad, het mythische hart
van Praag, t/m 5 mei, di t/m zo van 12.00-17.00
uur.
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Dependance
Dudokpark 1, Hilversum
Leven en werk van W.M. Dudok (1884-1974),
Ontdek en beleef je omgeving;
rondleiding door het interieur van het raadhuis met na afloop torenbeklimming bij goed
weer, vr om 13.30 uur en zo 13.30 en 15.00 uur.
Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Raadhuislaan 2A, Eemnes
Tentoonstelling 4 x 11 jaar Carnavalsvereniging
De Sliertjes t/m 30 april.
Begin mei-oktober tentoonstelling 100 jaar
feesten in Eemnes, za van 14.00-16.00 uur.
Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Jubileumtentoonstelling En toen kwam de

mens. Tentoonstelling over de opkomst van
de zoogdieren, met als hoogtepunt van hun
ontwikkeling het verschijnen van de mens, di
t/m zo 13.00-16.30 uur. Elke derde zondag van
de maand is er een lezing van 14.00-15.00.
Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82, Huizen
Tentoonstelling Vijftig Tinten Huizen t/m 11
mei, di t/m za van 13.30-17.00 uur.
Historische Kring Laren
Historisch Centrum de Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren.
Tentoonstelling De Brink Centraal t/m 22 mei,
za van 14.00-16.00 uur.
Historische Kring Loosdrecht
Drieluik, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht
In Loosdrecht Blootgelegd, archeologische
vondsten die in en rondom Loosdrecht gedaan zijn, woe van 10.00-12.00 uur en van
19.30-22.00 uur, op de oneven za van 10.0012.00 uur.
Singer Museum
Oude Drift 1, Laren
Tentoonstelling Cobra tot Dumas. collectie De
Heus-Zomer t/m 20 mei, di t/m zo van 11.0017.00 uur.
Museum Spakenburg
Oude Schans 47-63, Spakenburg
Tentoonstelling Stof tot nadenken, klederdrachtstoffen in Bunschoten-Spakenburg tot
1 juni woe t/m za van 13.00-16.00 uur.
Lezingen en bijeenkomsten in 2013
maart
12 en 19
Vereniging Vrienden van het Gooi verzorgt
een cursus gemeentepolitiek. Aanmelden
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tot 4 maart bij griƥ
e@hilversum of
Ed van Mensch zal deze avond verzorgen.
035.6292618.
Aanvang 20.00 uur.
15
HK Bussum, Documentatiecentrum Huizerweg 54, Bussum
NL Doet weer eens wat anders. Wordt
gastschrijver voor Uit de Bussumse Historie!
Info: 035 691 4336.
16
Grote Kerk, Naarden
Comeniusdag, jaarlijkse herdenking van de
geboortedag van Comenius, vanaf 13.00
uur. Op het programma staan muziek, een
lezing en de uitreiking van de Comeniusprijs 2013. Aanmelden via
www.comeniusmuseum.nl.
21
HK Baerne, Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Algemene Ledenvergadering, aanvang
20.00 uur.
HK Gemeente Loenen
Algemene Leden Vergadering.

april
2 en 10
Vereniging Vrienden van het Gooi verzorgt
een cursus gemeentepolitiek. Aanmelden
tot 4 maart bij griƥ
e@hilversum of
035.6292618.
15
HK Blaricum, Brinklaan 4/a, Blaricum
Jaarvergadering.
18
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a,
Baarn
Lezing Michel Kruidenier over Baarnse architectuur. Aanvang 20.00 uur.
22
HK Weesp
Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
De Weesper jeugdsociëteiten POC, Flat 113 en
t Vosje.
Aanvang 20.00 uur.

mei
7
25
HK Huizen, de Boerderij, Hellingstraat 9,
HK Weesp
Huizen
Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Jaarvergadering waarbij na de pauze beelAlgemene Ledenvergadering met aansluiden worden vertoond van de restauratie
tend een lezing door Auke Lemstra en Cees
van de Huizer Molen in het OpenluchtmuPfeiơ
er over De binnenstadsbrand van 1968.
seum te Arnhem. Vooraf vindt een verkoop
Aanvang 19.30 uur.
bij opbod plaats van een maquette van de
Huizer Molen. Aanvang 20.00 uur.
26
HK Albertus Perk, de Akker, Melkpad 14,
Astrid Becker
Hilversum
Ledenavond met Þlms over Hilversum. Bewegende beelden van oud-Hilversum worden vertoond. Door de digitalisering krijgen vele oude opnamen een nieuw leven.
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Colofon

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreơ
ende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke 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  19,50 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 2012 en volledige naam en adres. Voor een
snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de administratie 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
ir. J. W. Siebenga (secretaris) Julianalaan10, 1412 GS Naarden  035- 694 4956
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
dhr. H.A.J. Machielse  Laarderweg 72, 1402 BL Bussum  035 691 0427
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 Muiderberg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kringWeesp |Naerdincklant  Archeologie Gooi- en Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te Naarden | Gemeentearchief Weesp |
Vereniging Curtevenne, s-Graveland | Vereniging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hoßand, Laren
| Nederlandse Genealogische 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 Behoud 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 viermaal per jaar.
Redactie
drs. J.M. Mous, Huizen (hoofdredacteur)
dhr. F.J. Booy, Baarn (eindredactie)
dhr. J.J.L. Cammelbeeck, Naarden
dhr. A. Medema (archief Naarden, Bussum, Muiden, Huizen)
mw. S.C.L. Verster, Loenersloot
Redactieadres 035-526 7458  redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak
Olf Henselmans, Huizen
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
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