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Van Koninklijken Huizen 
 
TVE heeft een nieuw jasje gekregen! Het zit ons 
lekker en het laat nog beter zien wat wij te bie-
den hebben. En dat is dit keer weer heel wat. 

Het meinummer is geen themanummer, 
maar er zijn toch twee minithema"s in deze 
aßevering binnengeslopen. Twee artikelen 
haken in op de actualiteit van de troonswisse-
ling. Frits Booy gaat in op de lange geschiede-
nis van kasteel Drakensteyn, waardoor we te 
weten komen wie de vorige bewoners van 
deze vorstelijke residentie waren. En Jan Vol-
lers ontdekte hoe het komt dat een schilderij 
van de inhuldiging van koningin Juliana in het 
stadhuis van Naarden hangt. Daarnaast be-
schrijft een krantenartikel uit 1898 een bijzon-
dere gebeurtenis in de omgeving van Soestdijk. 

Het tweede minithema wordt gevormd door 
artikelen uit of over het dorp Huizen. Gert Jan 
Schaap beschrijft de geschiedenis van de haven 
van Huizen. Wat begon als vissershaven werd 
een industriehaven en is nu een haven voor de 
pleziervaart. In het boek van #Professor De Rijk" 
staat een wandeling van Hilversum naar Huizen. 
Het artikel #In schilderachtige wanorde" gaat na 
wat er van de beschrijving van deze tocht uit 
1905 nog terug te vinden is onder het motto: een 
moordenaar, veel kunstenaars en nog meer vis-
schersmannen. Elganan Jelsma schrijft over de 
tentoonstelling Rituelen rond het leven, die vanaf 
augustus in het Huizer Museum te zien zal zijn. 

Maar er is meer. Onze onvolprezen Henk 
Michielse begint in dit nummer een nieuwe 
serie: Erßaters tussen Vecht en Eem. Deze eer-
ste aßevering gaat over onze oud-voorzitter De 
Vrankrijker. En tenslotte staat in dit nummer 
het eerste deel van het artikel #Water en Vuur". 
Hierin kunt u lezen wat er in onze regio ge-
beurd is tijdens het Rampjaar 1672-1673. 

Ik verwacht dat u met dit meinummer niet 
snel uitgelezen zult zijn. 

Hans Mous 
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De Huizer haven, toen en nu 
Gert Jan Schaap 

Zolang er mensen aan de Gooise kust wonen, is hier gevist. Toch lijkt het erop, dat 
de professionele visvangst pas in de achttiende eeuw van de grond is gekomen. In 
die eeuw tre�en we in o�ciële stukken nog weinig over de Huizer visserij aan. Maar 
de groei van het aantal woningen in Huizen in die periode duidt op economische 
vooruitgang, zeer waarschijnlijk door de ontwikkeling van de visserij. 

In vroeger eeuwen werd de vis op de rede voor 
de Huizer kust aangevoerd. Met paard en wa-
gen werd de Zuiderzee ingereden om de vis te 
lossen en aan de wal te brengen. Er was geen 
haven, omdat Huizen niet het aan- en doorvoer-
recht van de haring had. Dat recht hadden al-
leen de Hollandse watersteden op grond van 
een stapelrecht uit 1342 van graaf Willem IV. Alle 
haring gevangen tussen Muiden en Kampen 
moest in Naarden worden aangevoerd. Nog op 
31 mei 1752 werd dat door de Staten van Holland 
en West-Friesland bevestigd. Pas in 1806 werd 
door koning Lodewijk Napoleon het verzoek om 
haring in Huizen te mogen aanvoeren ingewil-
ligd. Er waren toen al 73 botters geregistreerd 
in Huizen. 

 
 

Een visserijhaven 
 

In de negentiende eeuw werd de weg in zee 
steeds moeilijker begaanbaar en het onderhoud 
ervan werd lastiger. De vloot groeide bovendien 
naar ruim honderd botters rond 1850. De rede 
bood ook te weinig bescherming. IJsgang en 
stormen hadden verwoestende gevolgen: in 
1803 werden vier schuiten verbrijzeld en in 1827 
zijn er zestien schepen op de rede gezonken. 
Overwinteren moest in andere plaatsen, zoals 
Muiden of de Eemmonding. Er moest dus een 
haven komen! Daar had ook de handel belang 
bij. Honderden kruiwagens vis werden wekelijks 
over grote afstanden uitgevent. 

Er zijn verscheidene pogingen gedaan om een 
haven te krijgen in Huizen. Maar pas op 14 april 
1853 kwam van de regering een gunstige be-
schikking af. De haven kon aangelegd worden, 

voor f 88.600. Op 7 oktober 1854 kon de ope-
ning van de haven plaatsvinden. Het havengeld 
was f 30 per jaar en dat was tien keer zo veel als 
in andere havens. De Huizer vissers betaalden 
op deze manier mee aan de aanlegkosten. 

De haven lag buiten het dorp op de grens van 
het hogere zand en de lagere klei. Aan de west-
zijde verrezen al snel na de opening taanderijen1 
en hangens (visrokerijen). Er waren bij de ope-
ning van haven achttien grote hangens in Hui-
zen. 

 
De botter 
De botter was hét vissersschip op de Zuiderzee. 
Dit type was een van de eerste vissersschuiten 
met een natte bun2, de voorloper van de koel-
kast. En met een ga�el in plaats van een spriet-
tuig. Hiermee kon de botter hoger aan de wind 
varen dan andere oudere types. Tegen 1900 vis-
ten er op de Zuiderzee ongeveer drieduizend 
schuiten van verschillende typen met zevendui-
zend bemanningsleden. In de belangrijkste ha-
vens waren er toen 1.020 schuiten geregi-
streerd. In Huizen stonden 145 botters geregi-
streerd. De visserij was in Huizen toen al terug-
gelopen, want vijftien jaar eerder stonden er 
nog 187 botters in Huizen geregistreerd. Dit wa-
ren Zuidwal- of Gooier botters, meestal zo"n 13,5 
m lang, iets meer dan 4 m breed, met een diep-
gang van 80-90 cm en een zeiloppervlak van on-
geveer 90 vierkante meter. Een bijzondere vari-
ant was de koopschuit. Een snelle botter met 
vier ruimen in de bun, een geveegde kont, hoge-
re mast en langere giek en een jonge beman-
ning, die vis ophaalde van zee of uit andere ha-
vens. De grote hangenbazen hadden hun eigen 
rederij met meerdere koopschuiten. Een andere 

 Schepen en scheepvaart 
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variant was de Noorseeschuit, een grote botter 
waarmee op de Noordzee gevist werd. 

 
De werven 
Een beetje rekening houdend met de !verloren" 
botters (door stormen, ijsgang, ouderdom en 
andere ongelukken) zijn er ruim 2.000 botters 
gebouwd in de afgelopen eeuwen. Na 1859 
was er ook een werf in Huizen, opgericht door 
Boelen en Boissevain uit Amsterdam en geleid 
door zoon Pieter van Geret Kater, een grote 
wer�aas uit Monnickendam. In 1868 werd de 
noodlijdende werf overgenomen door Jacob 
Schaap sr., een aannemer en hangenbaas. Hij 
overleed al een jaar later, zodat de werf door 
zijn vrouw, Geesie van de Haven, en zijn nog 
jonge zoons Jacob jr. en Hermanus werd over-
genomen. De werf Gebroeders Schaap heeft tot 
1924 232 botters, dertien kwakken en een bla-
zer gebouwd. De werf werd in 1924 gesloten, 
toen bleek dat er geen geld meer te verdienen 
was met de bouw en het onderhoud van bot-
ters. De eigenaars gingen verder met de ansjo-
vishandel, visrokerij en de opbouw van een vis-
conservenfabriek, Mayonna. 

In 1882 startten Lindeman en Kooy een 
tweede werf, na een conflict met de gebroe-
ders Schaap. Later trad ook Joost Kok toe als 
partner. In 1916 ging de werf onder de naam J. 

Kok & Zn. verder. In 1920 werd de op een na 
laatste botter voor de visserij gebouwd en 
ging deze werf over op jachtbouw. In 1931 
nam zoon Janus Kok de werf over en wist de-
ze ondanks veel tegenwerking van de ge-
meente over te plaatsen naar de overkant van 
de !elleboog" van de haven, te bereiken met 
het fameuze pontje. In 1964 kwam zoon Jan in 
de werf en werd de werf bekend door zijn sta-
len Kokschouwen. In 1973 ging de werf Huizer 
Marina heten. In totaal zijn er op deze werf 
150 botters als visserman gebouwd en 30 
jachtbotters. 

Huizen was dus door zijn !Gooiers" een be-
langrijke bouwplaats voor botters, in totaal 
zo"n 400. De botters waren van goede kwaliteit 
en enkele honderden guldens duurder dan de 
Monnikendammers. De prijs van een vaarklare 
botter bedroeg aan het eind van de negentien-
de eeuw ongeveer f  2.400. 

 
De visser en zijn methodes 
Eeuwenlang gingen op maandagmorgen vroeg 
de vissers met hun kostmand naar de haven 
om de hele week de zee op te gaan. De vis 
werd op zee vaak, iets onder de afslagprijs, ver-
kocht aan de koopschuiten van de hangenba-
zen. Die zorgden voor regelmatige aanvoer 
voor de rokerijen en inleggerijen. Op zaterdag 

 

De haven in het begin van de twintigste eeuw. 
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werd de boel weer opgekalefaterd, zowel de 
netten als de schuiten. 

Er werd gevist op verschillende soorten en 
met verschillende methoden. In Huizen waren 
haring, ansjovis en bot verreweg het belang-
rijkst. Na de wintermaanden begon het seizoen 
in februari tot mei met het vissen op haring, die 
dan de Zuiderzee introk om kuit te schieten. 
Daarna viste men op ansjovis, ook een vis die 
trok. Maar als het water te koud was, bleef de 
ansjovis weg. Deze ansjovisvangst volgde di-
rect op de haringvangst en duurde ongeveer 
een maand. De lucratieve ansjovis was Þnanci-
eel gezien zeer belangrijk voor een visserman. 
Bot werd tot november gevangen. Zo mogelijk 
werd daarna op spiering gevist. Maar de mees-
te schepen bleven in de wintermaanden voor 
de wal. 

Op de Zuiderzee werd gevist met gaand en 
staand want. De Huizers visten voornamelijk 
met gaand want, drijfnetten of haringschakels, 
die door een !span" over de bodem werden ge-
sleept. Dat was een Huizer uitvinding van Ja-
cob de Lange en Lambert Baas omstreeks 
1780. Een dergelijk span werd door twee man 
per botter bemand. De botters sleepten, dwars 

voorliggend, een rij netten met bovensimmen 
met drijvers en de ondersimmen met lood over 
de bodem. De haringnetten waren lichter dan 
de botsleepnetten, die dieper door de modder 
moesten. 

Het Huizer visgebied was vooral de Kom van 
de Zuiderzee, ten zuiden van de lijn Enkhuizer-
zand en Urk. 

 
 

Het economisch belang van de visserij 
 

In 1851 was de opbrengst van de Huizer visserij 
ongeveer f 115.000 voor 103 botters. Een be-
somming van f 1.100 per jaar gemiddeld. Dat 
was wat hoger dan elders. Er werd ruim 40 we-
ken gevist, dus per week besomde een visser 
gemiddeld f 27,50. Een knecht verdiende ge-
middeld 1 op 3,5; vaak gemaximeerd op f 8,00 
per week. Na de opening van de haven in 1854 
maakte de Huizer visserij een bloeiperiode 
door tot in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw. Na 1880 ßuctueerden de resultaten, 
maar hadden een neerwaartse trend. Vooral 
die van de ansjovisvisserij wisselde sterk. De te-
ruggang werd deels veroorzaakt door de vis-

De haven in de jaren veertig. 



70 TVE 30e jrg. 2012 

methode, de kuil3. Het vissen met staand want 
(nu machinaal gebreid, dus veel goedkoper) was 
in het noordelijke, sterker stromende, deel van 
de Zuiderzee meer succesvol. De vloot in Huizen 
ontwikkelde zich hieraan parallel, in 1850 103 
botters, in 1887 187 stuks, in 1911 nog 107 schui-
ten, in 1918 94 schepen, in 1930 nog 34 botters 
en in 1961 was het over en uit. Ter vergelijking: 
op het hoogtepunt had Marken toen 169, Spa-
kenburg 154, Harderwijk 79 botters. De grootste 
vloten hadden Volendam en Urk met respectie-
velijk 240 en 262 schuiten. Deze laatste waren 
ook bestemd voor visserij op de Noordzee. 

Een betere maat voor het belang van de vis-
sersdorpen is de tonnenmaat van de vloot. In 
1887 stond Huizen met een vloot van ongeveer 
4.400 ton op derde plaats achter Volendam 
(circa 7.000 ton ) en Urk (circa 5.600 ton ). Van 
de aanvoer in Urk werd overigens ongeveer 70 
procent door koopschuiten naar Huizen ge-
bracht en er verwerkt. 

In 1907 werd onder beheer van visserijvereni-
ging Ons Belang de visafslag geopend. Met de 
venters werd er geruzied of er burgers moch-
ten kopen. De venters wonnen uiteindelijk. 

De rokerijen of hangens 
Al voor 1800 waren er hangens in Huizen. In 
1854, bij de opening van de haven, had Huizen 
18 grote rokerijen vaak in combinatie met an-
dere visserijactiviteiten zoals inleggerijen, 
scheepswerf, rederijen, taanderijen, manden-
makerijen, exportÞrma!s etc.. De meeste ves-
tigden zich aan de Havenstraat. 

Een rokerij bestond uit een voorgedeelte 
met aflopende vloer, waar de haring werd 
schoongemaakt en gezouten in kuipen. Na 
een etmaal in het zout werd de haring gespiet, 
dat wil zeggen per twintig stuks aan houten 
spiesen geregen door spietsters in stukloon-
dienst. Vervolgens werden de spieten in een 
van de zeventien "hangen! gehangen door een 
vaste knecht. Hierin hingen tot 500 spieten bo-
ven een smeulend vuurtje van zaagsel, hout-
spanen en houtmot. De zwaarst gerookte Tae-
je Bôkkes konden wel een jaar lang goed blij-
ven. Achter de rokerij bevond zich het opslag-
gedeelte. De bokking werd daar van de spie-
ten gehaald en verpakt in kistjes en mandjes 
van meestal 200 stuks. Er werd soms 24 uur 
gewerkt in zes dagen. Achter de rokerijen 

De haven met industrie en recreanten, eind jaren zeventig. 
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stond vaak de woning van de rokerijknecht of 
een mandenmakerij. 

Om invoerheffingen in de tijd rond de Eerste 
Wereldoorlog te ontlopen stichtten sommige ro-
kerijen of combinaties daarvan rokerijen in Duits-
land in het Ruhrgebied. Door de dalende koers 
van de Rijksmark werd de toestand voor de ex-
porteurs vanuit Huizen steeds slechter, er kwa-
men verbodsbepalingen en daarmee financiële 
problemen. In de jaren twintig werden veel roke-
rijen gesloten. In 1921 waren er totaal nog veer-
tien rokerijen, in 1956 nog drie plus de visconser-
venfabriek Mayonna v/h Gebr. Schaap. En nu is er 
niets meer, alleen nog wat handel en inleggerij. 

 
De venters 
Wat Huizen van andere vissersplaatsen onder-
scheidde, waren de venters of kruiers. In het al-
gemeen waren er evenveel actieve venters als 
vissers. De eerste groep ventte in de omgeving 
van Huizen, ging de deuren langs. De tweede 
groep ging verder, vaak met karren door hon-
den of paarden getrokken. Ze kwamen in de 
grote steden tot in Brabant en Limburg. Ze ble-
ven de hele week weg. De derde groep ventte 
in Duitsland, soms naast vis ook kaas. De basis 
was het Ruhrgebied, maar sommigen gingen 

verder Duitsland in. De waren werden per trein 
of vrachtauto nagestuurd. 

In de Eerste Wereldoorlog verging het de 
meeste Duitse kruiers slecht, aan het einde 
werden ze bijna niet meer toegelaten. Dat be-
tekende teveel venters in het binnenland. Door 
de slechte economische omstandigheden pro-
beerden velen hun geluk als venter. Scharre-
laars verpestten het langs de deur voor de vas-
te venters. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 
1932 ging een deel van de venters over op kaas. 

 
Huizen als vissersplaats 
Huizen was eind negentiende eeuw en begin 
twintigste eeuw een vissersplaats, waar een 
groot deel van de bevolking (in 1850 2.665, in 
1900 4.647, in 1930 8.077) economisch a�anke-
lijk was van de visserij en daaraan gerelateerde 
industrieën. Wat globale, soms geschatte ge-
gevens rond 1880: 
�� inwoners 3.500 
�� scheepswerven 2, ongeveer 30 man perso-

neel 
�� botters 182, is een totale bemanning van on-

geveer 400 
�� hangens 18, bazen 40, rokers en vaste staf 

40, stukloners totaal 400 

De haven anno 2013: het Nautisch Kwartier en de jachthaven Gooierhoofd. 
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�� venters 200 
�� overigen, bijv. mandenmakers, taanders en 

nettenbreiers onbekend 
�� er werkten direct zeker ongeveer 1.500 man 

in de visserijsector. 
 

De terugloop begon al aan het einde van de ne-
gentiende eeuw, maar de doodsteek voor de 
visserij was de afsluiting van de Zuiderzee na 
de stormvloed van 1916. In 1932 was dit een feit 
en lieten vele vissers zich uitkopen en leverden 
hun vergunning in. Ze verkochten hun botters 
naar de andere vissersplaatsen zoals Harder-
wijk, Spakenburg of Elburg. Aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog waren er in Huizen 
nog maar vijf botters geregistreerd. 

 
 

Na de visserij de industrie 
 

Na 1920 ging het snel bergafwaarts met de vis-
serij. De plaatselijke overheid gebruikte scho-
ling en werkverscha�ng om vissers en knech-
ten in andere bedrijfstakken, zoals de kaashan-
del en bouwvak, te laten werken. De ontwikke-
ling van het Gooi en de komst van 
!Amsterdammers" naar de tuinsteden werd 
deels door en met van visser tot bouwvakker 
omgeschoolde Huizers gerealiseerd. In 1961 
verliet de HZ 1 voor de laatste maal de haven. 
De haven werd een industriehaven. 

Huizen had buiten de visserij nooit veel indu-
strie gehad. In de jaren twintig van de twintig-
ste eeuw vestigden zich in de lege rokerijen 
nieuwe bedrijven. In 1918 werd aan het einde 
van de haven de Schelpkalkfabriek Huizen opge-
richt, actief in bouwmaterialen en het branden 
van schelpen in de nu nog in Huizen staande 
kalkovens. In 1924 volgde NV Ha-Ho, later be-
kend als de Eskaf en van 1935 tot 1987 ook als 
Potterie de Driehoek. Een bekende fabriek voor 
serviezen, nationaal gewaardeerd om het ont-
werp. Ook vestigde de gemeente Huizen haar 
werkplaats, opslag en de brandweer op de ou-
de werfterreinen aan het begin van de haven. 
In de jaren twintig vestigde zich de Kalkzand-
steenfabriek N.V. Rijsbergen in Huizen. Aan de 

haven werd gebruik gemaakt van een overslag 
met kraaninstallatie, die over de Havenstraat 
liep. Later werd aan de Havenstraat op de plek 
van de rokerijen van Gebroeders Schaap de N.V. 
Balatum, een vloerzeilfabriek, gestart, nu nog 
actief als BN International. 

In de jaren dertig volgden meer bedrijven, 
waarvan de bekendste waren de Biteer, de 
Alintex (beter bekend als de textielfabriek) en 
de Huizer houthandel. Al deze bedrijven ge-
bruikten voor hun aanvoer van grondsto�en 
onder andere de Oude Haven. 

Inmiddels was in 1931 ook de werf J. Kok en 
Zn verhuisd naar de !elleboog", daar werden de 
Vrijheid van kapitein Rob en de laatste als vis-
serman gebouwde botter te water gelaten, de 
huidige HZ 108. Vanuit de haven onderhielden 
ook de Vertrouwen I en II van expeditiebedrijf 
Jac Vos een beurtvaart op Amsterdam. Vanaf de 
jaren dertig tot in de jaren vijftig voer de familie 
Veerman met de Volharding vanuit de Huizer 
haven. Dat was een van de drie salonboten, die 
hoofdzakelijk op Volendam en Marken voeren, 
maar ook andere Zuiderzeehavens aandeden. 

Het botterbestand liep in de jaren dertig terug 
van 34 naar 5 en er kwam weinig voor in de 
plaats. Het aantal vaarbewegingen van niet in 
Huizen geregistreerde schepen varieerde net 
voor de oorlog steeds rond de 1.500 per jaar. 
Niet echt een verschuiving van visserij naar indu-
strie dus. 

 
De haven in de Tweede Wereldoorlog 
In de Tweede Wereldoorlog woonde er slechts 
een vijftal gezinnen bij de haven. Daarnaast wa-
ren er Duitse soldaten gevestigd in de gebou-
wen van de Huizer Houthandel. En zo af en toe 
kwamen er Duitse oorlogsschepen in de haven. 
Op de Grote Gerrit, een van de Zeebergen, was 
een tank ingegraven ter verdediging van de 
Huizer havenmond. 

De visserij nam in de oorlog iets in belang 
toe. Er was een tiental noodvergunningen uit-
gegeven, zodat er meer gevist kon worden. 
Dat was niet altijd makkelijk. Visserman Willem 
Koeman werd op weg naar huis gepraaid door 
een Duitse Schnellboot. Of hij Aale kon geven. 
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Dat wilde hij niet. Door over een ondiepte te 
varen waar de HZ 45 wel overheen kon en 
waarop de Schnellboot vastliep, wist hij te ont-
komen. En na het snel lossen van de vangst 
verdween hij naar Harderwijk. 

Bij de familie van Daan Wormsbecher, een 
van de bewoners op de haven, werd een var-
ken gehouden dat al knorrend in gewicht toe-
nam. Bij een Duitse controle van de Fermin, de 
kapokfabriek, hield het beest zich netjes stil en 
ontkwam. Tot de volgende dag, toen werd het 
beest alsnog geslacht uit angst dat de Duitsers 
terug zouden komen. 

En dan Janus Kok, die op zijn werf voor een 
Duitser een grote jachtbotter in opdracht had. 
Janus wist de bouw net zo lang te traineren, of 
liever te saboteren, dat de botter pas na de 
oorlog te water ging en niet voor een Duitser. 

 
 

Van industrie- naar recreatiehaven 
 

Na de oorlog veranderde de haven langzaam 
van karakter, de laatste vissers waren verdwe-
nen, er kwamen alleen nog wat vissers van el-

ders op de visafslag. In de jaren zestig werden 
de eerste steigers voor plezierjachten ge-
bouwd. Eerst aan de kant van de Havenstraat, 
maar in 1997 werd de nieuwe wandelpromena-
de aangelegd en daarvoor was de jachthaven 
in 1994 al !verhuisd" naar de overkant. 

In 1972 is de Bestevaer doorgetrokken, naar 
de nieuwe industriegebieden en woonwijken in 
de Meent. Daarvoor moesten de oude werfga-
ten worden gedempt. In 1974 kocht de ge-
meente Huizen de botter RD 25, die door zijn 
bouwer Janus Kok werd gerestaureerd en nu 
als HZ 108, de Janus Kok, in de haven ligt. 

De haven werd in 1975 vergroot met de 
Stichtingsjachthaven aan de oostzijde door 
middel van een doorsteek in de oostelijke pier. 
Een geweldige uitbreiding van de watersport-
activiteiten. Zo"n 1.500 jachten kunnen dan een 
ligplaats vinden in Huizen. 

Na de sluiting van Potterie de Driehoek werd 
de oude !hange" omgebouwd tot het restau-
rant De haven van Huizen, een eerste aanzet tot 
meer vertier aan de haven. En qua karakter te-
ruggrijpend op het Zuiderzeeverleden van Hui-
zen. Begin jaren negentig werden de kalkovens 

Huizer botter. 
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weer opgebouwd op de oude plek van de 
zandoverslag van de Kalkzandsteenfabriek. 
Daar is nu het partycentrum De Kalkovens ge-
vestigd. Gelijktijdig verdween de oude spoel-
helling van de haven door de aanleg van nieu-
we parkeerplaatsen. Hiermee verdween de 
laatste herinnering aan de visserijhaven. 

 
Tot besluit 
In de eenentwintigste eeuw onderging de Ou-
de Haven zijn Þnale veranderingen. In 2002 
werd de werkhaven geopend. Daarheen ver-
dwenen alle industriële activiteiten. Aan de IJs-
baankade werden appartementen gebouwd. 

Bij het 150-jarig bestaan van de haven in 2004 
werd er een groot havenfestijn gehouden met 
onder andere de eerste Taeje Bôkkes-race. De 
oude sfeer van de Zuiderzeehaven kwam voor 
even terug. Maar de gemeente Huizen en de in 
1997 opgerichte stichting Vrienden van Huizer 
Botter Janus Kok vonden dat er meer aandacht 
voor het Zuiderzeeverleden van Huizen moest 
komen. In 2005 werd de tweede botter de HZ 
45, de Gebroeders Schaap, aangeschaft en werd 
als ligplaats de kade bij de Kalkovens gebruikt. 
In 2009 werd daar de Botterwerf Huizen geo-
pend en in 2012 opende het Nautisch Kwartier 
zijn poorten. Daar zijn een viertal horecabedrij-
ven en enkele andere bedrijven gehuisvest. 

Intussen is het botterbestand met de HZ 1, de 
Margot Schaap, en de HZ 92, de Westland, tot 
vier botters uitgebreid. Zo ontstaat er in de ou-
de !elleboog" weer blijvend de sfeer van weleer 
met een aantal varende monumenten, het cul-
tureel erfgoed van Huizen, de botters. 

De Oude Haven van Huizen heeft in de ruim 
150 jaar van zijn bestaan een volledige cirkel 
doorgemaakt en is van vissershaven via indu-
striehaven een recreatiehaven geworden. Maar 
de sfeer van vroeger is toch een beetje terug. 

 
Noten 

 
1. In een taanderij vond het onderhoud van zeilen, 

netten en touwen plaats. 
2. Een bun was een compartiment in een schip 

waarin de vis werd bewaard. 
3. Bij kuilvissen werd een trechtervormig net (de kuil) 

voortgesleept. Hiermee kon zo veel gevangen wor-
den, dat de zee als het ware werd leeggevist. 
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We hebben voor deze tocht dus geen routebe-
schrijving uit de Gooi en Eemlander van de jaren 
1880 die we kunnen vergelijken met die in het 
boek van 1905. We gaan dus vooral bekijken 
wat er sinds 1905 in het Gooi is veranderd. Het 
wordt een wandeling met één moordenaar, 
veel kunstenaars en heel veel visschersmannen. 
 
 
Door Hilversum 

 
De Gooische Stoomtram 
We beginnen aan de achterkant van station Hil-
versum. Als we vanaf het station naar boven lo-
pen, zien we aan onze linkerhand het gele ge-
bouw van busmaatschappij Connexxion. In 1905 
was dit het fraaie, nieuwe stationsgebouw der 
Gooische Stoomtram. Het stond er toen drie 
jaar. Boven de deur is nog het logo te zien: de 
letters G en S ineengestrengeld. Achter het hek 
aan de linkerkant van het gebouw zien we een 
parkeerterrein waar indertijd het perron van de 
stoomtram was. Aan het eind staat nog een wa-
genloods. 

De Gooische Stoomtram reed al in 1881 van 
Amsterdam naar Naarden. Op 15 april 1882 werd 
het traject Naarden-Laren-Hilversum in gebruik 
genomen. Diezelfde dag reed de tram ook voor 
het eerst op de lijn Hilversum-Huizen. Op 8 no-
vember 1883 begonnen de trams van de H.S.M. 
(Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij) 
hun ritten op de lijn Bussum-Huizen. Deze lijn 
werd in 1917 door de Gooische Stoomtram over-
genomen. 

In 1905 vertrok vanuit Hilversum tussen 07.00 
en 21.30 uur minstens elk uur een tram. 
Sommige reden tot Laren (waar men kon 
overstappen op de tram naar Amsterdam), 
andere tot Huizen. Deze rit duurde zo!n veertig 
minuten. De rit van Laren naar Amsterdam 
(dagelijks acht keer) duurde bijna twee uur. De 
tram bestond uit een korte, kubusvormige 
stoomlocomotief met daarachter twee of drie 
wagons. De exploitatie van deze tramlijnen 
leverde de eerste jaren te weinig op. Vooral het 
aantal passagiers in het Gooi viel erg tegen. Een 
commissie van deskundigen adviseerde zelfs 
om de lijn van Hilversum naar Huizen maar op te 
he�en. Pas rond 1900 werd er aan de tramlijn 
geld verdiend. Dankzij de stoomtram kwamen 
de Gooise dorpen uit hun isolement. 

Door het grote aantal ongelukken met fatale 
aßoop werd deze tram de Gooise moordenaar 
genoemd. Tot 1905 waren er al zo!n vijftig do-
den gevallen. Er werden maatregelen genomen 
om dit aantal te verminderen: in de bebouwde 
kom van Naarden en van Muiden mocht slechts 
stapvoets worden gereden. In Muiden, Naarden 
en Laren moest iemand voor de tram uitlopen 
om te waarschuwen. Toch is het aantal dodelij-
ke ongelukken vanaf dat moment niet opval-
lend gedaald. 

Ter verdediging publiceerde de directie in 
1905 een bloemlezing van ongelukken die 
plaatsvonden tussen 1899 en 1904. De conclusie 
was duidelijk: de Gooische Stoomtram trof geen 
enkele blaam. Er was een zelfmoordpoging bij 
en andere slachto�ers waren onvoorzichtig of 

In schilderachtige wanorde 

Een wandeling van Hilversum naar Huizen in 1905 
 

Hans Mous 

Aan het eind van zijn reeks krantenartikelen schreef De Rijk dat Blaricum en Huizen 
nog aan de beurt zouden komen. Dat is er niet van gekomen. Voor zover ik kan 
nagaan, heeft deze wandeling pas in 1905 in de Gooi en Eemlander gestaan. In feite 
bestaat het boek van !De Rijk" voor de helft uit (aangepaste) wandelingen van de 
prof en voor de andere helft uit nieuwe wandelingen van de bewerker. En dit is een 
van die nieuwe wandelingen. 

 In het voetspoor van De Rijk 
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dronken geweest. De onbekendheid van het pu-
bliek met deze snelheidsduivel zal zeker een rol 
hebben gespeeld. En vijftien kilometer per uur 
was in het Gooi een ongehoorde snelheid. Maar 
het materieel bleek vaak ook niet veilig. 

 
De Larense weg op 
Bij het gebouw van Connexxion gaan we linksaf 
de Larenseweg op. Deze wandeling volgt voor 
een groot deel het traject van de stoomtram. 
De villa!s die de auteur nog aan het begin van 
deze weg aantrof, zijn inmiddels vervangen 
door een groot aantal winkelpandjes. We zien 
onder andere een beautyshop, een erotiek an-
nex erotheek en twee islamitische slagerijen. 
Even voorbij de bocht zijn er vooral woonhuizen 
en bedrijven. In deze geheel nieuwe wijk, be-
kend als "Over het Spoor!, kwamen na 1890 
steeds meer fabrieken en arbeidershuizen. 
Maar op een plattegrond uit 1905 zien we dat 
de bebouwing nog verspreid langs de weinige 
straten lag. Kees van Aggelen schrijft dan ook 

nadrukkelijk dat de wijk nog lang een sterk agra-
risch karakter hield. 

Zowel de Larenseweg als de zijstraatjes heb-
ben nu niets agrarisch meer, maar ook niets indu-
strieels. We zien een dichtbebouwde wijk met 
vooral lage huizen en van de fabrieken is niet veel 
meer over. Aan de Larenseweg zien we rechts de 
voormalige melkfabriek die wordt omgebouwd 
tot appartementen en bedrijfsruimten. Achter 
het gebouw is de schoorsteen blijven staan. Even 
daar voorbij staat de grijze hoogbouw waar voor-
heen Philips/Lucent zat. Hier zag de auteur enke-
le woningblokken te midden van bouwland: de 
laatste uitlopers van Hilversum. 

Op een kaart uit 1905 is goed te zien dat het 
gedeelte van de Larenseweg na de Jan van der 
Heijdenstraat (die toen nog niet bestond) nog 
niet bebouwd was. Thans is het een aaneenge-
sloten bebouwing van lage huizen. Aan het 
eind, bij de stoplichten, ligt nu het Dr. J.M. den 
Uylplein. Hier werd de aandacht van de auteur 
getrokken door een verzameling stenen naar de 

Het traject van de Gooische stoomtram. 
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grootte gesorteerd: een kei-klopperij. Stenen die 
op de hei werden opgedolven, werden hier be-
werkt voor de wegenaanleg. Ik vermoed ter 
hoogte van de Tapasbar rechts. 

Voorbij dit plein begint het stuk dat als volgt 
wordt omschreven:  

Van hier af neemt het pad zijn echt landelijk, 
Gooisch karakter aan. In het midden klinkers, 
links de stoomtrambaan, en aan beide zijden 
een mul bospad, goed begaanbaar, fris be-
schaduwd, prettige vergezichten aanbiedend 
over de heide en tegen de bospartijen. Ver-
gelijk dat eens met deze asfaltweg waarover 
het drukke autoverkeer nu langs ons raast! 

Zodra we het bord !einde bebouwde kom" zijn 
gepasseerd, gaan we links de parkeerplaats 
annex recreatieterrein op. Een paneel laat zien 
dat op de heide hierachter zich in 1928 een 
gedeelte van de Olympische Spelen heeft 
afgespeeld: de uithoudingsproef van de 
paardensport. Dankzij de stoomtram was dit 
deel van de heide voor het publiek goed 
bereikbaar. Zo goed, dat de Amsterdamse 
wethouder De Miranda in de jaren twintig 
voorstelde om er een uitgebreide Gooistad aan 
te leggen, een soort Almere avant la lettre. We 
kunnen hier zien dat dit plan niet gerealiseerd is. 

 
Het Sint-Janskerkhof 
We gaan terug naar de Larenseweg. Rechts ligt 
het waterleidingbedrijf Vitens achter een stevig 
hek. Het zal de opvolger zijn van de Utrechtsche 
Waterleidingmaatschappij die de auteur hier 
zag. Maar wat we niet zien is het schilderachtig 
gezicht op het St. Janskerkhof en het bouwland, 
dat hij vermeldt. De vele bomen maken het uit-
zicht uiterst beperkt en al bij het Sint-
Janskerkhof begint de bebouwing van Laren. En 
daarachter dendert het massale verkeer op de 
A1. En bouwland? Om daar nog iets van te zien 
gaan we bij de stoplichten rechtsaf, de Vrede-
laan in, en meteen daarna naar links, het fiets-
pad op en via het fietstunneltje onder de A1 
door. Als we op de Rijksweg Oost uitkomen, zien 
we voor ons wat er over is van de Laarder Eng. 

We gaan links de Rijksweg Oost op tot we 
weer op de Larenseweg terugkomen (hier Hil-

versumseweg geheten). We laten slaan rechtsaf 
en gaan meteen weer naar rechts, de Sint-
Jansstraat in. We verlaten hiermee tijdelijk de 
route van de stoomtram. Rond 1900 was de 
Sint-Jansstraat nog geen straat, maar een land-
weg. De molen van Laren was nog zichtbaar 
vanaf deze weg, maar nu niet meer. Onze blik 
wordt beperkt door heggen, bomen en huizen 
van een typisch Gooise villawijk. 

 
 

Het luxedorp Laren 
 

Ooit een armoedig dorp 
In 1905 begon de dorpskom van Laren pas bij de 
bocht die de Sint-Jansstraat naar links maakt. 
Hier maken ook nu nog de villa"s plaats voor 
wat meer als dorpsbebouwing kan gelden. In dit 
volgende gedeelte van de Sint-Jansstraat staan 
nog enkele oude boerderijen (inmiddels natuur-
lijk woonhuizen), waarboven de Sint-
Jansbasiliek uittorent. De auteur heeft die niet 
gezien, want de kerk dateert van 1925. Aan het 
eind van de Sint-Jansstraat slaan we op het Ze-
venend linksaf. Deze straat leidt ons naar de 
Brink. 

Dus dit is nu Laren. Deze naam is elders in Ne-
derland dankzij de televisie synoniem voor bui-
tensporige rijkdom en bijbehorend buitenissig 
gedrag. In elk geval zijn vele optrekjes die wij 
passeerden, niet bepaald eenvoudig te noemen. 
Dat was zo"n 135 jaar geleden, vóór de komst 
van de stoomtram en de schilders, wel heel an-
ders. Dominee Craandijk schreef toen over La-
ren:  

Dat de bevolking, behalve van den land-
bouw, ook van nijverheid leeft, wordt ons 
terstond openbaar. Hier zien wij voor de ar-
melijke woningen en in de halfdonkere ver-
trekken, wier deuren openstaan, grijsaards, 
vrouwen en kinderen bezig met het bewer-
ken en spinnen van vlas. Elders wordt de 
grondstof gehekeld en uitgeplozen voor gro-
ve koedekken en dweilen. Langs den weg vin-
den wij een lijnbaan, waar de lange lijnen 
worden vervaardigd, die, twee aan twee in 
elkander gedraaid, voor het ophangen van 
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waschgoed algemeen in het Gooi worden ge-
bruikt. Overigens werken de arbeiders voor 
de Hilversumsche fabrieken. 't Laat zich den-
ken, dat hun hoogst eenvoudige arbeid niet 
ruim wordt betaald, en wij ontvangen dan 
ook van de havelooze, met pluizen en afval 
bedekte gestalten, die wij aan het werk zien, 
en van de meerendeels bouwvallige en ver-
welooze huisjes niet den indruk dat de wel-
vaart te Laren groot en algemeen is. Even-
wel, aan nette, goed onderhouden burger- 
en boerenhuizen ontbreekt het er niet, voor-
al aan en bij den Brink, die ook hier niet ge-
mist wordt.  

Het kan verkeren! De Brink viel bij onze 
wandelaar in de smaak: dat ruime dorpsplein, 
waaraan de ouderwetsche huizen rondom zulk 
een vriendelijk, gastvrij karakter geven. De hooge 
boomen spreiden er schaduwen over het plein en 
den eeuwenouden vijver; die geheele Brink drukt 
een stempel van smaakvollen eenvoud op 
Laren! Kijk, die hoge bomen werpen nog 
steeds hun schaduw over de vijver. Maar 
smaakvolle eenvoud vinden we hier niet meer. 

Halverwege de kerk en de vijver zien we een 
grijze stenen vierkante zuil. Het blijkt de 
Mauvepomp, die hier in 1907 ter ere van deze 
schilder is geplaatst. Onze auteur heeft hem dus 
nog net niet kunnen bewonderen. De teksten 
zijn uitermate sober. Wie Mauve was, is uit het 
kunstwerk niet op te maken. Tenzij je weet, dat 
aan de ene zijkant de herder Gijs Kok staat 
afgebeeld en aan de andere zijkant diens vrouw 
of dochter Heintje. Gijs Kok is met zijn kudde 
door Mauve verschillende keren vereeuwigd. 

 
Anton Mauve 
Anton Mauve (1838-1888) kwam in 1882 voor 
het eerst in Laren, dus in het jaar dat De Rijk aan 
zijn wandelingen begon. Mauve ontdekte hier 
het "simpele onbedorven leven# dat hem zo aan-
trok: 't Is aandoenlijk mooi hier van een Þjnheid 
van lijnen, een ließijke poëzie straalt uit alles, bin-
nenhuizen, wegen, akkers, boschjes en de men-
schen is van het liefste soort dat te bedenken is. 
In zijn spoor (en met het spoor) arriveerden nog 
diverse andere schilders die we nu gezamenlijk 
als De Larense School betitelen. Zij schilderden 

Hotel Hamdor� in circa 1910. 
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vooral de heide met de schaapskuddes en bin-
nenhuistaferelen. De afgebeelde boerenwonin-
gen boden niet veel comfort, maar wel veel vuil 
en ongedierte. Vandaar dat sommige schilders 
in hun eigen atelier een !boeren-binnenkamer" 
lieten aanleggen, waar ze hun modellen onbe-
kommerd konden schilderen. 

Mauve kwam in 1885 met zijn gezin in Laren 
wonen. Hij had met zijn schilderijen een enorm 
succes: in Amerika waren ze niet aan te slepen. 
Uit die tijd dateert de betiteling Het land van 
Mauve voor Laren en omgeving. Zelfs de plotse-
linge dood van Mauve in 1888 maakte geen eind 
aan het succes van Laren als schildersdorp. 

 
Hotel Hamdor� 
Als we op de Brink naar de stoplichten lopen, 
zien we links een stenen bank. Deze is gewijd 
aan de tweede peetvader van Laren als schil-
dersdorp: Jan Hamdor� (1860-1931). Deze was 
de eigenaar en kastelein van de Larense dorps-
herberg De Vergulde Postwagen. De naam geeft 
al aan dat het een pleisterplaats was voor de 
postkoetsen die van Amersfoort naar Amster-
dam reden. Hamdor� heeft zich sterk gemaakt 
voor een betere verbinding van Laren met de 
buitenwereld. Die kwam er in de vorm van de 
stoomtram. Hier op de Brink was zijn herberg in 
de eerste jaren de halte daarvan (zoals bijna 
overal elders). Hamdor� op de bank kijkt wat 
bedenkelijk. Is dat vanwege de teloorgang van 
zijn hotel, of slaat het meer op wat hij tegen-
woordig om zich heen ziet? 

Als we vanaf de stoplichten teruglopen, zien 
we aan onze rechterhand een groot roze ge-
bouw, dat wat aan een kasteel doet denken. 
Het staat op de plaats waar tot 1905 De Vergul-
de Postwagen stond. In dat jaar werd het uitge-
bouwde complex omgedoopt tot hotel Ham-
dor�. De vorm van de nieuwbouw grijpt met 
zijn beide torens terug op het oude hotel, dat in 
1981 gesloopt is. Je kunt er nu niet meer slapen, 
hoewel er op de benedenverdieping een bed-
denbedrijf is gevestigd. De naam Hamdor� 
wordt nog bewaard in de kroeg daarnaast. 

De gelagkamer van De Vergulde Postwagen 
(en later van hotel Hamdor�) werd Het Kroegje 

genoemd. Dit was het trefpunt van de Larense 
schilders. In De Amsterdammer van 1903 lezen 
we over Hamdor� en de schilders:  

In den winter komen velen, tegen het donker 
worden, bij hem en scharen zich om de groo-
te, ronde tafel in de gelagkamer. Hamdor� 
zit dan in het midden als koning Arthur te-
midden zijner Graalridders [..]. Daar weet hij 
deel te nemen aan scherts en jok en kan die 
zelf goed verdragen. Hij staat hen in alles bij, 
bouwt ateliers voor hen, geeft praktischen 
raad en vergeet nooit dat hij voor grafelijk 
rekenmeester in den wieg is gelegd.  

Hamdorff was onmisbaar voor de schilders, 
zeker voor degenen die beter met verf dan met 
geld konden omgaan. Hun rekeningen konden 
ze niet altijd betalen, maar met een schilderij kon 
de schuld vaak vereffend worden. Hierdoor kon 
de uitbater een grote kunstcollectie opbouwen. 

We laten de Brink achter ons en gaan nog ver-
der terug, totdat we aan onze linkerhand de 
Eemnesserweg zien. Onze wandelaar vindt dit 
een sierlijke allee, omboord met hoogopgaande 
iepen, waar hij fraaie landhuizen ziet. Ik ben 
bang dat Anton Mauve voor deze weg vandaag 
de dag zijn kwasten niet zou oppakken. Het aan-
bod aan villa"s is hier nu erg beperkt, we zien 
wel een zwembad, sportcomplexen en een ver-
zorgingshuis. 

 
 

Naar Blaricum 
 

Een hedendaags Sodom 
Voorbij het zwembad gaan we linksaf, de Blari-
cummertolweg op en zijn al gauw in Blaricum. 
Bij deze tolweg (verderop ook al Eemnesserweg 
geheten) komt onze auteur woorden tekort om 
de lof van de omgeving te bezingen: Het is er al 
leven en vroolijkheid in die heerlijke natuur. Het 
landschap, waar de weg door voert, is uiterst rijk 
aan afwisseling. Hij wijst dan op de boekweitvel-
den, de weiden, het bos en de hei. En jawel, wei-
landen zijn er nog volop en hier en daar is een 
strookje bos. Maar verder huizen en villa"s. Zeer 
druk begaan is deze weg niet meer. Toen onze 
wandelaar hier langskwam, was dit (nog net) de 
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enige bestrate weg van Laren naar Blaricum. Nu 
gaat het meeste verkeer over de Torenlaan, 
waar we straks zullen wandelen 

Op nummer 38 van deze Eemnesserweg vin-
den we villa Jagtlust, in 1905 het eerste huis aan 
deze weg. De auteur was onder de indruk van 
het gebouw met zijn ongekunsteld natuur-
schoon. Wellicht zou de brave man met een wij-
de boog om Jagtlust heen gelopen zijn, als hij 
geweten had, wat er zich tussen 1954 en 1971 al-
lemaal in deze poel des verderfs afspeelde. In 
1954 werd het leegstaande landhuis gekraakt 
door de 27-jarige Fritzi ten Harmsen van der 
Beek, die een huis voor zichzelf en haar zoon 
zocht. Fritzi!s ouders, Eelco ten Harmsen van 
der Beek en Freddie Langeler, hadden als illu-
stratoren en schrijvers een fortuin verdiend, on-
der andere met de stripverhalen over Flipje, het 
fruitbaasje van Tiel. Binnen één jaar tijd hadden 
Fritzi en haar broer dit fortuin erdoorheen ge-
jaagd en waren ze genoodzaakt de villa van hun 
ouders aan de Torenlaan te verkopen. 

Fritzi ontmoette kort hierna Remco Campert, 
die bij haar op Jagtlust kwam wonen. En toen 
veranderde het landhuis in een hedendaags 
Sodom en werd het zwaar verwaarloosd. De 
villa werd de buitenplaats voor schrijvend, 
toneelspelend, fotograferend en Þlmend 
Amsterdam. Onder anderen Gerard Reve, Cees 
Nooteboom, Anton Koolhaas, Erik Vos en Bert 
Schierbeek leefden hier erop los. 

Maar ook al vóór de Tweede Wereldoorlog 
barstte de Eemnesserweg van de artisticiteit. 
Neem bijvoorbeeld villa Zonnenhoef, op nr. 36, 
een imposant gebouw uit 1901, gebouwd in op-
dracht van de welgestelde papierfabrikant Ger-
hard Loeber. Zijn dochter, de socialistische kun-
stenares Lou Loeber, heeft hier tot 1955 ge-
woond en gewerkt. 

En even verderop staat nummer 34 (zonder a 
of b). De verzameling driehoeken die we hier 
aantre�en, is ongetwijfeld van recente datum. 
In een huis dat hier eerder gestaan heeft, woon-
de sinds 1919 de schilder Bart van der Leck. Kort 
daarvoor had hij kennis gemaakt met Piet 
Mondriaan, die toen ook in Blaricum woonde. 
Wie de hut wil zien waarin Mondriaan toen leef-
de, moet even verderop linksaf slaan en op 
Schapendrift 73 het houten huisje La Petite Espi-
nette bekijken. 

Op de hoek van de Eemnesserweg en de 
Schapendrift staat een wit tolhuisje met de tol-
tarieven nog boven de deur. Even verderop ont-
dekken we op Eemnesserweg 19 (ook weer zon-
der a of b) onze volgende artiest: de dichter en 
criticus Victor van Vriesland, die hier van 1918 
tot 1920 woonde met zijn vrouw en met zijn 
vroegere schoolvriendin. Zou het opschrift in de 
hoge gevel (Heide-Weide) Victors eerste gedicht 
zijn geweest? 

 
 

Het landelijke Blaricum 
 

Een zeer oude kerk 
Onze wandelaar is getro�en door de aanblik 
van Blaricum:  

Echt landelijk ligt het daar, en zóó !ruim be-
bouwd", dat men den overgang niet zou 

Op het dak van Jagtlust met o.a. Remco Campert 
(staand rechts). 
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waarnemen van den landweg in de bebouw-
de kom, als waarschuwingsbordjes dat niet 
aangaven. Langzamerhand dringen de hui-
zen dichter en in grooter aantal op elkander. 

Waarschuwingsbordjes zijn er niet meer, maar 
de bebouwing wordt al dichter, zeker aan de 
Verbindingsweg, linksaf. Aan het eind van deze 
weg komen we op de Torenlaan, waar we links 
de Nederlands Hervormde kerk zien liggen. 

Dit kerkgebouw is zo!n zeshonderd jaar oud, 
maar de auteur had in 1905 geen idee van deze 
ouderdom. Dit komt mede doordat de kerk er in 
1905 anders uitzag: de muren waren toen be-
dekt met pleisterwerk. Nu is aan de toren en de 
muren het metselwerk zichtbaar. Uit een bordje 
blijkt dat de kerk in 1696 herbouwd is. Onze au-
teur legt uit dat de oude kerk vernield was door 
een allergeweldigste brand, waardoor binnen de 
tijd van twee uren over de dertig huizen, bene-
vens de kerk en toren waren in de asch gelegd, de 
zerken in de kerk vanéén sprongen, en de lijken in 
de graven tot stof verteerden. 

We gaan nu een stukje de Torenlaan op en 
zien aan de overkant op nummer 21 de voorma-
lige bakkerij van de Internationale Broeder-
schap, een groep christen-socialisten die in Bla-
ricum was neergestreken. In 1905 telde deze 
groep volgens onze auteur nog slechts enkele le-
den. Wat hij vergeet erbij te vertellen, is dat dit 
het gevolg was van de aanval die inwoners van 
Blaricum, Laren en Huizen slechts twee jaar te-
voren op deze kolonie van "spinazievreters! had-
den uitgevoerd. Het was de tijd van de grote 
spoorwegstakingen en de kolonisten kregen de 
schuld van het niet rijden van de Gooische 
stoomtram. Huzaren uit Hilversum voorkwamen 
een algehele verwoesting van de kolonie. 

De auteur zag nog wel deze bakkerij. Vanaf 
1902, zoals het opschrift boven de deur aan-
geeft, werd hier brood verkocht. Duidelijk is te 
zien dat hier een winkel geweest is: aan weers-
zijden van de voordeur prijken twee antieke eta-
lages met roedeverdeling, waarin nog iets ligt 
wat op brood lijkt. 

Het gebouw ernaast, op nummer 23a, is de 
witte villa die de ouders van Fritzi ten Harmsen 
van der Beek in 1936 hebben laten bouwen. On-

ze wandelaar heeft dit huis dus niet gezien. 
Maar hij was sowieso geen voorstander van het 
bouwen van villa!s in dit deel van Blaricum:  

Alleen ziet men er telkens de bordjes grijnzen 
met het opschrift: !Maatschappij Torenlaan". 
Of, nog brutaler roepen andere den lie�eb-
ber van natuurschoon aan: !Bouwgrond te 
koop#" met vermelding van adressen. Dat zijn 
de voorloopers van de villa"s, die hier nog 
verrijzen zullen. Die misschien heel mooi zul-
len zijn en den weg wel sto�eeren zullen, 
maar waardoor ook het stil-landelijke zal ver-
dwijnen, dat nu nog zoo eigen is aan dezen 
breeden weg, met lommerrijk geboomte, 
waar de vogels zoo ongestoord kunnen nes-
telen en vr0olijke melodieën in "t luchtruim 
doen weergalmen. De villa"s zijn er inderdaad 
gekomen. 

En nu behoren ze in onze optiek tot het Gooise 
erfgoed. 

 
In het centrum 
De auteur ging nog een stukje verder in de rich-
ting van Laren, waar hij het koepeltje Bella Vista 
bezocht. Daar is nu niets meer van te zien. We 
gaan dus maar terug langs de Torenlaan en 
voorbij de kerk slaan we rechtsaf, de School-
straat in. Wij zijn nog steeds in het centrum van 
Blaricum en kunnen ons nauwelijks voorstellen 

De !Gooise moordenaar". 
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dat de auteur hier zo!n honderd jaar geleden 
tussen de rogge- en boekweitvelden liep. 

Aan het eind van de Schoolstraat gaan we 
schuin naar links, de Raadhuisstraat in en met-
een daarna naar links, de Eemnesserweg op. 
Hier kunnen we ons nog iets voorstellen van het 
oude Blaricum zoals dominee Craandijk dat in 
1879 beschreef: 

't Is een landelijk, schilderachtig dorp, vol 
boomen en hagen en elkander kruisende we-
gen en paden, waar langs de groote boeren-
huizen en de nederige stulpen der arbeiders 
verspreid liggen, met rieten daken, vaak prach-
tig van kleur, en wingerdranken om de gevels. 
Zoo rustig ligt het daar, te midden zijner gol-
vende koren- en boekweitakkers, met zijn wo-
ningen en schuren en hooibergen, wegschui-
lend achter het groen, zich badend in het licht 
van den zomermiddag, terwijl er naauwelijks 
een ander gerucht wordt gehoord, dan het 
scherpen der seisen op het roggeveld en het 
plegtig geruisch van de zee in de verte. 

We gaan nu rechtsaf het Kerkpad op, waar de 
bebouwing aan onze linkerhand naoorlogs is, 
terwijl de huizen rechts duidelijk ouder zijn. 
Maar hooguit zo!n honderd jaar, want de kerk 
waar we nu op aanlopen, stond hier volgens 
onze wandelaar vrij eenzaam. Ze staat nu aan de 
rand van de bebouwing, maar dankzij het ruime 
voorplein hebben we een onbelemmerde blik op 
deze schepping van Cuypers. Aan de voorkant 
overheerst de verticale lijn, maar de binnenkant 
is veel breder dan je zou verwachten. Met zijn 
bakstenen wanden, pilaren en gewelf maakt de 
kerk verder een sobere indruk. 

We gaan vanuit de kerk schuin naar rechts, de 
Kerklaan in. Aan onze rechterhand zien we de 
karakteristieke boerderijen achter hun hulstha-
gen, waar overigens geen boer meer woont. 
Links staat het Sint-Vitusgebouw uit 1911. In Bla-
ricum was het verenigingsleven in deze tijd ka-
tholiek en speelde zich af onder de rook van de 
kerk. De Kerklaan gaat over in de Brinklaan, die 
we volgen tot we bij de Dorpsstraat komen, 
waar we naar rechts gaan. Tenslotte komen we 
weer op de Torenlaan, waar we de route van de 
stoomtram weer oppikken. 
Aan onze linkerhand zien we (naast de 

prachtige muziektent in Amsterdamse 
Schoolstijl) een slijterij met een geknikt dak. Het 
lijkt een tamelijk nieuw gebouw, maar de schijn 
bedriegt: dit was in 1905 hotel Verver, dat 
tegelijk halteplaats/wachtruimte van de 
stoomtram was. Op dit kruispunt staat nog een 
ANWB-wegwijzer die zeker zo!n vijftig jaar oud 
zal zijn. Hij wijst ons de richting naar Huizen. 

Na een volgende antieke ANWB-wegwijzer 
(dit keer met het oranje opzetbordje Amster-
dam) begint de weg geleidelijk te stijgen. Zo ge-
leidelijk, dat onze wandelaar er zelfs de Þets bij-
haalt: voor Þetsers een aanbevelenswaardig 
tochtje; de weg is uitstekend te berijden en hier 
dubbel gemakkelijk door de lichting glooiing. Het 
uitzicht was tot het begin van de twintigste 
eeuw vrij naar alle kanten. Dominee Craandijk 
schrijft: 

Bij het tolhuis [waar we zo meteen komen] 
is de landstreek tamelijk woest en bar. De 
witte, boomlooze straatweg loopt tusschen 
kale, met kort, vaal gras begroeide heuvels. 
's Zomers brandt er de zon en in de overige 
jaargetijden heeft de wind er vrij spel. 

Nog rond 1905 was hierin niet veel veranderd. 
Onze wandelaar merkt op dat Hill Cottage (dat 
op het hoogste punt van de weg staat) het 
enige huis aan deze weg was. Dat is allang niet 
meer zo. Overigens is de naam "cottage! wat 
misplaatst voor deze witte reus. 

 
Het Paviljoen 
Als de weg begint te dalen, passeren we het bord 
Huizerhoogt. Even verderop gaat de Paviljoen-
weg naar links. Deze naam verwijst naar Het Pa-
viljoen dat hier tussen 1836 en 1911 gestaan heeft. 
De aanleg komt op naam van Joan Huydecoper 
van Maarsseveen (eigenaar van kasteel Groene-
veld) en Hendrik Arnoud Laan (eigenaar van de 
buitenplaats Steevlied in Baarn). Al snel kwam de 
uitkijktoren in bezit van de leden van de koninklij-
ke familie: eerst van koningin Anna Paulowna, la-
ter van koningin Sophie. In 1905 had Het Paviljoen 
een andere eigenaar en werd het geëxploiteerd 
als café. Het gebouw stond op een plek die rond-
om een ruim en fraai uitzicht had. 

Craandijk noteerde dat het gebouw er wat 
vervallen uitzag. Onze wandelaar zwijgt angst-



 TVE 30e jrg. 2012 83 

Laatst gewijzigd: 11 mei 2013 

vallig over een gebeurtenis die vijf jaar tevoren 
had plaatsgevonden. Toen had de exploitant 
een dronken Huizer die hem bedreigde, dood-
geschoten. Vervolgens was een grote groep 
toegestroomde Huizers Het Paviljoen binnenge-
drongen. Van alle zijden is het ruwe volk binnen-
getreden en boven en in de keuken werd een to-
neel afgespeeld, zoals niemand het zich kon in-
denken. Een vijftien- à twintigtal der Huizer woes-
telingen waren boven; ontstaken eerst het licht, 
deden zich te goed aan de daar aanwezige dran-
ken en begonnen daarna aan de totale vernieling; 
grote spiegels, stoelen, tafels, bu�et, alles werd 
tot splinters en scherven verbrijzeld. 

Het is mij niet duidelijk of dit tot de onder-
gang van Het Paviljoen heeft bijgedragen, maar 
in 1911 is het gesloopt. Onze route moet vlak 
langs de plaats komen waar het gestaan heeft. 
Ik gok dat het op de hoek van de Paviljoenweg 
heeft gestaan en wel aan de linkerkant (die ligt 
net iets hoger). Waar aan onze linkerhand de 
bebouwing eindigt, zag onze auteur in 1905 nog 
een tolhuisje staan. Aan het eind van deze weg 
ligt een rotonde en daar staat de stoomtram zo-
waar uitgebeeld: de vierkante loc is als het ware 
geÞguurzaagd uit een plaat ijzer. 

 
 

Het vissersdorp Huizen 
 

Een wirwar van straatjes 
We gaan op de rotonde rechtdoor, richting cen-

trum Huizen. Bij de bushalte gaan we schuin 
naar rechts de Lindenlaan op. In 1905 begon 
langs deze straat, die toen nog Speklaan heette, 
de bebouwing. De stoomtram had hier een hal-
te bij hotel Hendriks. Op nummer 75, de plaats 
van het hotel, staat nu een stenen schoenen-
doos: het hoofdkantoor van bouwbedrijf Slok-
ker. De Speklaan was in 1905 een van de leven-
digste straten van Huizen. Hotel Hendriks werd 
later omgedoopt in hotel Promenade. Hier wer-
den in 1960 de eerste Italiaanse gastarbeiders in 
het Gooi ondergebracht. Het hotel had toen al 
heel wat achterstallig onderhoud en sloot in 
1969 zijn deuren. 

Als we de Lindenlaan helemaal uitlopen, ko-
men we op het Oude Raadhuisplein. Hier is niets 
ouds meer te vinden. Eromheen en meer naar 
links in de Kerkstraat heeft een verwoestende 
kaalslag plaatsgevonden in het kader van een 
nietsontziende vernieuwing. 

Onze wandelaar beschrijft vanaf de Linden-
laan geen bepaalde route door Huizen. Dat was 
ook niet te doen door de wirwar van straatjes 
die Huizen toentertijd was. Hij wandelt op zijn 
gemak door het dorp naar de haven en volgt 
daarbij de handwijzers die op lastige kruispunten 
zijn aangebracht. De auteur vertelt dat de hui-
zen in schilderachtige wanorde langs de bochtige 
wegen gegroepeerd zijn. Als we bij het Oude 
Raadhuisplein rechtdoor lopen (dus met de Lin-
denlaan in de rug), komen we op de Voorbaan. 
Hoe verder we in deze straat komen, des te 
meer vinden we van het oude Huizen terug. De 
Voorbaan gaat over in de Zeeweg, die we nu 
(dus naar rechts) volgen. Op nummer 5 staat 
een monumentaal pand uit 1807, de zogenaam-
de Stadsboerderij. We slaan nu rechtsaf de Hel-
lingstraat in, daarna weer naar rechts de Achter-
baan en vervolgens naar links, opnieuw de Hel-
lingstraat. Deze doet nu zijn naam eer aan. Kort 
voor het eind van de Hellingstraat gaan we naar 
links, de kronkelende Vissersstraat in. 

De huizen staan hier achter hagen van klimop 
en taxus kriskras langs de straat. De zandwegen 
van vroeger zijn nu klinkerstraatjes en er staan 
auto!s langs, maar verder lijkt er weinig veran-
derd. De Vletstraat, die we nu naar rechts in-

Het Paviljoen. 
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gaan, is makkelijk te missen, je zou hem zo voor 
een oprit aanzien. Over kronkelen gesproken: 
deze straat met zijn oude huizen beschrijft een 
halve cirkel, hier vertoont Huizen pas goed zijn 
doolhofachtige gezicht. Maar er ontbreekt iets. 
Op foto!s uit begin twintigste eeuw zien we veel 
leven op straat. Veel vrouwen en heel veel kin-
deren. De auteur zag heel wat stoere visschers 
en enkele vrouwen in de schilderachtige Huizer 
kleederdracht. Tien jaar later werd dat woord 
visschers gecorrigeerd door Jan Boerhout: In 
Huizen spreekt men nooit van visscher, altijd van 
visscherman. De visserij bracht leven in het dorp 
en kom daar nu eens om in deze stille straatjes. 

Maar wacht even" Bij Boerhout lezen we ook: 
Op weekdagen, als de visschers ["] op zee en de 
boeren op het land waren kon het er beangsti-
gend stil zijn# Tusschen de slingermuren van 
doorn en beuk kon het soms zoo doodsch en ijzig 
zijn en als op eens van achter zoo!n haag een 
mooi meisje kwam aan trippen op haar muiltjes, 
een deern met frissche wangen en heldere oogen, 
dan herademde de vreemdeling; het bloeiende le-
ven was toch nog daar. Misschien zijn de foto!s 
wel in scène gezet en beleven we hier toch het 
authentieke Huizen van rond de vorige eeuw-
wisseling. 

Wat onze wandelaar ons niet vertelt, is dat de 
Huizer vissers in 1905 slechte tijden doormaak-
ten. Het aantal botters en vissers nam voortdu-
rend af. In 1905 waren er 108 botters en 210 vis-
sers. Dat waren zo!n 50 schepen en 125 beman-
ningsleden minder dan in 1901. De meeste sche-
pen visten op de Zuiderzee op bot, haring en an-
sjovis. De opbrengsten waren matig tot slecht. 
Leverde een goede haringvangst een schipper 
zo!n 600 gulden op, in deze tijd was 200 gulden 
niet ongewoon. Daarvan kon niet eens de be-
manning betaald worden. Ook de ansjovis-
vangst, normaal een gouden bron van inkom-
sten, leverde nu treurige resultaten op. 

Boerhout vertelt dat de Huizers fors van 
bouw waren: Van het Gooi waren zij de ßinkste 
typen. Zij zagen er over het algemeen meer stroef 
en norsch dan ruw en onhebbelijk uit, in werke-
lijkheid was het Huizer volk eerder zacht dan ruw. 
Toch hadden de Huizers vroeger [hij bedoelt 

rond 1874] een slechte naam, zij stonden bekend 
als woestaards, vechtersbazen en bekkesnijders. 
Onze auteur nodigt ons uit om gerust eens naar 
binnen te gaan bij de goedhartige inwoners om 
te zien hoe ze hun netten boeten, de haring 
speten (aan pennen spietsen) en vismanden 
vlechten. Dat doen wij maar niet. 

 
De haven van Huizen 
Aan het eind van de Vletstraat gaan we naar 
rechts (de Noorderweg) en daarna weer naar 
rechts (de Botterstraat). En dan opeens is het 
oude dorp afgelopen. Vóór ons zien we een 
halßeeg bedrijventerrein. Onze wandelaar zag 
hier de weilanden van de Huizermeent. We zijn 
weliswaar aan de noordkant van het dorp, maar 
ook in 1905 was de zee hier nog een eindje weg. 
Huizen mag dan een vissersdorp geweest zijn, 
zijn ligging geeft al aan dat het dat niet van 
meet af aan is geweest. 

Om bij de haven te komen gaan we links de 
Baanbergenweg op en aan het eind, bij de 
sportvelden, naar rechts (deze weg heet Beste-
vaer). Even verderop zien we opnieuw een ro-
tonde die naar de Huizer geschiedenis verwijst: 
in het midden staat een groene boei met het 
opschrift HZ011. We zijn blijkbaar in de buurt. Als 
we voorbij de rotonde de volgende afslag naar 
links nemen, ligt de Oude Haven aan onze rech-
terhand. Ook hier is direct duidelijk dat de visse-
rij uit Huizen is verdwenen: de Oude Haven is nu 
een jachthaven. De gebouwen eromheen zijn 
merendeels moderne bedrijfsgebouwen. Is er 
nog wel iets ouds aan deze haven? Jazeker. Als 
we de Havenstraat volgen, zien we links het ca-
fé-restaurant De Haven van Huizen. Op de gevel 
staat het jaartal 1859. Dit pand is een van de 
vroegere visrokerijen. 

Aan het eind van de Havenstraat is enkele ja-
ren terug een botterwerf met helling gebouwd. 
Aan de kade liggen enkele authentieke Huizer 
botters afgemeerd. Even daar voorbij zien we 
de schoorstenen van café-restaurant De Kalk-
ovens. Uit de naam kun je opmaken wat voor 
functie dit gebouw oorspronkelijk had. Als we 
bijna weer in een soort 1905-stemming zijn ge-
komen, ontdekken we achter De Kalkovens een 
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cluster horeca in pseudo-Oudhollandse stijl. 
Prachtig voor wie van Anton Pieck houdt. 

We zijn aan het eind van de haven gekomen, 
maar de auteur is hier nog verder gegaan, de 
westelijke havendam op. Dat doen wij dus ook. 
Links onder het zonnepaneel is de toegang te 
vinden. We volgen een smal pad een heel eind 
het Gooimeer in. Aan het eind staan bankjes en 
een havenlicht. In 1905 zag onze wandelaar hier 
rechts de weilanden van de Huizer Meent, vóór 
zich de scheepjes die dreven in de zon, links de 
hoge gronden van de Gooise kust. Hij raakte in 
extase. Welk een schouwspel: de rijke weide met 
de bontgekleurde runderen, de zee met haar vis-
serspinken, de poëtische hei, afgewisseld door 
bosschen en villa!s. En nu? Het vee op de meent-
weiden heeft moeten plaatsmaken voor nieuw-
bouw. Vóór ons is van de Zuiderzee nog slechts 
de doorgang van het Gooimeer over en ligt te-
genover ons Flevoland met zijn windmolens en 
zijn hoogspanningsleidingen. Alleen links is de 
hoge beboste kust nog goed te zien. 

Terug naar het oude dorp 
We zijn op het uiterste punt van onze wande-
ling gekomen. We gaan weer de haven langs en 
aan het eind slaan we rechtsaf (de Bestevaer 
op) en meteen weer naar links, de lange, troos-
teloze Havenstraat door. Als we de Baanber-
genweg zijn overgestoken, slaan we kort daar-
na bij de witte huizen linksaf, de Valkenaarstraat 
in. Meteen zijn we weer in het oude dorp en lo-
pen we weer te midden van de schilderachtige 
wanorde. Op nummer 25 geeft een steen in de 
gevel aan, dat ook dit gebouw een rokerij is ge-
weest. Tegenwoordig zit er een galerie in. Voor 
de deur staat een beeldhouwwerk in de vorm 
van een Huizer vrouwenkap. Die staat hier heel 
terecht. In de rokerijen spietsten de vrouwen 
(de speetsters) de haringen aan de pennen. Dat 
gebeurde in het haringseizoen (van het voorjaar 
tot aan het najaar). Bij nacht en ontij, als de 
schepen waren binnengelopen, werden de 
speetsters opgetrommeld. Als zij de haring aan 
de pennen hadden geregen, werden deze in de 

Speetsters. 
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rokerijen opgehangen. Met een vuur gestookt 
van houtspaanders werd de vis gerookt. Verre-
weg de meeste vis werd van buiten aange-
voerd. De gerookte vis werd tot in Duitsland 
verkocht. 

We lopen door tot aan de Melkweg. Daar 
slaan we rechtsaf en gaan even verderop schuin 
naar rechts de Taandersstraat in. De weggetjes 
waarover we lopen, zijn smal, kronkelen en 
klimmen een beetje. Aan het eind gaan we naar 
rechts (de Havenstraat). Meteen gaan we naar 
links het vervolg van de Taandersstraat in. Ver-
volgens naar links (de Achterbaan) en naar 
rechts (de Waterstraat), totdat we uitkomen op 
de Oranje Weeshuisstraat. Als we hier linksaf 
slaan, zien we even verderop de naamgever van 
deze straat. Aan de gevel staan aan weerszijden 
van een enorme bijbel inderdaad twee weeskin-
deren afgebeeld. Ze zijn lichtelijk oranje ge-
kleurd, maar de naam van het weeshuis verwijst 
naar koning Willem III, die met een gift de stich-
ting ervan gesteund heeft. 

Vanaf hier ben je zó bij de Oude Kerk van Hui-
zen. Deze kerk neemt ook letterlijk een verhe-
ven plaats in: ze ligt duidelijk hoger dan de stra-
ten eromheen. De kerk ziet er vanaf het brinkje 
indrukwekkend uit, met haar massieve metsel-
werk en stevige toren. De rij winkels aan de 
Kerkstraat is bepaald niet uit 1905. De auteur 
zag hier onder andere nog het gemeentehuis 
annex postkantoor dat volgens hem het dorp 
tot sieraad strekte. Ik vermoed dat zijn oordeel 
over de !Vershof", die ervoor in de plaats is ge-
komen, enigszins anders zou zijn. 

We staan nog steeds bij het puntje van het 
brinkje en draaien ons nu om. Alles wat we nu 
voor ons zien, was er in 1905 nog niet. Hier hield 
Huizen op. De kerk stond daardoor wel Þguur-
lijk, maar niet letterlijk centraal in Huizen. We lo-
pen vanaf hier rechtuit en vervolgens naar links. 
Daar gaan we (richting Blaricum) de Ceintuur-
baan op. Deze volgen we, voorbij de bushalte 
waar we eerder zijn afgeslagen. We lopen aan 
de rechterkant van de weg. Waar de bebouwing 
ophoudt (bij Mirasole), zien we vóór ons het 
heerlijke pad dat onze wandelaar insloeg. Zo ko-
men we op een zandpad dat tussen een villa en 

een akker doorloopt. Ondanks de kerstbomen-
plantages kunnen we ons hier nog een beeld 
vormen van de Huizer Eng zoals die (veel uitge-
strekter) in 1905 geweest moet zijn. De boom-
partijen zijn nieuw of in elk geval een stuk hoger 
gegroeid, maar hier en daar zien we nog iets 
van ruimte. Aan het eind van dit pad slaan we 
linksaf. Vlak voor het bos gaan we dan naar 
rechts, de Tafelbergheide op. We volgen het 
brede zandpad en bij een kruising met een an-
der zandpad gaan we rechtdoor. Links zien we 
eerst een groot hekwerk met groen gaas, daar-
na een heel lang zwart metalen hek. Blaricum 
(waar we nu weer zijn) laat zich hier niet van 
zijn mooiste kant zien. Als de zandweg naar 
links buigt, buigen wij mee. 

 
De Tafelberg 
Kort daarop ligt aan onze rechterhand de Tafel-
berg: een historisch plekje. Hij zou zijn aangelegd 
door een van de Hollandse graven als pleister-
plaats voor de jacht. De vermoeide jagers kon-
den daar zich laven aan de meegevoerde spijs en 
drank. Bovenop stond een stenen tafel die aan-
gaf wat er vanaf de top te zien was. Als we de 
trappen beklommen hebben, krijgen we einde-
lijk een fraai uitzicht voorgeschoteld: de Tafel-
bergheide. Op de top staat ook nu een tafel (en 
een tweetal banken) maar toch wel heel ander 
meubilair dan in 1905. 

Vanaf de Tafelberg vervolgen we onze weg, 
tussen een parkeerterrein en de uitspanning De 
Tafelberg door. Meteen daarna slaan we (op de 
hoofdweg) linksaf. Deze weg daalt naar het 
centrum van Blaricum. Als we beneden zijn, 
gaan we rechtsaf, de Piepersweg op. Bij een 
straat met de fraaie naam Achterom slaan we 
linksaf. Als we op de kruising met de Huizerweg 
naar rechts gaan, staan we al snel bij een bus-
halte. Onze wandelaar nam hier de stoomtram. 
Wij gaan met de bus van Connexxion terug naar 
Hilversum. 
 
We hebben een ßinke afstand afgelegd. Het is 
ons duidelijk geworden dat er sinds 1905 veel 
veranderd is. Maar net als bij de vorige 
wandeling kostte het geen moeite om de 
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wegen waarlangs de auteur gelopen heeft, 
terug te vinden. Nu waren de meeste van deze 
wegen hoofdwegen, maar ook de zandpaden 
(zoals de Sint-Jansstraat in Laren en het 
heerlijke pad over de Huizer Eng) zijn er nog 
steeds, soms als straten. Ook langs deze route 
is er van de fraaie uitzichten uit 1905 weinig 
meer over. De bebouwing en de bossen hebben 
een groot deel van de engen, de weiden en de 
heide opgeslokt. De simpele bevolking met zijn 
eenvoudige huizen heeft plaatsgemaakt voor 
een ander type bewoners. Mauve zou zijn 
ko�ers hebben gepakt. 

 
Wandeling: Hilversum-Huizen-Blaricum 
Lengte: 24 kilometer (daarna nog de bus van 
Blaricum naar Hilversum). Wie de route op de 
Þets doet, kan het mulle zandpad door de Hui-
zer Eng beter links laten liggen en bij villa Mira-
sole rechtsaf slaan, de Dr. Kuyperlaan op. Na 
500 meter links een Þetspad (bij paddenstoel 
20565) opgaan. Fietspad blijven volgen richting 
Tafelberg. Op het eind van de route moet de 

Þetser nog van Blaricum naar Hilversum terug 
(circa 7 kilometer). 

 
Horeca: Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen. 
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Vanaf het begin van de elfde eeuw worden stuk-
ken woeste grond (venen en moerassen) rond 
het zandige Gooi ontgonnen en ingericht als 
boerenland. Waarschijnlijk zijn deze ontgin-
ningen begonnen in opdracht van de bisschop 
van Utrecht of de abdij van Elten, die deze gron-
den geschonken hadden gekregen van Franki-
sche vorsten als Karel de Grote. Aan ministeria-
len (dienstmannen) worden deze gronden ver-
volgens door de bisschop of abdis in leen gege-
ven om deze te (laten) ontginnen en te exploi-
teren zoals het afgraven van veen om turf te 
verkrijgen. Van deze ministerialen wordt dan 
een tegenprestatie verwacht zoals assistentie in 
de strijd tegen een vijand. De gegadigden laten 
vaak op de ontstane percelen een boerderij 
bouwen om van daaruit deze gronden te exploi-
teren. 

Als latere generaties in goeden doen raken, 
wordt de boerderij meestal vergroot en ver-
fraaid of in zijn geheel vervangen door een ver-
sterkt stenen huis. Als zo!n versterkt huis door 
de staten van een gewest erkend wordt als een 
ridderhofstede, dan wordt de pachter of eige-
naar, mits hij van adel is, opgenomen in de rid-
derschap van dat gewest. 

Wat de ridderhofstede Drakestein (ook 
Draakenstein, Drakensteyn of Drakenstein) in 
Lage Vuursche betreft, de geschiedenis ervan is 
vanaf halverwege de veertiende eeuw te trace-
ren en begint met de familie Van Drakenborg 
(ook Drakenborgh of Drakenborch) uit de stad 
Utrecht. Deze geschiedenis loopt bijna twee 
eeuwen parallel met de geschiedenis van een 

andere hofstede van die familie, namelijk Dra-
kenburg ten noordwesten van het dorp Baarn. 
 
 
Het ontstaan van Drakensteyn 

 
Het gebied De Vuursche, waarin Drakensteyn 
ligt, wordt voor het eerst vermeld in 953, als de 
Duitse keizer Otto het gebied De Vursche 
schenkt aan bisschop Balderik van Utrecht. De 
naam Vursche (ook Vuersche, Vuursche of Vuur-
se) slaat vermoedelijk op de aanwezigheid van 
veel bos (vergelijk met het Middelnederlandse 
woord foreest (woud) en het Engelse woord 
forest). In 1085 geeft bisschop Koenraad van 
Utrecht aan het kapittel van Sint Jan te Utrecht 
enige landen in De Vuursche met de heerlijke 
rechten in bezit. In die dagen zal er een begin 
gemaakt zijn met de ontginningen van de gron-
den aldaar voor bewoning en exploitatie, maar 
van een (heren)huis of hofstede is er nog geen 
spoor. In 1349 wordt dit leen gesplitst: Henrick 
van den Rijn, proost van het kapittel van St. Jan, 
en Henricus van Loenersloot, deken van dat 
kapittel, worden ieder voor de helft eigenaar.2 

In 1359 is er sprake van de eerste leenman, 
want dan geeft het Utrechtse kapittel van Sint 
Jan voor een tijd van 28 jaar de bossen en venen 
van de Vuursche in erfpacht aan Warneer (ook 
Warnaer, Warner of Werner) van Drakenborg 
uit Utrecht. Deze bezit al sinds circa 1310 de 
hofstede Drakenburg ten noordwesten van 
Baarn en zal enkele jaren later � evenals zijn 
vader Vrederick � schout en schepen van 

Drakensteyn, een liefelijk landgoed  
van schepenen, adellijke heren en een prinses 

Frits Booy 

Dit jaar keert een van de belangrijkste leden van de koninklijke familie terug naar de 
plek waar zij volgens eigen zeggen het gelukkigst is geweest. Ex-koningin Beatrix 
gaat namelijk weer wonen op haar landgoed Drakensteyn in Lage Vuursche, 
gemeente Baarn (a�. 1), dat zij in 1959 kocht van de familie Bosch van Drakestein. 
Velen vóór haar hebben er gewoond en hebben er arbeidsvreugde, zorgen, verdriet 
en geluk gekend. Hoe en wanneer is dit kasteel 1 ontstaan, hoe heeft het zich 
ontwikkeld en wie hebben er allemaal gewoond? 
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Utrecht zijn. De hoge en lage jurisdictie blijven 
volgens het contract in handen van de proost 
van Sint Jan, wat betekent dat Werner geen 
recht mag spreken in zijn gebied. Het contract 
behelst onder andere het volgende: 

Allen den ghenen, die desen briev sullen sien 
of horen lesen, doe ik verstaen, Warneer van 
Drakenborg, borger [burger] te Utrecht, dat 
ik gehuert ende in pachte ontfangen hebbe, 
van Eersaemen Luyden den Proist [proost], 
Deken en de ghemeen [het algemene] ca-
pittel der kercken van Sinte Johan t!Utrecht, 
die Vuersche, mit hoeren [haar] Veenen, en 
de mit anderen hoeren [van haar] toebehoe-
ren [bezittingen], alsoo alse [zoals ze] ge-
leegen is, tot agt en twintig jaeren ["] dat 
ick die Vuersche bouwen [voor landbouw 
gebruiken], bruyken [exploiteren] ende 
weyden [voor veeteelt gebruiken] mag, 
ende voort [verder het] land dat ick daer in 
besayen wille, dat ick mach raden ende win-
nen [bewerken], en de nyet [niet] anders 
uytgenomen [behalve] die groote boomen, 
die daer inne staen, by der Oude Hofsteede, 
dier boomen en zal ick my nyet onderwinden 
[niets mee ondernemen], mit wat houte 

anders [elders] daer inne staet, dat mach ick 
houden ende nemen, mede the tymmeren 
ende the tuynen [omheinen], ende anders 
dat my tot dier bouwinge ende huisinge 
[bouw en huisvesting] nut is. 

Het gaat dus over land bewerken en gebruik 
van hout. Er wordt ook een hofstede vermeld, 
waaraan Warner mag vertimmeren, als hij de 
hoge bomen erbij maar laat staan. De hofstede 
zal dus vermoedelijk van hout zijn geweest. Een 
jaar later sluit hij een nieuw contract met de 
priores van het nonnenklooster Oostbroek te 
Bilthoven, waarin staat dat hij kleine vergrijpen 
zelf mag berechten. Er is sprake van een veen 
en de hofstede heeft nu een naam: Drakesteyn.3 
Het is merkwaardig dat op kaarten uit die tijd en 
lang daarna � zoals op een kaart uit 1619 � het 
hoofdgebouw vaak als Warnaershofste en niet 
als Drakesteyn aangeduid wordt. 
 
 
Het wapen van de familie Drakestein 

 
Waar de draak in de naam Drakensteyn vandaan 
komt, blijft een raadsel. In het wapen van de 
heren Van Drakestein staat geen draak, want 

 

1. Kasteel Drakensteyn in de jaren zestig (fotograaf onbekend). 
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dat wapen is � behalve twee kleuren � gelijk aan 
het wapen van de familie Van Drakenburg. Het 
is een schild, horizontaal verdeeld in balken van 
goud en rood in acht stukken met tien St.-
Andrieskruisen, geplaatst vier, drie, twee en 
één. De familie Bosch van Drakestein heeft een 
heel ander wapen. 

 
 

De familie Van Drakenborg 
 

Warner van Drakenborg trouwt onder anderen 
met Johanna van Lichtenberg, met wie hij doch-
ter Mechteld en zoon Frederik krijgt. Deze Fre-
derik, ook schout van Utrecht, trouwt onder 
anderen met Geertruyd van Heukelom van Ley-
neburg, die hem zoon Johan schenkt. Frederik 
wordt in 1393 kastelein (slotvoogd) van kasteel 
Vreeland. In 1394 krijgt hij van Frederik van Blan-
kenheim, bisschop van Utrecht, de ridderhofste-
de Drakesteyn in leen. Volgens de akte wordt hij 
verlijt [beleend] met de Hofstede tot Drakesteyn 
met gerecht [rechtspraak], thins en thienden 
[bepaalde he�ngen] met anderhalven hoeve 
lants en met een hoeve lants daer een steenen 
Huys op staet. Deze hofstede is dus van steen. 

Frederiks opvolger is zijn zoon Johan, sche-
pen te Utrecht. Deze trouwt met Mechteld van 
Winssen, maar blijft kinderloos. In 1436 krijgt hij 
de Vuursche in erfpacht van het kapittel van St. 
Jan en in 1455 is hij kastelein van het Huis ter 
Eem. Na Johans dood in 1457 is zijn jongere 
broer Johannes de pachter, deze is kanunnik 
van het kapittel van St. Jan en daarna van het 
kapittel van de Domkerk, beide in Utrecht. In 
1460 doet hij afstand van de erfpacht, omdat hij 
de achterstallige pacht niet kan betalen. Het 
kapittel stelt hem echter vrij van betaling en in 
1485 wordt Johannes weer met Drakesteyn be-
leend. Na zijn overlijden in 1498 volgt zijn neef 
Frederik van Drakenborg hem op; hij is schepen 
van Utrecht en lid van de ridderschap. Hij 
trouwt met Johanna van Nyenrode, maar ze 
hebben geen kinderen. 

Na de dood van Frederik in 1519 volgt zijn 
broer Johan hem op. Deze is getrouwd met 
Hadewig van Renesse, die hem alleen dochter 

Josina schenkt. Als Johan in 1520 overlijdt, is 
Josina een begeerde want rijke en aanzienlijke 
partij. De gelukkige echtgenoot wordt in 1533 
een telg uit een adellijk Utrechts geslacht: Dirk 
van Zuylen, heer van Zevender, Spengen, Coc-
kengen enz., van kasteel de Haer bij Haarzuilens; 
zij krijgen veertien kinderen. Josina bezit naast 
de hofsteden Drakenburg en Drakesteyn ook de 
stadskastelen Drakenburg en Oudaen te Utrecht 
(beide nog steeds daar aanwezig aan de Oude-
gracht). Haar man is van 1564 tot 1572 schout 
van de stad Utrecht en zal door zijn werk waar-
schijnlijk niet op Drakesteyn hebben gewoond. 

In 1546 wordt Johan van Kuilenburg (ook 
Culemborg), heer van Renswoude, schout van 
Utrecht en watergraaf van de Vecht, door het 
Utrechtse kapittel van St. Jan beleend met de 
heerlijkheid De Vursche en krijgt hij de hoge en 
lage jurisdictie. Hij heeft het echter zo druk in 
Brussel vanwege de on-Nederlandse politiek 
van Karel V en daarna van Philips II, dat hij in 
1553 zijn leen verhuurt aan de schout van Oost-
veen. In feite is het leen de Vuursche het bezit 
van Van Kuilenburg aan het worden, want het 
kapittel van St. Jan verliest geleidelijk aan zijn 
invloed als leenheer. Zijn weduwe Agatha van 
Alkemade laat het gebied in 1563 na aan haar 
tweede dochter Johanna, die gehuwd is met 
een hoge edelman: Charles van Bourgondië, 
heer van Sommelsdijke en St. Annaland. 

In 1570 draagt Josina van Drakenburg Dra-
kesteyn over aan haar zoon Nicolaas van Zuylen, 
maar al een jaar later draagt deze zijn leen over 
aan de hiervoor genoemde Charles van Bour-
gondië. Diens zoon Jan van Bourgondië, heer 
van Sevenhuysen, Segwaart enz., wordt in 1597 
op zijn beurt beleend met Drakesteyn en De 
Vuursche, dus die vormen vanaf dan weer één 
geheel. In 1610 doet hij zijn bezit over aan mr. 
Simon van Veen. Deze transactie is een van de 
vele voorbeelden van een katholieke edelman, 
die de koning van Spanje trouw is gebleven en ! 
heel verstandig" ! zijn bezittingen in de noorde-
lijke Nederlanden van de hand doet. 

Simon van Veen is achtereenvolgens stadsad-
vocaat van Leiden, advocaat-Þscaal (o�cier van 
justitie) bij het Hof van Holland en raadsheer bij 



 TVE 30e jrg. 2012 91 

Laatst gewijzigd: 28 november 2012 

de Hoge Raad. Hij trouwt met Anna IJsenouts 
van der Messe, die hem zeventien (!) kinderen 
schenkt. Van Veen wordt protestant, maar zijn 
vrouw blijft katholiek en voedt al haar kinderen 
in dat geloof op. Aan het eind van zijn leven 
keert Van Veen terug naar de moederkerk. Na 
zijn overlijden gaat de heerlijkheid over op zijn 
zoon Simon jr.. In 1625 gaat De Vuursche met 
alle ab- en dependenties [bijgebouwen en bijbe-
horende zaken] als venen, vullingen [opgevulde 
of gedempte plekken of verfraaiingen?] en vel-
den [...] alsmede 5 pachthoven en de oude hof-
stad Drakestein naar mr. Cornelis van Vianen 
cum sociis (met de zijnen), aan een groep perso-
nen dus. 

Een van hen krijgt De Vuursche en Drakesteyn 
toebedeeld. Het is Ernst van Reede (ook 
Rhede), heer van Nederhorst, gehuwd met Eli-
sabeth van Utenhove. Hij is luitenant-houtvester 
van het gewest Utrecht en maarschalk4 van 
Eemland, maar wordt pas in 1634 met het land-
goed beleend. Hij slaagt er formeel in de oude 
leenhorigheid voorgoed kwijt te raken, want 
het kapittel van St. Jan ontslaat hem van zijn 

leenverplichtingen en de Staten van Utrecht 
doen hetzelfde ten aanzien van het landhuis. 

Toch heeft Van Reede behoefte aan een leen-
heer, zeer waarschijnlijk om via deze autoriteit 
de volledige rechtspraak over het gebied te 
verkrijgen. Daarom draagt hij zijn bezit in leen 
op aan stadhouder prins Frederik Hendrik. En 
inderdaad, de prins � in zijn hoedanigheid van 
graaf van Buren � geeft hem het gebied met de 
hoge en lage jurisdictie en heerlijkheid van de 
Vuursche mitsgaders de hoge heerlijkheid en de 
ridderhofstad Drakesteyn in leen. 

 
 

Gerard van Reede, stichter van Lage Vuur-
sche 

 
Met Gerard van Reede doet in 1640, na de vroe-
ge dood van zijn vader Ernst, de meest onder-
nemende heer van Drakestein in de geschiede-
nis van Lage Vuursche zijn intrede. Hij gaat na-
melijk voortvarend aan de slag: hij laat in 1640 
de oude hofstede afbreken en een volledig 
symmetrisch achtkantig stenen landhuis bou-
wen. Hij wil van De Vuursche een echt dorp 
maken en schenkt de dorpelingen, van wie 
waarschijnlijk velen in zijn dienst zijn, geld en 
grond voor de bouw van een gotische prote- 
stantse kerk, een pastorie, een school met on-
derwijzerswoning, een molen en een herberg. 
Erg snel is het dorp echter niet gegroeid, want 
in 1855 telt Lage Vuursche nog maar twaalf 
huizen en zestig inwoners. 

Het lukt Gerard van Reede zijn gelijkgeboren 
buren, de heren van De Hooge Vuursche, Pijnen-
burg en Splinterenburg, de bouw van de kerk 
mee te laten Þnancieren. Het kerkgebouw is 
vermoedelijk opgetrokken van stenen van een 
afgebroken klooster bij Utrecht, symbolischer 
kan het naast niet! De vier genoemde heren 
begiftigen de kerk met ramen, versierd met hun 
wapens. Henriëtte van Reede, Gerards dochter, 
schenkt de kerk een zilveren avondmaalsbeker. 
Haar vader wordt in 1659 de eerste ouderling 
van de nieuwe gemeente. In 1660 wordt de 
Vuursche kerk in gebruik genomen en zij dient 
nog steeds als protestantse kerk. 

2. Joan Reynst, heer van Niel (1636-1695), geschilderd in 
1675 door Karel Dujardin (coll. Rijksmuseum Amster-
dam). 
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De inzet van hun heer is de protestanten in het 
dorp De Vuursche tot grote steun, want ze 
hebben eerder van de katholieken nog al eens 
last ondervonden. Er wordt daarom heimelijk 
gepreekt in een schuur van de boerderij De 
Stulp achter het landhuis Drakestein. Maar met 
steun van de Staten van Utrecht en de heer van 
Drakestein kunnen er vanaf 1660 openlijke 
kerkdiensten worden gehouden. 

In 1645 is Gerard getrouwd met Catharina van 
Teylingen, met wie hij zeven kinderen krijgt. 
Helaas is dit huwelijk maar van korte duur. Na 
haar dood in 1653 hertrouwt hij met zijn nicht 
Margareta van Reede van Nederhorst, die hem 
één kind schenkt. Op 13 oktober 1669 vindt er 
een grote familietragedie plaats: beide echtelie-
den overlijden op dezelfde dag, onmondige 
wezen achterlatend. Tot overmaat van ramp zijn 
er ook nog zeer hoge schulden, want er is door 
Gerard en de zijnen royaal geleefd. Hij bezit ook 
nog het Wittenvrouwenklooster te Utrecht, dat 
hij nauwelijks heeft afbetaald. Het gevolg is dat 
het gehele bezit in de Vuursche twee jaar later 
publiekelijk geveild moet worden. 

 
 

Drie vrouwen met volledige jurisdictie 
 

De hoogste bieder (f 27.300, een fors bedrag 
voor die tijd!) op de veiling is de Amsterdamse 
patriciër Joan Reynst, heer van Niel, kapitein der 
burgerij, die in 1672 door prins Willem III met de 
heerlijkheid De Vuursche wordt beleend (a�. 2). 
Reynst heeft Drakesteyn zeker als buitenplaats 
gebruikt, want hij bewoont ook een kapitaal 
grachtenhuis aan de Herengracht (nr. 500) in 
Amsterdam. Na zijn dood in 1695 zijn er achter-
eenvolgens drie vrouwen vrouwe van De Vuur-
sche en Drakestein met inbegrip van de hoge en 
lage jurisdictie! Dat is heel bijzonder voor die 
tijd. De eerste is de weduwe van Reynst, Eva 
Hooftman. Hun dochter Anna trouwt met mr. 
David de Wildt, secretaris van de admiraliteit 
van Amsterdam, hoogheemraad (bestuurslid) 
van Groot Waterschap Woerden en mees-
terknaap5 van Gooiland. Deze wordt heer van 
Drakestein en bezit ook de buitenplaats Schoon-

oord in Abcoude. De tweede vrouwe van Dra-
kestein is diens tweede dochter, Johanna Maria, 
uit zijn huwelijk met Cornelia van Strijen. (Wel 
merkwaardig omdat er een oudere zoon Hui-
bert is. Maar misschien is deze geestelijk onvol-
waardig?) Johanna Maria trouwt met Jan Carel 
Barchman Wuytiers, schout-bij-nacht van Hol-
land en West-Friesland en meesterknaap van 
Gooiland. De derde vrouwe is hun dochter Isa-
bella Lucretia, gehuwd met Pieter Anthony Go-
din, kolonel der cavalerie. 

De dames hebben een en ander naar hun 
smaak veranderd aan het hoofdgebouw, maar 
het wordt te klein voor het gezin Godin met zes 
kinderen. Mevrouw Godin verkoopt in 1779, na 
het overlijden van haar man, het landgoed aan 
de Amsterdamse koopman mr. Court Simon 
Sander, die het landhuis laat moderniseren. 
 

 
Een testament uit 1747 

 
Jan Carel Barchman Wuytiers heeft in 1747 bij 
notaris Smit in Utrecht een testament laten 
opstellen, waarin een opsomming van zijn on-
roerend goed is opgenomen. Het is boeiend om 
te zien, wat het onroerend goed allemaal in-
houdt: 
�� hooge heerlykheyd en ridderhofstede c.a. en 

mergen [morgen = 0,98 hectare] lands 
�� huysinge [huis], 11 mergen land en tolboom 
�� huisinge, 9 mergen land 
�� windkoornmolen met annexe huysinge 

3. De zuil met vergulde draak (fotograaf onbekend). 
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[woonhuis] 
�� 2 huysjes, gesepareerd in 4 wooningen, en 2 

daghuurders-wooningjes 
�� stuk hey en bouwland [landbouwgrond], 

groot 98 mergen 
�� 4 mergen bouwland 
�� stuk land, groot 9 mergen 
�� 10 dammaten [dagmaat = 1⁄2 hectare] weyt- en 

hooylanden 
�� 8 blokken thienden [aantal bijelkaar behoren-

de akkers] 
�� 6 mergen wey- en bouwland 
�� huysinge met 3 mergen land en 6 mergen wey-

land 
�� huysinge met eenig weyland; Pynenburgergrift 

 
 

De familie Bosch van Drakestein 
 

In 1807 worden Drakensteyn en De Vuursche op-
nieuw publiekelijk geveild. De koper is de Utrecht-
se burgemeester mr. Paulus Wilhelmus Bosch, 
telg uit een oud rooms-katholiek geslacht. Van 
leenplicht is door de Franse revolutie nu helemaal 
geen sprake meer. Bosch verwerft in 1829 (op zijn 
verzoek!) de adellijke titel van jonkheer en hij laat 
zich Bosch van Drakestein noemen. Hij moet een 
goede financier zijn geweest, want hij verwerft in 
1811 de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd. 
Met Henriëtte Hoffman heeft hij drie zonen, die 
later elk een landgoed erven. 

Drakensteyn gaat naar de tweede zoon, jhr. 
mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan, die raadsheer 
is bij het provinciaal gerechtshof van Utrecht en 

lid van de Eerste Kamer. Hij is getrouwd met 
Martha Maria Ancher. In 1860 koopt hij een 
groot deel van het landgoed Drakenburg, maar 
niet de villa, die in de plaats van de ridderhofste-
de is gekomen. Na zijn dood in 1866 komt het 
landgoed in het bezit van zijn zoon. 

Dat is jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drake- 
stein, advocaat, rechter en lange tijd commissa-
ris van de koning(in) in Noord-Brabant. Hij is 
getrouwd met zijn nicht Elisabeth Henriëtte 
Johanna Bosch (haar moeder is zijn zuster) en 
woont in "s-Hertogenbosch. Hij laat de stad 
f 10.000 na voor een monument ter herinnering 
aan zijn vroeg overleden tweelingdochters en 
zijn vrouw. In 1903 verrijst er voor het station 
van "s-Hertogenbosch een hoge zuil met een 
vergulde draak (!) erop, oorspronkelijk bedoeld 
als drinkfontein, ontworpen door Jules Dony 
(a�. 3). Vanaf 1894 is Drakensteyn van de zoon 
van Paulus Jan, jhr. Frederik Lodewijk Herbert 
Jan, die ook in "s-Hertogenbosch woont. Groot-
vader, zoon en kleinzoon voegen de titel heer 
van Drakenburg aan hun naam toe. 

Frederik Lodewijk Herbert Jan trouwt met 
Theresia Maria Charlotta Rouppe van der 
Voort, maar sterft jong (39 jaar). Hun oudste 
zoon heet weer Paulus Jan; hij gaat met zijn 
gezin op Drakensteyn wonen. Hij is land- en 
bosbouwkundige en beheert het landgoed 
van 500 ha en enkele huizen in het dorp tot 
aan zijn tamelijk vroege dood in 1955. Hij 
trouwt met Maria de la Concepcion Luisa Fer-
nanda Timotea Antonia Sorela Y Del Corral. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het 
landhuis door de Duitse bezetters gevorderd, 
eerst als vakantieoord voor Duitse kinderen, 
daarna als onderkomen voor Duitse officieren. 
Na de oorlog hebben de Canadezen er een tijd 
in gezeten. Dit alles is het huis niet ten goede 
gekomen, want het blijkt in 1946 volledig uit-
gewoond. 
 
 
Een koninklijk buitenverblijf 

 
De zoon van Paulus Jan Bosch van Drakestein, 
Frederik Lodewijk, door de Vuursenaren #jonker 

4. Gravure van Drakesteyn met de dubbele toegangs-
brug uit circa 1750 naar een tekening van Jan de Beyer 
(coll. auteur). 
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Freddie! genoemd, wil  het landgoed gaan ex-
ploiteren door het verhuren van vakantiehuis-
jes, maar de gemeente Baarn staat dat niet toe. 
In 1959 ziet hij zich genoodzaakt om het land-
goed, bestaande uit landhuis en bijgebouwen 
met 20 hectaren tuin en park te koop aan te 
bieden. De nieuwe eigenares is kroonprinses 
Beatrix. Deze laat het hoofdgebouw grondig 
restaureren en de beide bijgebouwen geheel 
vervangen. Ze betrekt haar eerste woning in 
1962 (a�. 5). In mei 1965 wordt ze heimelijk 
gefotografeerd in het bos achter haar woning, 
terwijl ze knus met een onbekende man wan-
delt. Dat blijkt later de Duitse diplomaat Klaus 
von Amsberg te zijn, zoon van Klaus von Ams-
berg en Gösta, Freiin (barones) von dem Bus-
sche-Haddenhausen. 

Aanvankelijk bestaat er groot verzet tegen 
deze huwelijkskandidaat van de kroonprinses, 
maar al heel snel weet hij zich goed aan te pas-
sen en op den duur wordt hij door de meeste 
Nederlanders zeer sympathiek gevonden. Het 
jonge paar treedt in maart 1966 in Amsterdam 
in het huwelijk en Klaus, inmiddels tot Nederlan-
der genaturaliseerd en Claus van Amsberg gehe-
ten, wordt prins der Nederlanden en jonkheer 
van Amsberg. 

Het paar krijgt drie zonen: Willem-Alexander, 
Friso en Constantijn, die als "gewone! leerlingen 
de Nieuwe Baarnse School, basisschool voor 
bijzonder neutraal onderwijs te Baarn, doorlo-
pen; de oudste twee zitten twee respectievelijk 
één jaar op Het Baarsch Lyceum. Het gezin kan 
voor een groot deel over eigen grond naar oma 
en opa op paleis Soestdijk wandelen of Þetsen. 
Nadat prinses Beatrix in april 1980 koningin is 
geworden, vertrekt het gezin naar Den Haag en 
wordt Drakensteyn een koninklijk buitenverblijf. 

Dit jaar is koningin Beatrix afgetreden en zij 
wil als prinses weer op haar landgoed Draken-
steyn gaan wonen. De bewoners van Lage Vuur-
sche zijn daar erg blij om, maar de circa vier 
meter hoge zwarte afrastering die om het gehe-
le terrein is neergezet, is het dorp een doorn in 
het oog. 
 
 

De bouwgeschiedenis 
 

Hoe de hofstede Drakesteyn eruitzag, is niet 
bekend, maar vanwege het achtervoegsel -stein 
zal het gebouw (grotendeels) van steen zijn 
geweest. De oudste a�eelding van het gebouw 
zou staan op een tekening door Jacobus Stel-
lingwer� gemaakt tussen 1700 en 1730. Onder 
de a�eelding staat geschreven: Drakesteyn, te 
Vuersche en we zien een middeleeuwse ridder-
hofstede. Maar er rijzen meteen drie vragen: 1) 
Naar welk voorbeeld heeft Stellingwer� deze 
tekening gemaakt? 2) Of gaat het misschien om 
een fantasietekening? 3) Of hebben we te ma-
ken met een tekening van een heel andere rid-
derhofstede (bijvoorbeeld het nabije Draken-
burg)? 

Een andere a�eelding van Drakesteyn is te 
zien op een kaart uit 1619, in vogelvlucht gete-
kend. Het huis is daar L-vormig met een hooi-
berg en enkele bijgebouwen erbij en wordt 
aangegeven met de naam Warnaershofste, ter-
wijl het gebied Vuerst wordt genoemd. Zoals ik 
al schreef, is het merkwaardig dat het gebouw 
op deze kaart niet met de naam Drakesteyn 
wordt aangeduid, alsof het hier om een gebouw 
gaat, dat veel ouder is dan 1619. 

Dan komt er in 1640 een achthoekig landhuis, 
duidelijk herkenbaar op een anonieme tekening 
uit 1665, ook het jonge dorpje Lage Vuursche 
met kerk en molen staat erop. Het landhuis is 
ontworpen in Hollands-classicistische stijl, zeer 
waarschijnlijk door de beroemde bouwmeester 
Jacob van Campen (ook de ontwerper van het 
stadhuis van Amsterdam (nu paleis) op de Dam, 
het Mauritshuis en paleis Noordeinde) en is ge-
bouwd op of bij de plaats van de oude middel-
eeuwse ridderhofstede. 

Op een gravure uit circa 1750 naar een teke-
ning van Jan de Beyer staat het Huis 
Draakestein, waarop duidelijk een Ionisch zuilen-
front en twee boven elkaar gelegen toegangs-
bruggen over een ronde gracht te zien zijn, een 
voor de bewoners en hun gasten en een voor 
het personeel (a�. 4). Het huis bestaat uit een 
souterrain, een beletage, een eerste etage en 
een zolder, voorzien van een zadeldak. Bij de 
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verbouwing van 1780 is de Ionische zuilenpartij 
verdwenen en zijn er schuifvensters aange-
bracht. In de achttiende eeuw is er een voor-
plein, geßankeerd door twee evenwijdige bijge-
bouwen, die later ingrijpend verbouwd zijn en in 
1964 geheel vervangen door nieuwbouw op 
dezelfde plaats. In 1961 werden de toegangs-
hekken van de verdwenen buitenplaats Sluys-
Nae aan de Vecht, ten zuiden van Nieuwersluis, 
bij de twee ingangen van het landgoed Draken-
steyn geplaatst. Wanneer de brug enkelvoudig 
werd, is mij niet bekend.6 

 
Noten 
 
1. Vele landhuizen in ons land worden kasteel ge-

noemd, hoewel ze dat qua uiterlijk en qua functie 
strikt genomen niet zijn. Bijvoorbeeld: kasteel 
Drakensteyn, kasteel De Hooge Vuursche en kasteel 
Groeneveld (alle te Baarn). Blijkbaar ging/gaat er 
een grote uitstraling van het woord kasteel uit. 
Van Dale heeft als derde betekenis van kasteel: 
groot en aanzienlijk huis, synoniem: landhuis. 

2. Een proost is een kanunnik, belast met het beheer 
van de goederen van een kapittel en de verzorging 

van de kanunniken. Een kapittel is een college van 
rooms-katholieke geestelijken (kanunniken), ver-
bonden aan een kathedraal of een kapittelkerk, 
onder leiding van een deken. Zij leven en handelen 
volgens bepaalde regels. 

3. Het gaat om hetzelfde gebied en niet om een 
tweede gebied zoals door Ben Olde Meierink 
wordt beweerd in zijn hoofdstuk over Drakestein 
in Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, tweede 
druk, Utrecht 1995, p. 175. 

4. Hoogste militaire bevelhebber van een gebied, in 
dit geval van Eemland. 

5. Rechter inzake houtvesterij. 
6. Het interieur van het landhuis wordt nauwkeurig 

beschreven op p. 178 van het boek, genoemd in 
noot 3. 
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5. Prinses Beatrix voor haar eerste woning in 1965 met 
de auto die zij van vader heeft gekregen (fotograaf 
onbekend). 
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Water en vuur (1672-1673)  
Het Rampjaar in de regio (deel 1) 

Hans Mous 

De gebeurtenissen in de regio als geheel 
 

Blitzkrieg en waterlinie 
De Guerre de Hollande die de Franse koning Lode-
wijk XIV in 1672 tegen ons land ontketende, leek 
aanvankelijk voor de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden op een complete cata-
strofe uit te lopen. De Zonnekoning had zich 
uitstekend op de oorlog voorbereid. Het moest 
een bliksemoorlog worden: binnen enkele weken 
moest de Republiek op de knieën. Veel heeft het 
niet gescheeld. De voorbereidingen van de kant 
van de Republiek waren belabberd. De bestuur-
ders waren te verdeeld om energieke maatrege-
len te nemen en het leger was jarenlang verwaar-
loosd. Men wachtte ruziënd de Franse aanval af. 

Op 6 april 1672 verklaarde Frankrijk de Repu-
bliek de oorlog. Dankzij bondgenootschappen 
met verschillende Duitse vorsten kon Lodewijk 
gemakkelijk de Rijn bij Lobith bereiken. Zijn leger 
telde 120.0001 man, een enorme strijdmacht 
voor die tijd. Zonder veel problemen stak de 
Franse troepenmacht op 12 juni de Rijn bij Lobith 
over. Het Staatse leger had erop gerekend ach-
ter de IJssel te kunnen standhouden, maar die 
vlieger ging toen niet meer op. Ook Utrecht 
moest worden opgegeven. Terwijl de strijd-
krachten van de Republiek zich naar het westen 
terugtrokken, sloeg vooral in Gelderland en 
Utrecht de bevolking massaal op de vlucht. 

Amersfoort viel op 19 juni2 in Franse handen, 
Utrecht gaf zich over op de 23e. Naarden had 
zich al op 20 juni zonder slag of stoot aan een 
kleine groep ruiters overgegeven en de Franse 
voorhoede was kort daarop tot in Muiden 
doorgedrongen. Blijkbaar beseften deze 
soldaten niet welke belangrijke troef zij in 
handen hadden. De leider van de voorhoede liet 
zijn baard bijwerken, stal de beurs van de 
stadssecretaris en keerde vervolgens met zijn 
manschappen terug naar Naarden. En toen 
arriveerde Johan Maurits van Nassau-Siegen 
(een verre verwant van de nieuwe stadhouder 
Willem III) met troepen in Muiden en begon de 
plaats te versterken. 

Johan Maurits mocht dan oud zijn (zelfs van-
daag de dag mag je met pensioen, als je 68 jaar 
bent), hij had veel meer pit dan de bestuurders 
van Naarden en Muiden. De laatsten hadden 
zojuist met de Fransen een akkoord bereikt 
over de voorwaarden van de overgave van de 
stad. Dat akkoord kon nu de prullenbak in. Ook 
Weesp werd versterkt. Tegelijk begon men het 
land tussen Muiden en Gorinchem onder water 
te zetten, niet volgens een vooropgezet plan, 
maar à l!improviste. Johan Maurits had het com-
mando over het front van Muiden tot aan de 
Oude Rijn bij Nieuwerbrug. Hij liet de sluizen bij 
de Hinderdam sluiten en twee sluizen op de 
rechteroever van de Vecht openzetten. Het 

België in 1914: een buitenlandse vijand bezette in korte tijd bijna het hele land; 
duizenden inwoners wachtten de vijand niet af, maar zochten een goed 
heenkomen; de resten van het leger slaagden erin om achter een riviertje stand te 
houden en dankzij een geïmproviseerde inundatie een uiterste hoekje van het land 
in handen te houden. Precies zo!n scenario speelde zich in 1672 in onze regio af. Bij 
ons waren de invallers geen Duitsers maar Fransen, maar verder lijkt het wel erg 
veel op elkaar. De Vecht was onze IJzer en Muiden was ons Ieper. In dit eerste deel 
zal ik het verloop van de oorlog in 1672 en 1673 voor de hele regio tussen Vecht en 
Eem beschrijven. In een tweede deel (dat in een volgend nummer van TVE komt te 
staan) zal ik per plaats beschrijven wat er daar in de loop van de oorlog gebeurd is. 
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Vechtwater stroomde uit over de akkers en de 
weiden. Alle land tussen Muiden, Naarden en 
Loosdrecht werd één groot meer. Plaatsen als 
Ankeveen en Kortenhoef waren door een enke-
le dijk met de buitenwereld verbonden. Ook de 
linkeroever van de Vecht kwam onder water te 
staan, doordat Johan Maurits de linkerkade van 
de Vecht op enkele plaatsen liet doorsteken. 

De Franse opmars was nu tot staan gebracht. 
Lodewijk XIV besefte in augustus 1672 dat een 
snelle overwinning er niet meer in zat en ging 
met zijn hoofdmacht terug naar Frankrijk. Een 
leger van enkele tienduizenden onder bevel van 
de hertog van Luxembourg bleef hier achter. De 
noordelijke Vechtstreek was een van de front-
gebieden geworden. Het Staatse leger verde-
digde dit gebied vanuit de vestingsteden Mui-
den en Weesp en vanuit een tweetal forten (bij 
de Hinderdam en bij Uitermeer). 

Echt veilig was de Republiek hiermee nog niet, 
want de verdedigingswerken van Muiden en 
Weesp verkeerden gedurende de eerste maan-
den van de oorlog in bar slechte staat. En bij de 
Hinderdam en Uitermeer waren er aanvankelijk 
eerder schansen dan echte forten. De Vechtlinie 

werd verder nog verdedigd met uitleggers. Dit 
waren met geschut bewapende lage vaartuigen 
die als varende artillerie konden dienen. De 
Vechtlinie bleef tot in 1673 riskant. Als de rivier 
dreigde dicht te vriezen, werden boeren opge-
trommeld om het water met bijlen open te hou-
den. Hielp ook dat niet, dan liet Johan Maurits 
een ijsbreker uit Amsterdam overkomen om een 
Franse overtocht te voorkomen. 

 
Franse expedities in de Vechtstreek 
De massa!s water maakten het moeilijk om gro-
te militaire ondernemingen uit te voeren. Toch 
vonden in onze regio ook nog na augustus 1672 
verschillende expedities plaats. Staatse troepen 
maakten zich korte tijd meester van kasteel 
Kronenburg bij Loenen en van kasteel Loener-
sloot. Een poging om Naarden te heroveren in 
september 1672 mislukte vóór ze op gang was 
gekomen. De Fransen verwoestten een aantal 
kastelen langs de Vecht, maar hadden het voor-
al voorzien op een tweetal strategische punten: 
Muiden en de Hinderdam. De Hinderdam was 
voor de verdediging van de Republiek van emi-
nent belang. Zolang zij gesloten bleef, stroom-

 
Aan de Hollandse waterlinie. Stadhouder Willem III op inspectie. Schoolplaat van Isings. 
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de het Vechtwater over het lage land tussen 
Weesp en Naarden. De Franse troepen konden 
de dam alleen bereiken over de dijken die langs 
Ankeveen en Kortenhoef liepen. Die waren niet 
moeilijk te verdedigen en dus leden de Franse 
pogingen in de herfst en de winter van 1672 en 
het voorjaar van 1673 schipbreuk. 

Alleen tijdens deze expedities was er een 
grote Franse troepenmacht in onze regio. Bij die 
gelegenheden nam de hertog van Luxembourg 
zijn intrek in een van de buitenhuizen van  
!s-Graveland. Of zijn troepen, die gewoonlijk bij 
Zeist gelegerd waren, dan op de Franse Kamp 
verbleven, is een omstreden kwestie. De naam 
Franse Kamp schijnt van recente datum te zijn. 
Dat neemt niet weg, dat het een droog terrein 
was dat dichtbij "s-Graveland lag, dus een ge-
schikte plek voor Luxembourgs leger. Als er 
geen expedities waren, was er alleen een Frans 
garnizoen van 1000 à 2000 man in Naarden. 

De inwoners van onze regio (voorzover ze 
niet gevlucht waren) konden er ook niet mee 
zitten, dat ze niet vaak Franse soldaten zagen. 

De komst van Franse soldaten naar een dorp 
voorspelde meestal niet veel goeds. Als het 
!meeviel", werden slechts voedsel, hooi en hout 
opgeëist. Zo moest Eemnes al in augustus 1672 
grote hoeveelheden hooi ophoesten voor de 
Franse cavalerie. Ook kerkklokken hadden de 
warme aandacht van de Fransen. In Loenen, 
Loosdrecht en Vreeland hebben ze deze meege-
nomen of dat geprobeerd. (De Fransen waren 
overigens niet de laatste bezetters met belang-
stelling voor onze kerkklokken.) Maar vaak viel 
het Franse optreden ook niet mee. Loosdrecht 
(oktober 1672) en Nigtevecht (februari 1673) zijn 
de plaatsen die in onze regio het zwaarst gele-
den hebben onder de Franse plunderingen. Ook 
in Eemnes, Hilversum, Loenen en "s-Graveland 
hebben de soldaten van Luxembourg ßink huis-
gehouden. 
 

 
De oorlogvoering 

 
Een natte bedoening 
De gevechtshandelingen in onze streken 
speelden zich dus af in het water of op dijken of 
landtongen. Er werd ook veel gegraven. 
Verdedigers staken dijken door en aanvallers 
dichtten de gaten. Beide legers wierpen 
schansen op en bouwden palissades. Of liever 
gezegd, daarvoor namen ze geronselde boeren 
mee. De hertog van Luxembourg schreef aan 
Louvois, de Franse minister van Oorlog:  

Dit land staat onder water, ik sta op het droge 
land, bij het begin van de dijken waarlangs zij 
naar mij toe kunnen komen; en daarop heb-
ben ze om de zoveel meter stevige versterkin-
gen en palissades aangelegd, die zo geplaatst 
zijn dat, als ze vanuit de ene versterking ver-
dreven worden, ze zich op de volgende kun-
nen terugtrekken zonder dat ze linksom of 
rechtsom kunnen worden afgesneden dankzij 
het water; en we kunnen ze slechts over een 
geringe breedte aanvallen, waarbij ze zich zo 
goed als ze kunnen verdedigen en wanneer 
we bij hun palissades zijn aangekomen en die 
omver trekken om bij ze te kunnen komen, 
blijken de schelmen er vandoor te zijn.3 

De Waterlinie van 1672 met de forten en vestingen. 
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En Johan Maurits schreef aan Willem III over 
oorlog rond Ankeveen:  

Op 30 september 1672 is de vijand met twee- 
of driehonderd man gekomen tussen Anke-
veen en de Uitermeerse sluis, en ze namen 
ook ongeveer honderd boeren met zich mee. 
Ze hebben de dijk doorgestoken en vernield 
over een afstand van meer dan zeventig 
passen en achter die doorbraak maakten ze 
een borstwering en verschansten zich daar-
achter. Toen de heer Van Waldenburgh dat 
bemerkte, nam hij driehonderd man van het 
regiment van kolonel Stockheim en beide 
kolonels marcheerden recht op de vijand af 
en werden door een grote troep gevolgd. 
Een zekere kapitein Creutz voerde de voor-
hoede aan en marcheerde zonder te aarzelen 
dwars door de dijkdoorbraak die de vijand 
had laten maken, tot aan zijn buik door het 
water, tot aan de versterking; toen de vijan-
den onze vastberadenheid zagen, gingen ze 
er met gezwinde spoed vandoor en de onzen 
achtervolgden hen tot in !s-Graveland, terwijl 
ze voortdurend schermutselingen uitvoer-
den. We hebben op die weg geen doden 
aangetro�en, maar hier en daar wel veel 
bloed; aan onze kant was er één man gesneu-

veld en enkelen gewond; onze troepen heb-
ben een post ingericht en hebben zich goed 
verschanst bij de twee bruggen, dicht bij !s-
Graveland aan de kant van Ankeveen, zoals 
Uwe Hoogheid kunt zien op de kaart, en 
hebben de dijk gerepareerd die de vijand 
vernield had, zodat we nu weer vanaf de 
Uitermeerse sluis kunnen komen om onze 
genoemde post te kunnen handhaven en we 
zullen proberen de brug vlak bij !s-Graveland 
te bezetten.4 

Het lijkt erop dat de meeste van deze operaties 
zich afspeelden op of bij de Loodijk. Als het 
Franse leger een aanval op Uitermeer en de 
Hinderdam wilde doen, bleef het natuurlijk zo 
lang mogelijk op het droge Gooise land. Maar bij 
!s-Graveland moesten de Fransen dan echt het 
moeras in. Dat verklaart ook waarom 
Luxembourg juist in die plaats een paar keer zijn 
hoofdkwartier had. 

Soms moesten de troepen ook echt dwars 
door het water. Zoals een gedeelte van de 
Staatse soldaten die in september 1672 en in 
september 1673 Naarden moesten heroveren. 
Deze amÞbische operaties vereisten een be-
hoorlijke planning en een stevige organisatie. In 
de aantekeningen van de graaf van Waldeck, de 

Uitlegger. 
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opperbevelhebber van het Staatse leger, bevindt 
zich een stuk met de plannen voor zo!n operatie 
in onze regio, ik vermoed voor de bezetting van 
Nieuwersluis in mei 1673. In 77 sloepen moesten 
600 man worden vervoerd. Bij de Hinderdam 
lagen twaalf schepen met geschut klaar en op de 
Zuiderzee elf. Van alle vaartuigen waren de be-
manning en de bewapening precies vastgesteld. 
Er moest bij deze expeditie ook een schans aan-
gelegd worden: in Weesp lagen 25 schuiten met 
aarde klaar en verder lag er een grote hoeveel-
heid palen. Uit Weesp, maar ook van rond Am-
sterdam en zelfs uit de Beemster waren alles 
bijeen zo!n 600 boeren opgetrommeld om dit 
werk te doen.5 

 
Inlichtingen over de vijand 
Beide legers hadden dringend inlichtingen over 
de vijand en over de te volgen wegen nodig. De 
Fransen maakten gebruik van de weinige inwo-
ners die er geen been in zagen om de vijand als 
gids te dienen. Zo werd een zekere Joosje Klim-
op, die de Fransen verscheydene reyzen voor 
Gidze gedient hadde6, eind december 1672 als 
gevangene naar Muiden gebracht. Hij had zich 
vooral bij Woerden, Kamerik en Waverveen 
voor de Fransen verdienstelijk gemaakt. Ook in 
onze regio hadden de Fransen een gids, een 
zekere Toon Ketel, een fameusen ende pu-
blijcken Landt-loper ende Vagabund, die het 
stadsbestuur van Naarden dickwils heeft doen in 
!t gat setten, gejustitieert, en eyndelijck doen 
bannen. En tenslotte was er in Hilversum de 
franciscaan Dionysius van Gent die de Fransen 
de weg wees naar de buitenplaatsen van de 
rijkste Nederlanders. Maar ook het Staatse le-
ger had zijn informanten in vijandelijk gebied. 
Zo kreeg Johan Maurits regelmatig informatie 
van inwoners van Naarden, waardoor hij goed 
op de hoogte was van de troepensterkte aldaar. 
In een van zijn brieven aan Willem III sprak hij 
zelfs van mijn man uit Naarden7. 

Van tijd tot tijd trok een groepje soldaten 
erop uit in een soort commandoactie. Van den 
Bosch vertelt over zo!n actie in december 1672:  

Omtrent deze tijdt gingen 7 Mannen als Vis-
hengelaars, op zijn boers gekleedt, uyt Muy-

den, een van de zelve quam binnen Naerden, 
en zagh daar om Wildtbraat te schieten, uyt 
gaan een Frans Capiteyn, die hy volghde en 
ontrent zijn Makkers, die hier op pasten ge-
komen zijnde hebben zy den Capiteyn aange-
vat en hem binnen Muyden ["] gebracht.8 

Na de herovering van Naarden in september 
1673 maakte het Staatse leger aanstalten om 
naar Amersfoort op te trekken. In het archief 
van de graaf van Waldeck bevindt zich een 
Verbael om van Naerden te marcheeren door 
twee bedeckte wegen tot achter Amersfoort9, 
waarbij de troepen buiten het zicht van de 
Fransen konden blijven. 

Een veilige en tijdige communicatie kon voor 
beide legers van levensbelang zijn. Maar het 
was niet altijd even gemakkelijk om daarvoor te 
zorgen. In tijden van nood gebruikte men vuur-
signalen. Zo ontstaken de Fransen op de torens 
van Naarden en Hilversum vuren als Naarden 
bedreigd werd. Daarmee kon Luxembourg in 
Utrecht gewaarschuwd worden. Lambert van 
den Bosch vertelt, dat op het dak van het huis 
van Tromp in !s-Graveland enkele mensen op de 
uitkijk stonden. Toen zij in oktober 1672 een 
grote Franse troepenmacht zagen aankomen, 
waarschuwde de dominee het Staatse leger dat 
daardoor nog net op tijd de Ankeveense brug 

 
Franse gardesoldaat en o�cier. 
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kon versterken.10 Wie als boodschapper door de 
linies van de vijand trok, riskeerde zijn leven.  

Johan Maurits schreef op 2 maart 1673: We 
hebben een boer opgepakt, die eerst heftig ont-
kende dat hij brieven bij zich had, maar na drei-
ging met martelen, ze uit zijn oude wambuis 
tevoorschijn haalde. Voor alle zekerheid vroeg 
Johan Maurits nog wat hij met deze man 
moest doen. Het antwoord van Willem III zal 
kort maar krachtig zijn geweest. Immers, met 
boodschappers van de vijand maakte men 
korte metten. In dezelfde brief schreef Johan 
Maurits over zijn eigen boodschapper die door 
de Fransen was gepakt: Ik ben bang dat men 
vandaag die arme jongen zal ophangen die ik af 
en toe voor missies naar Amersfoort gebruikt 
heb. Hij heeft twee anderen aangegeven, die nu 
naar Utrecht worden gebracht. De overigen zijn 
hier zo van onder de indruk, dat ze nu drie keer 
zoveel vragen voor hun opdrachten. Maar we 
hebben ze nu eenmaal nodig.11 Een deel van de 
meegesmokkelde brieven was in cijfercode 
gesteld. 
 

 
De beide legers 
 
Het Staatse leger 
We kunnen beter van het Staatse leger spreken 
dan van het Nederlandse leger. Immers, vele 
buitenlanders maakten er deel van uit. Er waren 
bijvoorbeeld veel Duitse huursoldaten. Ook bij 
de bevelhebbers komen we veel Duitsers tegen. 
Een van de regimentscommandanten in onze 
regio was de Duitse kolonel Johan von Stock-
heim. In 1673, toen zijn regiment vele mannen 
tekort kwam, ging hij in Duitsland nieuwe solda-
ten rekruteren. Maar we komen aan de Vecht 
ook Nederlandse soldaten tegen. Bijvoorbeeld 
mariniers, die voor het eerst bij een landoorlog 
werden ingezet. In 1673 lagen er compagnieën 
van deze !zeesoldaten" bij de Hinderdam, in 
Muiden en in Weesp. En bij de herovering van 
Naarden in 1673 speelden mariniers onder lei-
ding van kolonel Palm een grote rol. Daarnaast 
vochten ook enkele duizenden Spaanse solda-
ten in eigen onderdelen mee, ook bij de herove-

ring van Naarden. Die hadden mogelijk nog wat 
goed te maken vanwege een eeuw eerder. 

Het Staatse leger was slecht op de oorlog 
voorbereid geweest. Tegenover het Franse 
leger was het ver in de minderheid. De meeste 
soldaten waren in 1672 hooguit een jaar in 
dienst. In juni 1672, toen de Fransen in een mum 
van tijd grote delen van het land veroverden, 
zakte het moreel naar een dieptepunt. Toen 
Johan Maurits in 1672 in Muiden aankwam, trof 
hij daar een allegaartje van mariniers, nieuw 
aangeworven compagnieën en hal�ewapende 
soldaten, alles bij elkaar zo"n duizend man. De 
discipline was bij deze bonte verzameling ver te 
zoeken: velen deserteerden, anderen weiger-
den opdrachten om mee te werken aan het 
opwerpen van versterkingen, weer anderen 
plunderden de huizen van de stadsbevolking. 
De oude bevelhebber voelde zich gedwongen 
om een scherprechter naar Muiden te laten 
komen om zijn manschappen te disciplineren. 

Het Staatse leger had gedurende de hele 
oorlog veel last van desertie en ziekte. In augus-
tus 1673 rapporteerde kolonel Johan von Stock-
heim aan graaf Waldeck over de situatie van de 
regimenten in Nieuwersluis. Ongeveer 25% van 
zijn troepen bleek toen ziek te zijn. Al eerder in 
1673 bracht hij verslag uit over zijn eigen regi-
ment. Het ging toen nog slechter. Van het regi-
ment waren toen nog 779 man over (zieken en 
gezonden) en er ontbraken 461 man.12 

De commandant van het Staatse leger in onze 
regio, graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen 
(1604-1679), was in 1672 geen nieuweling op 
oorlogsgebied. Hij was zijn carrière begonnen in 
dienst van het Staatse leger tijdens de Tachtigja-
rige Oorlog. In 1637 trad hij in dienst van de 
Westindische Compagnie. Datzelfde jaar nog 
veroverde hij Elmina (nu in Ghana) en Brazilië op 
de Portugezen. Tot 1644 was hij gouverneur van 
Brazilië, dat hij als een verlicht heerser bestuur-
de. Hij ontleende hieraan de bijnaam De Brazili-
aan. In diezelfde tijd liet hij in Den Haag het naar 
hem genoemde Mauritshuis bouwen. 

In 1647 trad Johan Maurits in dienst van Bran-
denburg-Pruisen en voerde in de Pruisische 
bezittingen in het Rijnland ook een verlicht be-
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stuur. In 1668 volgde een nieuwe benoeming 
tot veldmaarschalk van het Staatse leger. We 
zagen al eerder, dat het aan zijn energieke op-
treden in juni 1672 te danken is geweest, dat 
Muiden en daarmee de Vechtlinie behouden 
konden blijven. En dan te bedenken dat hij in 
deze tijd veel last had van jicht, waardoor hij 
soms het bed moest houden. Maar liever ging 
hij dan per boot of per wagen op inspectie. 

Of Jan Modaal in onze regio erg blij was met de 
aanwezigheid van dit Staatse leger, valt te betwij-
felen. Ook deze soldaten leefden grotendeels ten 
koste van de boeren. Ook zij dwongen de boeren 
tot graafwerk. En ook zij plunderden en roofden. In 
augustus 1673 namen Gecommitteerde Raden van 
Holland en West-Friesland een resolutie aan waarin 
onder andere stond: dat by de goede Ingezetenen 
dezer Provincie zoo in de Steden, als ten platten 
Lande, aan haar Edele Mog. dagelijks menighvuldige 
klachten werden gedaan, over de schade en den 
overlast, die de zelve by !s Landts Militie te Paerdt en 
te Voet, zo in het door-passeeren, logeeren als ander-
zints met het ontroven van der zelver Vee, Gras, Hoy, 
Haver, en andere Landt-gewassen, werdt aange-
daan.13 In een pamflet uit 1672 waar drie burgers in 
gesprek zijn met drie boeren staat: daer leydt Prins 
Maurits tot Muyden, wat Duyvel doet hy als alles 
opvreeten, en de Boeren bederven.14 Maar we moe-
ten wel bedenken, dat dit laatste pamflet niet vóór 
de boeren, maar tegen de aanhangers van Willem 
III werd geschreven. 

Eén zaak is opmerkelijk aan het Staatse leger: 
uit de bronnen blijkt dat er aan de Vechtlinie ook 
vrouwen en kinderen van militairen waren. Dit 
was overigens alleen het geval bij de Hinderdam 
en mogelijk in fort Uitermeer: blijkbaar was het 
mogelijk om in een garnizoen je gezin bij je te 
hebben. En niet alleen voor officieren. In de be-
graafboeken van Nederhorst (waaronder Hin-
derdam en Uitermeer vielen) komen we in 1673 
een bosschieters wijff, een kint van een luijtenant, 
een trompetters wijff, een corporaels wijff, een 
soldaets kint, een soldaets wijff en nog een sol-
daets kint tegen. De Nigtevechtse dominee Kui-
lenburg heeft aan de Hinderdam zowel in 1672 
als in 1673 een kind van een militair gedoopt. 
Het Franse leger 

Het !Franse leger" dat in onze regio neerstreek, 
bestond niet alleen uit Fransen. Ook Zwitserse 
en Ierse regimenten maakten er deel van uit. 
Daarnaast zijn er in het Eemland in 1673 ook nog 
Keulse troepen geweest. Maar het merendeel 
van Luxembourgs soldaten bestond uit Fransen. 
Vooral deze Fransen hebben ervoor gezorgd 
dat 1672 (en 1673) voor de plattelandsbevolking 
een echt Rampjaar was. Na het vertrek van Lo-
dewijk XIV in augustus 1672 was de hertog van 
Luxembourg hun bevelhebber. 

François-Henri de Montmorency-Bouteville, 
hertog van Luxembourg (1628-1695), was niet 
de eerste keus van koning Lodewijk. Maar Con-
dé, de beoogde bevelhebber, was gewond ge-
raakt bij de oversteek van de Rijn en daardoor 
was de koning op Luxembourg aangewezen. 
Fruin noemt hem een driftig en onaangenaam 
mens.15 Panhuysen schrijft over hem:  

Zijn stijl van leiderschap kenmerkte zich door 
een grote onverschilligheid jegens de onder-
worpen bevolking. Luxembourg kon luchtig, 
bijna geamuseerd spreken over het lijden van 
zijn slachto�ers. Wreedheid was voor hem 
echter geen doel op zich, ze was eerder een 
onvermijdelijke bijkomstigheid. Het inle-
vingsvermogen van de hertog was nu een-
maal volledig gericht op het wel en wee van 
zijn manschappen. ["] Hij schonk zijn man-
nen de hechtheid van het stamverband: orde 
onderling, bandeloosheid erbuiten. Tijdens 
de vele fourageringstochten langs de waterli-
nie legde hij ze geen strobreed in de weg als 
zij aan het brandstichten en verkrachten 
sloegen.16 

Was het Franse leger een grotere ramp voor 
onze regio dan het Staatse leger? Het lijkt inder-
daad het geval. Bij Panhuysen lezen we: 

De Franse soldaat had een reputatie van 
wreedheid en bandeloosheid. Naarmate een 
soldaat meer ervaring kreeg, werd hij minder 
geschikt om terug te keren naar de burger-
maatschappij. Hij verwilderde. Hij raakte 
getraumatiseerd. Soldaten vergaten dat ze 
ooit uit de burgermaatschappij waren voort-
gekomen, ze zagen zichzelf en hun kamera-
den in toenemende mate als een apart volk, 
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als een stam met andere gebruiken en rech-
ten. Ze begonnen burgers te beschouwen 
zoals wolven hun prooidieren. Het leven was 
al zo hard en kort, ze wilden zich door niets 
en niemand de paar pleziertjes laten ontzeg-
gen die het krijgsbedrijf hun in de schoot 
wierp. Waar Franse manschappen ook had-
den gevochten, in Frankrijk zelf of in Lotha-
ringen, overal waren grootschalige plunde-
ringen en massale verkrachtingen de regel. 
Vaak gingen die gepaard met een collectieve 
razernij, waarin complete dorpen en stads-
wijken in vlammen opgingen en een bloed-
bad onder de burgers werd aangericht.17 

 
 
De bevolking en de oorlog 

 
De Fransche Tyrannie 
Deze uitbarstingen moeten op de tijdgenoten 
een enorme indruk hebben gemaakt, als je ziet 
hoeveel boeken en pamfletten er zijn verschenen 
over de Fransche Tyrannie van 1672.18 Sommige 
hiervan werden in de achttiende eeuw zelfs op-

nieuw uitgegeven. In geuren en kleuren vertel-
den de auteurs hoe de Franse troepen huishiel-
den in plaatsen als Loosdrecht, !s-Graveland en 
Nigtevecht. De ene schanddaad was nog onmen-
selijker dan de andere. De herinnering aan het 
gruwelijke Franse optreden werd ook in leven 
gehouden door de prentenreeks die Romeyn de 
Hooghe maakte naar aanleiding van het beest-
achtige Franse optreden in Bodegraven en 
Zwammerdam. In onze regio maakte Isaac 
Sorious prenten van plunderingen en verwoestin-
gen. Een waarschuwing bij het lezen en bekijken 
van deze bronnen lijkt me op zijn plaats: de ma-
kers ervan wilden wel erg graag het publiek in-
wrijven hoe slecht de Fransen waren.19 "De me-
dia! konden er in die tijd ook wat van# 

Er bestond een manier om aan de plunderin-
gen te ontkomen: de sauvegarde. Het was een 
vorm van losgeld die individueel (bijvoorbeeld 
door eigenaren van buitenplaatsen) of collectief 
moest worden opgebracht. De Staten-Generaal 
hadden sauvegarde verboden. Het gold als hulp 
aan de vijand. Maar blijkbaar gebeurde het toch 
nog zo vaak, dat in november 1672 het verbod 
opnieuw werd uitgevaardigd en op publieke 
plaatsen werd aangeplakt. We mogen aanne-
men dat deze plakkaten in het grootste deel 
van onze regio niet zijn verspreid, aangezien de 
Fransen daarmee ongetwijfeld niet hadden 
ingestemd. Ook hier is afpersingsgeld betaald, 
bijvoorbeeld door de inwoners van Loosdrecht 
en de meeste eigenaren van de buitenplaatsen 
in !s-Graveland. Ook de inwoners van Naarden 
hebben waarschijnlijk sauvegarde betaald om 
brandstichting te voorkomen. In Loosdrecht 
hebben de Fransen na betaling van het afper-
singsgeld toch vreselijk huisgehouden. Onge-
twijfeld hadden de Franse aanvoerders meer 
compassie met de welgestelden. Op dorpelin-
gen mochten de troepen zich uitleven. Daarbij 
valt overigens één ding op: in geen van de bron-
nen is sprake van massale moordpartijen in 
onze regio. En we mogen er gerust vanuit gaan 
dat we het uitgebreid vernomen hadden, als dat 
wel zo geweest was. Loosdrecht was dus geen 
Bodegraven. Wel waren hier vele plunderingen, 
brandstichtingen en mishandelingen. 

 
De hertog van Luxembourg (onbekende schilder). 
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 Over de behandeling van de inwoners van 
Nigtevecht na de plundering van hun dorp in 
februari 1673 lezen we: Dese goddeloose 
menschen [de Fransen], hun werck afgedaen 
hebbende, gingen, als hun saken wel bestelt 
hebbende, en met roof geladen, al 
zegepraelende naer Uytrecht, om aen de 
Hertog van Luxenburg, hun meester, rekening 
van hun bedrijf te geven; terwijl sy langs de 
geheele weg, omtrent ses uren verre, 
d!elendige gevangenen met alderhande 
barbarische wreedtheden plaegden. Want sy, 
sommigen geheel, en anderen ten deele 
uitgeschud, wierden door de paerden langs de 
scherpe wegen, met hagel, ys en sneeu 
belegen, voortgedreven: in voegen dat veel van 
hen onderweeg doodt bleven. d!Overigen, op 
de wreedste wijse gehandelt, wierden half 
doodt, en terwijl hen het bloedt langs de bloote 
benen, en langs d!andere leden aßiep, 
t!Uytrecht binnen gedreven, daer sy, door de 
barmhertigheit van sommige burgers weêr in de 
klederen gesteken, en van spijse versorgt, na 
een langdurige quijning [slechte gezondheid] 
weder bekomen zijn, en hun gesontheit bereikt 
hebben.20 

 
Het platteland liep leeg 
Het zijn dus de boeren geweest die de voor-
naamste slachto�ers van de oorlog waren. De 
legers vraten als sprinkhanen het platteland 
leeg. Vee, graan en hooi waren de voornaamste 
buit. Betaald werd er niet of nauwelijks. Hele-
maal lastig hadden de boeren het als ze tussen 
twee vuren kwamen te zitten. Zo eisten in de 
zomer van 1673 zowel de Fransen als de Staatse 
troepen dat de boeren in onze regio uitsluitend 
aan hen zouden leveren. In de Vechtstreek had-
den vele boeren hun land door de inundaties 
onder water zien verdwijnen. Regelmatig moes-
ten boeren voor een van beide partijen graaf-
werk doen, de ene keer om dijken door te ste-
ken, de andere keer om ze dicht te maken. 
Doordat het grootste deel van onze regio in 
handen van de Fransen was, waren het meestal 
Franse soldaten die hier de boeren tot graaf-
werk dwongen. Bijvoorbeeld bij de aanval op 

Muiden in juni 1673. Van Domselaer schreef 
hierover: de Fransen gebruykten tot den arbeydt 
meest Goyse gedwongen Boeren. Elke keer dat 
de Staatse kanonnen de Franse stellingen ver-
nield hadden, moesten deze boeren by nacht en 
ontijden reparatiewerk doen, wat sommige 
ertoe bracht om hun huizen te verlaten, liever 
dan steeds weer dwangarbeid te moeten ver-
richten.21 

Verder waren de meeste dorpen weerloos 
tegen de razernij van de losgeslagen bezetter. 
Het is dan ook geen wonder, dat het platteland 
min of meer leegliep, vooral in !s-Graveland en 
in de Vechtstreek. We zagen al eerder dat vele 
inwoners direct bij de eerste nadering van het 
Franse leger in juni 1672 er vandoor gingen. 
Tijdens en na de plunderingen in Hilversum, !s-
Graveland en Loosdrecht in september en okto-
ber 1672 sloegen de dorpelingen massaal op de 
vlucht. Zo was Loosdrecht eind 1672 een spook-
dorp geworden.22 Hetzelfde werd gezegd van 
Loenen.23 De gereformeerde gemeentes van 
Loenen, Loosdrecht en !s-Graveland waren naar 
Amsterdam gevlucht. De doopboeken van An-
keveen en Nederhorst vermelden geen dopen 
tussen september 1672 en juni 1673. Maar ook 
uit steden als Muiden, Naarden en Weesp 
vluchtten velen naar het veiliger Amsterdam. 

Ook wanneer er geen Franse of Staatse expe-
dities plaatsvonden, was het op het platteland 
niet echt veilig. Groepjes Franse soldaten trok-
ken rond en plunderden op eigen initiatief. Dit 
kunnen reguliere soldaten zijn geweest, maar 
ook deserteurs die in bendes rondzwierven. In 
bronnen uit die tijd wordt geklaagd over bendes 
zwervers die tot aan de poorten van de steden 
rondzwierven en allerhande misdrijven pleeg-
den. 

 
Katholiek en protestant in het Rampjaar 
Een groot deel van de bevolking van onze regio 
was in 1672 nog steeds katholiek. Sinds 1578 
waren de katholieken geleidelijk tweederangs 
burgers geworden. Hun kerken waren hun afge-
nomen en voor bestuursfuncties kwamen ze 
steeds minder in aanmerking. Met de komst van 
de Fransen leken de kansen op godsdienstig 
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Franse moordpartij in Zwammerdam. Prent van Romeijn de Hooghe. 

gebied te keren. Kort na de capitulatie van 
Utrecht was de Dom weer voor katholieke 
godsdienstoefeningen in gebruik genomen. Na 
de val van Naarden gebeurde hetzelfde met de 
Grote Kerk aldaar. Pastoor Wouter van Alkema-
de, die tot dan toe de schuilkerk van Naarden 
bediende, werd nu pastoor van de hoofdkerk. 
Deze verhe�ng had blijkbaar grote aantrek-
kingskracht op katholieken in de omgeving. In 
de eerste twee weken hierna brachten inwo-
ners van het hele Gooi hun kinderen naar Naar-
den om hen door Van Alkemade te laten dopen. 

In Eemnes verzochten de katholieken in het 
begin van 1673 aan de hertog van Luxembourg 
om een van de twee kerken aan hen ter beschik-
king te stellen. Dit gebeurde uiteindelijk niet. 
Misschien waren de Fransen voorzichtiger ge-
worden nu de oorlog er voor hen minder gun-
stig voorstond dan een half jaar eerder. Aan de 
andere kant lijkt het erop dat de Fransen alleen 
in de veroverde steden (dus niet in de dorpen) 
kerken overdroegen aan de katholieken. Na de 
aftocht van de Franse legers werden in sommi-
ge plaatsen de katholieken als landverraders 

beschouwd, met name daar waar ze een min-
derheid vormden. Dat zorgde er onder andere 
voor dat uit Weesp vele katholieken die daar tot 
dan toe gewoond hadden, na 1673 wegtrokken. 
 
 
Het einde van de oorlog en de nasleep 

 
Overwinningen van het Staatse leger 
In het voorjaar van 1673 kwamen verse Franse 
troepen, zo!n 28.000 man, naar de Nederlan-
den. Zij moesten de troepenmacht die na augus-
tus 1672 hier was overgebleven (zo!n 40.000 
man), versterken. Condé nam in mei het opper-
bevel over van Luxembourg. Maar in diezelfde 
tijd voerde het Staatse leger in onze regio enke-
le doorslaggevende operaties uit. Om te begin-
nen begon men in Muiden een zeesluis in de 
Vecht aan te leggen. Dit maakte het mogelijk 
om de sluis bij de Hinderdam af te breken. Hier-
door lag de Vecht open voor Staatse schepen. 

Op 14 en 15 mei vond een goed voorbereide 
en goed uitgevoerde operatie plaats. Kolonel 
Von Stockheim ging met 2000 soldaten in een 
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groot aantal bewapende schepen naar Nieuwer-
sluis, waar de meegevoerde boeren binnen 
twee dagen een complete schans aanlegden. 
Dankzij deze schans beheerste het Staatse leger 
de hele noordelijke Vecht. Om de schans te 
beschermen liet Von Stockheim nu ook het ge-
bied rond Loosdrecht onder water zetten. Van-
uit de schans bij Nieuwersluis voerde het Staat-
se leger regelmatig kleine acties per schip uit. 

In juni 1673 deden de Fransen een laatste po-
ging om door de Vechtlinie heen te breken. En-
kele duizenden soldaten kwamen vanuit Utrecht 
naar Muiderberg en stelden hun kanonnen op bij 
de Hakkelaarsbrug en aan de zeedijk tussen 
Muiderberg en Muiden. Zij lieten Gooise boeren 
openingen graven in de zeedijk en die met sluis-
deuren afsluiten. Het idee hierachter was om bij 
eb de deuren te openen en bij vloed te sluiten. 
Luxembourg hoopte hierdoor een eind te ma-
ken aan de inundatie van de rechteroever van de 
Vecht. Het Staatse leger beschoot de Franse 
posten van alle kanten: vanaf de Zuiderzee, van-
uit Muiden en vanaf uitleggers in de Naarder 
trekvaart en op het Naardermeer. En de Fransen 
schoten natuurlijk terug. Continu hoorde men 
het donderen van de kanonnen, tot in Amster-
dam aan toe. Dit artilleriegevecht duurde bijna 
een maand. Uiteindelijk moesten de Fransen het 
opgeven: de Staatse kanonnen richtten veel 
meer schade aan dan hun eigen artillerie. Op 6 
juli liet Luxembourg zijn posten ontruimen en 
trok hij zijn troepen terug op Naarden. 

Van Domselaer vertelt, dat de Franse solda-
ten in deze tijd behoorlijk gedemoraliseerd raak-
ten en dat ze met geheele Troupen, niet alleen 
van 10 of 12, maar van 40, 50, ja eens een geheele 
Compagnie tot Muyden met Vaendel, Trom, en 
alles, te�ens quamen over loopen, gelijk ook eens 
te Nieuwer-sluis, de geheele Brantwacht der Fran-
sen van Breukelen dede, met haar volle Geweer, 
en daaghs daar na noch 38 man.24 De overlopers 
klaagden niet alleen over de voortdurende be-
schietingen, maar ook over het gebrek aan ver-
zorging. Ze kregen slechts één stuiver per dag, 
waar ze overigens niets van konden kopen, 
want de boeren hadden ook niets meer. De 
meeste overlopers wilden terug naar Frankrijk 

of Zwitserland. Maar er waren er ook die dienst 
namen in het Staatse leger. Zo kwam er in 1673 
een heel regiment van overlopers. Overigens 
liepen niet alleen soldaten uit het Franse leger 
over: bij de aftocht van de Fransen uit Naarden 
ontdekte het Staatse leger in de Franse bagage-
wagens enkele overlopers uit het Staatse leger. 
Deze werden naderhant na verdiensten gestraft. 

De krijgskansen waren toen in feite al ge-
keerd. Ook het Staatse leger had namelijk ßink 
wat versterkingen gekregen, met name van 
verse Duitse huursoldaten. Hierdoor kon Willem 
III ook in onze regio in de aanval gaan. In sep-
tember 1673 vond eindelijk de herovering van 
Naarden plaats. Ook deze operatie was zorgvul-
dig gepland. Willem III liet aßeidingsmanoeu-
vres bij Zaltbommel en Grave uitvoeren, waar-
door Luxembourg onzeker bleef van het doel 
van de expeditie. Intussen marcheerde de Staat-
se hoofdmacht vanuit Brabant naar de Vecht. 
Op 5 september stak het leger !s nachts tijdens 
een verschrikkelijke storm de Vecht over en 
bezette !s-Graveland. In Loosdrecht, Ankeveen 
en Hilversum werden posten ingericht en Wil-
lem III richtte in Bussum zijn hoofdkwartier in. 

 
Johan Maurits van Nassau-Siegen (onbekende kunste-
naar) 
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Op 6 september was Naarden omsingeld door 
een leger van 25.000 man. Het garnizoen van 
Naarden bestond uit zo!n 2700 man. De 
garnizoenscommandant, Du Pas, had (naar 
eigen zeggen) al maanden koortsachtig 
geprobeerd om de verdedigingswerken in een 
betere staat te krijgen. Maar dit was (ook weer 
naar eigen zeggen) een hopeloze onderneming 
geweest. Op 11 september begon de 
bestorming. De volgende dag hield Du Pas het 
voor gezien en op 13 september verliet het 
garnizoen Naarden met vliegend vaandel en 
slaande trom. Het grootste deel van het Gooi 
was nu weer in Staatse handen. Maar daarmee 
was de oorlog in onze regio nog niet voorbij. 
Vanuit Amersfoort kwamen groepen ruiters nog 
regelmatig onze kant op. Van Bemmel vertelt 
dat in september Franse en Keulse ruiters het 
Eemland afstroopten.25 En in oktober 1673 
plunderden 2000 Franse ruiters verschillende 
dorpen in het Gooi. Pas na de ontruiming van 
Amersfoort en Utrecht in november 1673 was in 
onze hele regio de oorlog voorbij. 

 
Vrijheid blijheid? 
Het is nog maar de vraag of dat hier tot uitzinni-
ge vreugdetaferelen heeft geleid. We zagen al 
eerder, dat vele inwoners gevlucht waren. De-
genen die waren achtergebleven, hadden vaak 
kennisgemaakt met plundering en soms met 
terreur. Panhuysen schrijft: De bezetting dreef 
de mensen de armoede in. Vervolgens verrichtte 
de armoede haar verwoestende werk. De mensen 
raakten ondervoed, verzwakt en uitgeput, ze 
werden ziek, ze gaven de moed op en stier-
ven.26Over Eemnes wordt opgemerkt: Met name 
in 1673, tijdens de inval der Fransen, zorgde een 
epidemie (waarschijnlijk dysenterie) voor een 
demograÞsche crisis in de hele provincie 
Utrecht.27 We moeten dus bedenken dat er niet 
alleen mensen stierven als gevolg van het ge-
weld, maar ook door de ziektes en ontberingen 
die de oorlog met zich meebracht. Hoeveel 
mensen er in onze regio ten gevolge van het 
Rampjaar zijn omgekomen, valt niet meer vast 
te stellen. Van Eemnes-Buiten en Laren kon ik 
een schatting maken van het sterftecijfer in 

deze jaren op basis van de belastinggegevens 
van het jaar 1674. Voor Eemnes-Buiten kom ik 
uit op meer dan een kwart van de bevolking.28 

In Laren was dat een stuk lager, namelijk hoog-
uit 10%.29 Van Kortenhoef zijn er gegevens uit 
1675 en 1677 die geen eenduidig beeld geven, 
maar wijzen op een sterftecijfer van 10 à 20%.30 

Ongetwijfeld zal het aantal slachto�ers in de 
Vechtstreek groter zijn geweest dan elders in 
onze regio (met Eemnes dus als uitzondering). 

Het duurde tot ver in 1674 voordat alle water 
van de waterlinie weer was weggelopen. Daar-
mee waren niet alle rampen voorbij. De oorlog 
ging door, zij het dan buiten de landsgrenzen. 
Maar er moest wel voor betaald worden. De 
geteisterde plattelandsbevolking moest hieraan 
gewoon haar steentje bijdragen. De natuur 
deed vervolgens ook nog een duit in het zakje. 
Hilversum werd in 1674 zwaar getro�en door 
het noodweer dat in Utrecht de Dom deed in-
storten. En Eemnes werd in 1675 geteisterd 
door zware overstromingen. Rond die tijd wa-
ren de meeste vluchtelingen al teruggekeerd. 
Maar in sommige plaatsen (bijvoorbeeld Eem-
nes) bleef het aantal inwoners heel lang, soms 
zelfs meer dan een eeuw, beneden het aantal 
van begin 1672. 

Na aßoop van de oorlog stonden er nog wat 
rekeningen open die vere�end moesten wor-
den. Natuurlijk waren er tal van personen die nu 
"fout! bleken te zijn geweest. Al eerder zagen 
we dat de katholieken als een soort Vijfde Co-
lonne werden beschouwd. Of ze ook in andere 
plaatsen dan Weesp het veld moesten ruimen, 
is mij niet bekend. Ik heb niets gevonden dat op 
een soort Bijltjesdag in onze regio wijst. De 
Naardense "verrader! Carel de la Lande lijkt als 
enige vervolgd en veroordeeld te zijn voor zijn 
gedrag tijdens de bezetting (over hem zal ik 
meer uitgebreid schrijven in het vervolg van dit 
artikel). De Staten van Utrecht hadden zich in 
1672 en 1673 zo weinig heldhaftig gedragen, dat 
die iets goed te maken hadden. Om stadhouder 
Willem III wat gunstiger te stemmen hebben zij 
in 1674 de heerlijkheden van Soest, Baarn, Ter 
Eem, Eemnes Binnen en Eemnes Buiten aan 
hem opgedragen. Maar niet alleen partij kiezen 
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voor de buitenlandse vijand was achteraf fout: 
het was ook niet best als je vóór 1672 tot de 
tegenstanders van de Oranjes had behoord. Dat 
laatste gold bijvoorbeeld voor de eigenaar van 
de hofstede Soestdijk, de Amsterdamse regent 
Jacob de Grae�. Om in de gunst van Willem III 
te komen heeft hij in 1674 Soestdijk aan hem 
verkocht. Hij schijnt daarmee zijn doel niet be-
reikt te hebben. 

Na aßoop van het Rampjaar ging men zich 
voorbereiden op de oorlog die zojuist geweest 
was. Dankzij een aantal toevallige omstandighe-
den had Holland in 1672 kunnen standhouden. 
Om een herhaling te voorkomen werd in Mui-
den een zeesluis aangelegd die een rol zou kun-
nen spelen bij toekomstige inundaties. En Naar-
den kreeg vestingwerken die een stuk degelij-
ker waren dan die het in 1672 had. Die nieuwe 
vesting is overigens, net als de oude, alleen 
door een vreemde bezetter gebruikt. 
 
In het volgende deel van dit artikel komt een 
uitgebreide bronnen- en literatuurlijst te staan. 

 
Noten 
 
1. Verschillende bronnen geven heel verschillende 

cijfers voor de getalssterkte van het Franse leger. 
Deze variëren van 83.000 tot 150.000 man. De 
meeste auteurs houden het op 120.000 soldaten. 
Zie J.R.J.P. Cambier, De Nederlandsche mariniers 
van 1665 tot 1900, p. 30. 

2. Volgens Van Bemmel (Abraham van Bemmel, 
Beschrijving van de stad Amersfoort, deel 2, p. 955-
958) zou deze capitulatie al op 9 juni hebben 
plaatsgevonden. Ik veronderstel dat hij nog de 
Juliaanse kalender gebruikte, dat verklaart het 
verschil van tien dagen. Ook zijn overige data 
wijzen op het gebruik van de Juliaanse kalender. 

3. J. Sypesteyn en J. de Bordes, De verdediging van 
Nederland in 1672 en 1673, p. 146, noot 2. 

4. Correspondentie van Willem III en van Hans Willem 
Bentinck. Tweede gedeelte, deel 1, brief nr. 133, 
pag. 110-111 (2 oktober 1672). 

5. Gelders Archief. Archief van de heerlijkheid Culem-
borg. Dagboekaantekeningen en memorialen over 
de veldtocht 1672-1678. 

6. Lambert van den Bosch, Toneel des Oorlogs, derde 
deel, p. 106. 

7. Correspondentie van Willem III, p. 108 (30 septem-
ber 1672). 

8. Van den Bosch, p. 106. 
9. Gelders Archief. Archief van de heerlijkheid Culem-

borg. Correspondentie met kolonel Johan von 
Stockheim. 

10. Van den Bosch, p. 69. 
11. Correspondentie van Willem III, pag. 194 (2 maart 

1673). 
12. Gelders Archief. Archief van de heerlijkheid Culem-

borg. Correspondentie met kolonel Johan von 
Stockheim. 

13. T. van Domselaer, Het ontroerde Nederlandt, deel 
2, p. 542. 

14. Leger-praetje, p. 8. 
15. R. Fruin, De oorlog van 1672, p. 125. 
16. Idem 214. 
17. Panhuysen, Rampjaar 1672, p. 81-82. 
18. Niet allemaal even origineel trouwens. Sommigen 

schreven hele lappen tekst gewoon over. 
19. Of soms ook hoe goed het was als Willem III de 

oorlog tegen dit beestachtige volk kon voortzet-
ten. Immers na het ontruimen door de Fransen van 
het grootste deel van de Republiek in 1673/1674 
nam de bereidheid om deze oorlog voort te zetten 
en te betalen steeds verder af. 

20. Historisch Verhael van de Fransche Tyrannye, p. 145. 
21. Van Domselaer, p. 410-411. 
22. Streekarchief Gooi en Vechtstreek Hilversum. 

Archief gerecht van Loosdrecht, Akte houdende 
verklaringen van enkele personen dat zij hebben 
gezien dat de kist met dorpspapieren in 1672 door 
de Fransen is leeggeplunderd. 

23. Zie het rekest van Loenen Kronenburgs in het 
Dorpsarchief van Loosdrecht (SAGV inventaris nr 
102). 

24. Van Domselaer, p. 412. 
25. Van Bemmel, p. 969. 
26. Panhuysen, p. 300. 
27. A. van der Zee, D. Hierck en H. van Hees, Eemnes, 

geschiedenis en architectuur, p. 32. 
28. Rekening Pieter Strick, schout van Eemnes, we-

gens de tien stuivers per morgen opgehaald in het 
jaar 1674, in: Archief Gecommitteerde Geërfden 
van Eemnes Buitendijks, 1682-1819 (Archief Eem-
land). 

29. Op internet staat het Gaarderarchief van Laren uit 
1674 gepubliceerd (zie: http://laren-1674-
gaarderboek.blogspot.nl/). 

30. Archief dorpsbestuur Kortenhoef (SAGV inventaris 
nr 68.1 en 102). 
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Vooraankondiging Open Dag op 12 oktober 2013 

 
Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem 

 

 
 
Tien jaar na het Jaar van de Boerderij 2003 besteedt Agrarisch Erfgoed Nederland dit jaar 
aandacht aan De historische boerderij in een veranderend landschap. De Open Dag die Tussen 
Vecht en Eem in samenwerking met de Historische Kring Nederhorst den Berg organiseert, 
sluit mede hierop aan met het thema Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem. 
Tevens viert de HK Nederhorst den Berg dit jaar haar 25-jarig bestaan. 
 
Aanvang: 9.30 uur in de Willibrordkerk te Nederhorst den Berg 
�� Ochtendprogramma: Lezing van dr. Simon M. van den Bergh, cultuurhistoricus bij het 

Gelders Genootschap, over Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem vanaf de 
19e eeuw. 

�� Lezing van mw drs. Emke Raassen- Kruimel, voormalig hoofd Museum Singer Laren, over 
Boerenleven gezien door ogen van schilders rond 1900 in met name Laren en Blaricum. 

�� Middagprogramma: Diverse excursies naar Fort Hinderdam, Spiegelplas, Wasserij Lamme 
en bezoek aan een boerderij. 

�� Afsluiting op Kasteel Nederhorst den Berg. 
 
Inschrijving start per 1 september a.s. 
Inlichtingen bij de secretaris van TVE, Jan Siebenga. 
Tel: 035- 6944956 of e-mail: i.siebenga@kpnplanet.nl 
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Wie de zogeheten Burgerzaal op de eerste ver-
dieping van het Stadhuis van Naarden betreedt, 
wordt onmiddellijk getro�en door het imposan-
te schilderij van 2x3 m aan de lange wand. Daar-
op legt koningin Juliana in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam de eed af op de Grondwet, gese-
condeerd door prins Bernard en tal van hoog-
waardigheidsbekleders. Links ontwaart men 
onder de genodigden op de voorste rij onmis-
kenbaar haar moeder Wilhelmina en haar oud-
ste twee dochters Beatrix en Irene. 

Wanneer de vroede vaderen van Naarden, 
tegenwoordig onder leiding van een gedeci-
deerde vrouwelijke burgermoeder, vergaderen, 
zullen zij zich mede door dit schilderij opgewekt 
voelen om hun werk serieus te nemen. Wie er 
kamermuziek tijdens de Stadhuisconcerten 
komt beluisteren, dwaalt soms onvermijdelijk 
met zijn gedachten af naar details op het schil-
derij, de pomp and circumstance van de gewa-
den en de kostuums, de lichtval en zo meer. 

Het leek mij de uitgelezen gelegenheid om in 
dit jaar van een nieuwe inhuldiging, die van haar 
kleinzoon Willem-Alexander in dezelfde Nieuwe 
Kerk, meer te weten te komen over de achter-
gronden van dit schilderij, gemaakt door Gerard 
(spreek uit: Gérard) van Wijland (1912-1994). En 
hoe is de gemeente Naarden eigenlijk in het 
bezit gekomen van dit werk ? 

Daarvoor interviewde ik in zijn woonplaats Hil-
versum F. (Erik) van Wijland, zoon van de kunst-
schilder. Zoals hieronder blijkt, werd zijn Eedsafleg-
ging door Koningin Juliana, onderwerp van een 
langdurige polemiek in de kring van kunstrecen-
senten. Een zeer merkwaardige geschiedenis. 

 
Controverse in kunstkringen 
Zoals Van Wijland verduidelijkt, was de oorzaak 
van deze polemiek dat de minister van Onder-

wijs, Kunsten en Wetenschappen officieel op-
dracht had gegeven aan een andere, al gere-
nommeerde kunstschilder, Charles Eyck,2 om 
een doek te vervaardigen van 2x3 meter over 
deze historische gebeurtenis. Toen deze medio 
1949 zijn Eedsaflegging afleverde, dat het mini- 
sterie met dank aanvaardde, spraken verschillen-
de kunstcritici hun matige waardering uit over 
diens doek. Hij kreeg er f 3000 voor. Eyck was 
een van de genodigden tijdens de inhuldiging, hij 
maakte daarna wel twintig voorstudies maar het 
eindresultaat mocht velen toch niet bekoren. 

Getergd daagde Eyck via een Open brief in 
verschillende kranten daarop iedere Nederlan-
der die het beter kon dan hij, uit om het dan 
maar zelf te proberen. Ook de critici mochten 
meedoen. Die Open brief is geschreven enkele 
dagen na de opening van de tentoonstelling 
Facetten van hedendaagse schilderkunst waar 
Eycks doek aan het volk werd gepresenteerd. 
Dat was in het Haags Gemeentemuseum. De 
opening was op 7 juli 1949 en de tentoonstelling 
duurde tot 8 augustus 1949. Verschillende kran-
ten maakten bekend dat anderen de uitdaging 
zouden oppakken.3 

Zo schreef vader Gerard van Wijland op 16 
augustus 1949 een brief aan Eyck (die helaas 
niet meer te traceren valt; het antwoord van 
Eyck daarop wél), waarin hij meedeelt begon-
nen te zijn met een schilderij met hetzelfde 
thema en vraagt naar de voorwaarden om mee 
te dingen naar het door Eyck uitgeloofde (en 
zelfs verhoogde) bedrag van f 4000 voor het 
winnende doek. Eyck maakte evenwel duidelijk 
dat hij de kunstcritici had uitgedaagd en dat zij 
het verdere verloop maar moesten regelen, 
waaronder het instellen van een beoordelings-
commissie. Het !bekroonde" doek zou dan zijn 
eigendom worden.4 

Lieu de memoire 
Het �Kroningsdoek�1 van Gerard van Wijland in het 
stadhuis van Naarden 

 Jan Vollers 

Hoe kwam het schilderij van de inhuldiging van koningin Juliana in Naarden terecht? 
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Op voorhand wenste Gerard van Wijland met 
deze voorwaarden niet akkoord te gaan en hij 
zette zijn reeds gestarte werk voort. Ik heb het 
niet zozeer geschilderd om Charles Eijck, wiens 
werk ik zeer bewonder, te overtroeven als wel uit 
een sportieve reactie, toen de groten der Neder-
landse schilderkunst op Eijck!s uitdaging bleven 
zwijgen.5 In verschillende kranten verheugde 
men zich al op deze competitie. Het Schilders-
vakblad repte inmiddels over een !Duel met 
penselen".6 Van Wijland die niet zoals Eyck bij de 
inhuldiging uitgenodigd was, moest zich nood-
gedwongen behelpen met alleen een ansicht-
kaart van de !Eedsaßegging", waarop koningin 
Juliana, prins Bernard en slechts enkele omstan-
ders te zien zijn, en naar eigen inbeelding de 
randÞguren schilderen. Zoon Erik weet zich als 
vierjarige nog te herinneren, hoe vader op een 
verhoging stond tijdens het schilderen van de 
bovenste delen van het forse schilderij (zie foto 
op p. 112). 

 
Inzendingen vergeleken 
Enkele dagen voor de sluitingsdatum van 30 
december 1949 die Eyck had gesteld, wist Van 
Wijland zijn versie van de Inhuldiging af te ma-
ken.7 Beide inhuldigingsdoeken werden in janu-
ari 1950 in Arti et Amicitiae in Amsterdam gepre-
senteerd8 en het doek van Van Wijland was in 
februari 1950 ook in de Kunstzaal van Hamdor� 
te Laren te zien, tezamen met werken van de 
Larense beeldhouwer Kees Schrikker. 

Onmiddellijk kwamen er recensies en werden 
beide werken vergeleken. 

Van Wijland had zijn doek !opgevuld" met veel 
meer personages, de genodigden, terwijl Eyck 
die met opzet in het vage had gehouden om de 
koningin centraal te stellen. Zo meende dr. J.S. 
Witsen Elias dat het zeker niet juist is dat Van 
Wijland alleen heeft doorgeschilderd aan wat 
Charles Eyck is begonnen. Hij was juist in het voor 
hem nieuwe genre van het grote historie-stuk zo 
zeer zichzelf gebleven.9 

En in Elsevier lezen wij dat de recensent van 
een van twee bezoekende grijze dames de uit-

spraak opving waar hij zich wel in kon vinden: 
Ja, Constance, wij zijn nu zo aan Pieneman ge-
wend, maar voor zo!n jonge jongen vind ik het 
een knàp stuk werk. Daarop vervolgt hij aan het 
slot: dan moeten we de oude dames van de ope-
ningsmiddag gelijk geven: hij leverde een respec-
tabel stuk werk.10 

Na afloop van de tentoonstelling behield Van 
Wijland zijn schilderij, want van een beoordeling 
van de inzendingen door een jury of commissie 
kwam uiteindelijk niets meer terecht en daar-
mee was ook een mogelijk geldbedrag verke-
ken. De polemiek zette zich nog even voort, 
toen het schilderij van Eyck in galerie Fodor op-
nieuw werd tentoongesteld. Criticus J. Prange 
betitelde het toen opnieuw als !een misgreep"11; 
hiermee had Van Wijlands interpretatie van de 
Inhuldiging wel definitief gezegevierd. 

 
Aankoop door gemeente Naarden 
Het toeval wilde dat de Burgerzaal in de jaren 
1949-1950 was ingericht als raadsvergaderzaal 
na het doorbreken van wanden van verschillen-
de werkvertrekken.12 Zo was er een heel nieuwe 
(lege) wand ontstaan. Door de inhuldiging van 
koningin Juliana was het gemeentebestuur op 
het idee gekomen op zoek te gaan naar een 
geschikt portret van de nieuwe vorstin. 

Van Wijlands schilderij werd in 1954 in het 
Stedelijk Museum van Amsterdam opnieuw 
tentoongesteld. De gemeente Naarden zag 
kans het aldaar aan te kopen. 

Zonder veel discussie heeft de gemeenteraad 
ermee ingestemd (helaas is onbekend voor 
hoeveel). Hoewel het gemeentebestuur eigen-
lijk een passend portret van de jonge koningin 
wilde, voldeed het schilderij dat veel meer is 
dan een enkel portret, geheel aan deze wens. In 
de bewoordingen van het voorstel aan de raad: 
H.M. de Koningin is op dit schilderij dermate de 
centrale Þguur dat inderdaad van Haar portret 
gesproken mag worden. Wij hebben ons intussen 
ervan verzekerd dat het schilderij welke een af-
meting heeft van 2 x 3 in de Burgerzaal een ge-
schikte en waardige plaats kan vinden.13 
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De volgende keer als ik in de Burgerzaal kom, 
zal mijn aandacht in het bijzonder uitgaan naar 
de tienjarige Beatrix, in de linkerhoek. Haar 
gedachten zullen op 30 april jl. bij de eedsaßeg-
ging door Willem-Alexander ongetwijfeld 33 jaar 
terug zijn gegaan naar 30 april 1980, toen zij zelf 
de eed aßegde. Maar zeker ook naar 1948, toen 
ze daar stond zoals Van Wijland ons haar schil-
derde als jong meisje, opziend naar haar moe-
der Juliana, met nog een heel leven voor zich. 

 
Noten 
 
1. O�cieel betreft het de eedsaßegging op 6 sep-

tember 1948, de dag waarop koningin Juliana 
trouw zwoer aan de Grondwet; dit was het o�- 
ciële hoogtepunt van haar inhuldiging als koningin. 
De term kroning die ten onrechte veel gebezigd 

werd en wordt, is zoals bekend geheel onjuist 
maar verschijnt desondanks veelvuldig in de pers. 

2. Charles Eijck (schreef zijn kunstenaarsnaam als: 
Eyck) (1897-1983) nam les aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, won in 
1922 de Prix de Rome, was een zeer productieve 
schilder en glazenier. Hij behoorde voor de Twee-
de Wereldoorlog tot de progressieve katholieke 
Gemeenschap en weigerde lidmaatschap van de 
Duitse Kulturkammer. Dat was waarschijnlijk ook 
de reden voor de onomstreden opdracht die hij 
kreeg van de minister van OKW voor de Eedsaßeg-
ging, evenals voor verschillende verzetsmonumen-
ten. Na de oorlog viel zijn religieus getinte werk 
echter minder in de smaak. Pikant is dat Eyck de 
onderscheiding ridder in de orde van Oranje-
Nassau, die hij in 1947 had gekregen, in 1965 terug-
stuurde wegens het huwelijk van prinses Beatrix 
met prins Claus. Zie biograÞsch overzicht van Ch. 
Eyck in Collectie W. Aerts, sinds 1996 in bezit van 

 
Gerard van Wijland voor zijn schilderij. 
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de Universiteit van  Maastricht. 
3. !Beter" inhuldigingsschilderij is in de maak, Dagblad 

van Amersfoort, Haags Dagblad, Het Parool, Amers-
foortse Courant van 2-9-1949. 

4. Brieven Ch. Eyck van 21-8-1949 en 30-12-1949 aan G. 
van Wijland (in bezit van F. van Wijland). In laatst- 
genoemde brief stipuleert Eyck dat het bekroonde 
werk zijn eigendom zou worden, terwijl hij in juli in 
zijn Open brief het nog omdraaide: het bekroonde 
schilderij blijft eigendom van de Staat, dan vraag ik 
in ruil het mijne terug, Open brief geciteerd door 
De Tijd, 11-7-1949 : Aangezien het geen usance is, dat 
een schilder zich tegen hem gerichte critiek verzet, 
stel ik f 4000,- beschikbaar aan een Nederlands 
schilder, die een beter inhuldigingsschilderij weet te 
vervaardigen, dan hetgeen door mij op de tentoon-
stelling !Facetten van hedendaagse schilderkunst" 
in het gemeentemuseum te Den Haag werd tentoon-
gesteld. Deze gelegenheid stel ik voor iedere Neder-
lander open. Ook de critici mogen meedoen. Het 
bovengenoemde bedrag is f 1000,- hoger, dan de 
staat mij uitbetaalde. Het te vervaardigen schilderij 
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als mij 
werd voorgelegd. De afmetingen moeten zijn 3x2 
meter. Het schilderij moet 30 December 1949 wor-
den afgeleverd. Dit is dezelfde tijdsduur, die ik voor 
mijn schilderij nodig had. Het bekroonde schilderij 
van de critici blijft eigendom van de staat. In ruil 
daarvoor zal ik het mijne terug vragen. 

5. Nieuws van de Dag, 30-12-1949. 
6. Schildervakblad, 29-9-1949. 
7. Het schilderij is opgezet in het atelier in de Kapel-

straat 16 en voltooid in Danszaal !Dolores del Rio", 
de voormalige Kunstzaal Willem Brok, aan de Van 
Lenneplaan 6 in Hilversum. 

8. Tentoonstelling Arti en Amicitiae van 18-1-1950 t/m 
5-2-1950. In zijn brief van 30-12-1949 schrijft Eyck 
aan Van Wijland wanneer hij uit de krant leest dat 
diens werk klaar is: Jullie (schilders) kunnen nu nog 
slechts één ding doen, n.l. de critici voor een fait-ac-
compli stellen (Erik: omdat ze niet reageren op zijn 
vraag om de organisatie op te pakken) door hun te 
vragen een tentoonstelling van de gemaakte 
#inhuldigingsschilderijen$ te organiseren b.v. in het 
Fodor museum te Amsterdam. Waar de heeren 
critici het beste schilderij van de ingezonden werken 
kunnen aanwijzen. Dit #beste werk$ zal dan in een 
zaaltje van het gemeente museum te A$dam of den 
Haag geconfronteerd worden met mijn schilderij 
voor een commissie van vijf leden door mij en de 
critici te benoemen. Verderop schrijft hij nog dat hij 
zich onmogelijk met de organisatie van zijn eigen 
uitdaging kan bezighouden en dat de andere schil-

ders maar met hem (Van Wijland) contact moeten 
opnemen, want dat is voor hem (Eyck) !niet te 
doen". Hij verlengt zijn einddatum wel met twee 
maanden tot 1 maart 1950 om gelegenheid te 
bieden de door hem bedoelde organisatie uit te 
voeren. Er wordt in de kranten melding gemaakt 
van nog drie inzendingen maar die waren niet op 
de tentoonstelling in Arti. Merkwaardig is de toe-
lichting te lezen bij een tentoonstelling in 2003 van 
werken van Charles Eyck door de Heemkundige 
Vereniging Houthem (de geboorteplaats van 
Eyck), dat niemand zich heeft gemeld op de uitda-
ging tegen beloning van f 4000. Zie: 
www.houthem.info/pages/charles_eijck.htm. 

9. !Het kroningsschilderij van Gerard van Wijland", 
recensent J.S. Witsen Elias, Gooi & Eemlander, 21-1-
1950. 

10. Tentoonstelling Arti en Amicitiae, recensent Br. in 
Elsevier, 28-1-1950. 

11. Tentoonstelling Fodor over schilderen als therapie 
georganiseerd ten behoeve van het Rode Kruis, 
recensie J. Prange in de Amersfoortse Courant 14-4-
1950. 

12. Mededeling A. Hamelink (gem. Naarden). 
13. Voorstel tot aankoop van een schilderij, Gemeente-

blad 1954, afd. I, nr 36, 8-4-1954. 
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Op 6 september 1898 vond de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina plaats. Twaalf dagen later 
stond het volgende bericht in de Tilburgsche 
courant: 

Een aanslag op Koningin Wilhelmina! 
In de laatste dagen doen in Duitsche en Belgi-
sche bladen berichten de ronde over een 
aanslag op onze Koningin. Er is natuurlijk 
geen woord van waar. Interessant zijn de 
verhalen er niet te minder om. Wij laten hier 
volgen wat een Vlaamsch blad uit Antwerpen 
er over mededeelde. "t Is een ware roman. 
Zooals Belgische bladen gewoon zijn alle 
groote gebeurtenissen aan te kondigen op 
de eerste bladzijde staat met dikke vette 
letters over de volle breedte van het blad: 
#Moordpoging op Koningin Wilhelmina van 
Holland$. En dan volgt op de tweede bladzij-
de, weder onder een vet opschrift, volgend 
letterlijk overgenomen verhaal: 
Verscheidene Duitsche bladen behelsden 
Zaterdag een bericht: uit Leer 
(OostFriesland), meldende dat Koningin 
Wilhelmina over twee weken bijna het 
slachto�er geworden is van een anarchisti-
schen aanslag. 
Met de grootste zorg hebben de Nederland-
sche overheden dit feit stilgehouden. 
De aanslag werd gepleegd in de volgende 
omstandigheden: De Koningin begaf zich van 

het kasteel Zeedijk [sic] naar de spoorwegsta-
tie [station] van Baarn, nabij Hamersfoort 
[sic], wanneer plots een man van achter ee- 
nen boom kwam gesprongen en een revolver-
schot loste in de richting der koninklijke koets. 
H.M. Wilhelmina werd niet geraakt, doch een 
harer eeredames werd aan de wang ge-
kwetst. De dader werd in hechtenis geno-
men. Men aanziet hem voor een Engelschen 
anarchist. 
De Amsterdamsche berichtgever van La Me-
tropole bevestigt den aanslag. 
Graaf Limburg-Stirum, de echtgenoot der 
gekwetste eeredame, heeft hem verhaald 
wat volgt: 
Om zich tot de vermoeiende dagen harer 
inhuldiging voor te bereiden, had de jonge 
Koningin zich begeven naar het kasteel Zee-
dijk, nabij Baarn, een plaatsje met ongeveer 
1500 zielen een uur Zuid-Westelijk van Am-
sterdam gelegen. De aanslag viel voor gedu-
rende eene van de dagelijksche wandelingen 
te paard, welke de Koningin in de omstreken 
deed. H.M. was vergezeld van drie eereda-
mes en van eenen lakei. 
Eensklaps schoot een man uit het bosch dat 
den weg bezoomt, en vuurde zijnen revolver 
niet een- maar driemaal af, op de Koningin. 
De twee laatste kogels vlogen verloren; de 
eerste had gravin Limburg-Stirum aan den 

Aanslag bij Soestdijk 
Hans Mous 
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arm getro�en. 
De moordenaar werd op staanden voet in 
hechtenis genomen. Hij heeft nadien ver-
klaard tot de secte der anarchisten te be-
hooren. 
De jonge Koningin verloor geen oogenblik hare 
koelbloedigheid. De eerste woorden die zij 
sprak waren: !Mijn volk mag niets weten van 
dezen aanslag; wij moeten hem stil houden, 
anders zijn de kroningsfeesten bedorven." 
Het bevel der Koningin werd stipt nagevolgd. 
Niet enkel hebben de Nederlandsche tele-
graa�ureelen nauwkeurig toegezien dat van 
den aanslag geen melding werde gemaakt in 
de perstelegrammen, maar in afspraak met 
de Belgische regeering, werd hetzelfde toe-
zicht in België uitgeoefend, en thans nog is 
het onmogelijk iets te seinen wat den aan-
slag raakt. 
De toestand van gravin Limburg-Stirum is 
voldoende, hoewel de kogel nog maar over 
vier dagen kon uitgehaald worden. 
En zeggen dat, een week na den aanslag op 
haar dierbaar leven, die achttienjarige Ko-
ningsmaagd dagenlang publiek tusschen de 
menigte verkeerd heeft, te Amsterdam, te #s 
Hage en elders$ Ha daar steekt karakter in 
die koninklijke spruit van Oranje-Nassau$ 
Wilhelmina is een heldin$ 
Nederlanders, weest Þer op uwe jonge Ko-
ningin$ Eert Haar, bemint Haar, beschut Haar, 
bidt voor haar lang leven$ 
Men schijnt zelfs een formeele tegenspraak 
noodig geacht te hebben. Een Havas tele-

gram uit Amsterdam althans meldt aan bui-
tenlandsche bladen: 
!Het door buitenlandsche bladen verspreid 
verhaal omtrent een moordaanslag op Ko-
ningin Wilhelmina, volgens hetwelk, de gra-
vin van Styrum aan den arm zou zijn ge-
wond, is van het begin tot het einde een 
verzinsel." 

De Tijd van diezelfde achttiende september 
1898 citeert De Residentiebode: 

Hoe betrouwbaar echter het verhaal van 
bedoelden correspondent is, moge uit het 
volgende blijken: De correspondent beweert, 
zijn inlichtingen te hebben verkregen van 
graaf Van Limburg Stirum, !den echtgenoot 
der gekwetste hofdame". Welnu: aan het 
Hof is geen gehuwde gravin Van Limburg 
Stirum verbonden, en haar geïnterviewde 
echtgenoot is dus een even mysterieus per-
sonage als waarschijnlijk het geheel verhaal 
harer verwonding, dat wij trouwens door 
iemand, die de geheele maand Augustus aan 
het Hof verkeerde, als !volkomen uit de 
lucht gegrepen" hoorden kenschetsen. 

De deining rond deze !aanslag" wordt wat be-
grijpelijker, als men in het oog houdt dat aan 
het eind van de negentiende eeuw nogal wat 
staatshoofden het slachto�er werden van anar-
chistische moordaanslagen. Vier dagen na de 
inhuldiging van Wilhelmina (en dus acht dagen 
voor dit krantenbericht) werd keizerin Elisabeth 
van Oostenrijk (Sissi) door een Italiaanse anar-
chist doodgestoken. 

 
Linkerpagina: intocht in Amsterdam van koningin Wil-
helmina en haar moeder op 5 september 1898. 

 
Hieronder: inhuldiging van koningin Wilhelmina in de 
Nieuwe Kerk op 6 september 1898. 
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Geschiedenis is mensenwerk. De wereld waarin 
wij leven is ons nagelaten door de generaties 
vóór ons, op landschappelijk, economisch, soci-
aal, cultureel, politiek gebied, zoals onze gene-
ratie ook weer het een en ander nalaat aan de 
generaties na ons; hopelijk iets behoorlijks. On-
ze regio zoals zij er nu uitziet, is het werk van 
ontelbare mensen, van wie we er maar weini-
gen met naam en toenaam kennen. Onder de 
voorgangers van wie we de naam wél weten, 
zijn er die we ! onder bescheiden verwijzing 
naar het beroemde boek van Jan en Annie Ro-
mein Erßaters van onze beschaving ! erßaters 
van de ruim twaal�onderdjarige geschiedenis 
tussen Vecht en Eem zouden kunnen noemen. 
In de komende aßeveringen van TVE willen we 
een aantal van die erßaters portretteren en als 
er honderd zijn beschreven, maken we er een 
mooi boek van als opvolger van De dood van een 
erfgooier ! honderd plaatsen van herinnering 
tussen Vecht en Eem. 

 
Goois geschiedschrijver 
Met de eerste "erßater# die we hier portretteren 
blijven we dicht bij huis. Dr. Ad de Vrankrijker is 
nog altijd de belangrijkste geschiedschrijver van 
het Gooi, terwijl hij een van de oprichters van de 
Stichting TVE was en ook de eerste hoofdredac-
teur van Tussen Vecht en Eem (1970-1987). Het 
was vooral De Vrankrijker die ons met zijn vele 
boeken en artikelen over Gooise onderwerpen 
vertrouwd maakte met de erfenis van voorbije 
tijden en nog altijd moeten we zijn boeken raad-
plegen, als we regionaal-historische onderwer-
pen aansnijden. Bij zijn afscheid als hoofdredac-
teur plaatste de redactie een bibliograÞe van De 
Vrankrijker (TVE 1987/4). Hij had toen zo#n zes-
tien grotere en kleinere werken over de ge-
schiedenis van Gooi- en Eemland geschreven en 
een veertigtal artikelen, waarvan 22 in TVE. Nog 
als student aan de Universiteit van Amsterdam 
deed hij voor prof. Posthumus onderzoek naar 
de Naardense lakenindustrie, waarover hij wat 
later twee artikelen publiceerde in het Tijd-

schrift voor Geschiedenis (1936). Zijn laatste 
boekje, Huize Gooiland, over 75 jaar ouderen-
zorg in Bussum, verscheen een paar maanden 
voor zijn overlijden in 1995. 

Ad de Vrankrijker werd geboren in Bussum als 
zoon van een katholieke schilderspatroon. Van 
moederszijde stamde hij uit een familie van 
erfgooiers en hij was daar heel trots op, ook al 
kon het erfgooierschap niet via vrouwen verer-
ven. In 1925 behaalde hij het diploma hbs b aan 
de pas opgerichte Rooms-Katholieke HBS in 
Hilversum, teken van emancipatie in de katholie-
ke burgermanskringen, zoals hij zelf schreef, al 
zou hij zich later losmaken van de Rooms-
Katholieke Kerk. Hij ging geschiedenis studeren, 
haalde intussen de staatsexamens gymnasium 
alpha en bèta en deed in 1932 doctoraal exa-
men. Een jaar later promoveerde hij op De moti-
vering van onzen opstand. 

 
Veel meer dan Goois historicus 
Hoewel De Vrankrijker vooral bekend is gewor-
den als Goois historicus, was hij nog veel meer 
dan dat. In interviews in de regionale pers zei hij 
zelf: Noem me nu niet alleen Goois historicus, 
want de rest is eigenlijk meer en belangrijker. Hij 
liet inderdaad een omvangrijk oeuvre na op het 
gebied van de politieke, sociale en socio-
culturele geschiedenis. Hij schreef over politieke 
theorieën in de zestiende en zeventiende eeuw, 
over de geschiedenis van de belastingen, het 
studentenleven, de socialistische pers, over 
anarchisten en utopisten, over de sociale kwes-
tie en over het vormingswerk, maar natuurlijk 
ook heel veel over de geschiedenis van het 
Gooi, ongeveer de helft van zijn hele oeuvre. 
Eerder een productieve en veelzijdige dan een 
diepgravende geschiedschrijver. 

De Vrankrijker was een historicus zoals je die 
tegenwoordig niet meer tegenkomt. Hij had 
een volle baan als leraar op twee scholen (in 
Bussum en in Amersfoort), was voorzitter van 
veeleisende organisaties als het landelijke Insti-
tuut voor Arbeidersontwikkeling (later NIVON), 

A.C.J. de Vrankrijker (1906-1995),  

geschiedschrijver van het Gooi 
 Henk Michielse

 Erflaters tussen Vecht en Eem 
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zat in allerlei commissies en raden, was actief 
voor TVE en hield ook nog van reizen, zeilen, 
bergbeklimmen en skiën. Daarnaast schreef hij 
dan vanuit zijn leunstoel in de huiskamer in een 
gezin met drie kinderen te midden van door 
hem zelf gemaakte kasten en meubels zijn vele 
boeken en artikelen. Daar ontmoette ik hem 
voor het eerst in 1976, toen hij mij namens het 
NIVON de opdracht verleende een studie te 
schrijven over het vooroorlogse Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en mij ook 
nog twintigduizend gulden in het vooruitzicht 
stelde om het boek mooi en voor een sociale 
prijs uit te geven. In de uitwerking van het on-
derzoek liet hij mij helemaal vrij. 

Hij was dan wel meer dan een Goois histori-
cus, maar de liefde voor Gooiland zat toch heel 
diep bij Ad de Vrankrijker. Toen hij elders rector 
van een middelbare school kon worden, sloeg 
hij dat aanbod om die reden af. In zijn Nieuwste 
geschiedenis van Gooiland 1925-1975 constateer-

de hij met een zekere spijt, dat het betrekkelijk 
geringe aantal autochtonen het moeilijk ge-
maakt heeft enige binding in de groeiende sa-
menleving te brengen. Dat was voor hem ook 
vast een stimulans om zich actief in te zetten 
voor de oprichting en ontplooiing van Tussen 
Vecht en Eem als verbindend orgaan. Pas kort 
voor zijn dood in 1995 nam hij afscheid als lid 
van het Algemeen Bestuur. Wij zullen ons best 
doen zijn nalatenschap in ere te houden en tot 
verdere bloei te brengen. 

 

Redactievergadering van TVE ten huize van Els Scheltema. Van links naar rechts: dr. W.K. Kraak, dr. A.C.J. de Vrankrij-

ker, mr. M.W. Jolles, E. Scheltema-Vriesendorp (coll. Els Scheltema). 
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Belangrijke evenementen 
 

Emil Ludenpenning en -lezing 
De uitreiking van de Emil Ludenpenning door de 
Stad en Lande Stichting, Tussen Vecht en Eem, 
de Vrienden van het Gooi en het Goois Natuur-
reservaat vond plaats op vrijdag 20 april 2012 in 
het stadhuis van Naarden. De Emil Ludenpen-
ning werd dit keer aan Jan Out toegekend van-
wege zijn grote verdiensten voor de regionale 
geschiedschrijving. Hij is medeoprichter van de 
Stichting Tussen Vecht en Eem en is tien jaar 
redactiesecretaris geweest van het tijdschrift 
Tussen Vecht en Eem. Prof.dr. G.J. Schutte hield 
de Emil Ludenlezing met als titel Over prote- 
stant en katholiek worden. Misverstanden over 
en weer. Het duo Sans Souci verzorgde de muzi-
kale omlijsting. 

 
Gevraagd en gebleven 
Het boek Gevraagd en gebleven, dat de geschie-
denis vertelt van gastarbeiders tussen Vecht en 
Eem van 1960 tot 1980 is een product van de 
TVE-werkgroep Naoorlogse gastarbeid. De publi-
catie is het werk van antropologe-journaliste 
Sofie Coronel en Hans Mous, TVE-bestuurslid en 
hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem. De 
bijbehorende tentoonstelling met de gelijknami-
ge titel en samengesteld door Hans Mous in 
samenwerking met Ed van Mensch werd met 
veel succes getoond in Hilversum, Huizen en 
Naarden. Dit jaar vervolgde de tentoonstelling 
haar tournee in Weesp, Bussum, Soest en Baarn. 
Op 11 januari verrichtte burgemeester Horseling 
van Weesp de opening in de Bibliotheek aldaar 
en kreeg hij uit handen van Hans Mous het boek. 

Op 23 februari werd de tentoonstelling in De 
Uit-Wijk in Bussum geopend door Jan Vollers, 
die het boek daarbij mocht aanbieden aan bur-
gemeester Schoenmaker en de heer Touizna. 
Burgemeester Schoenmaker toonde zijn betrok-
kenheid en prees TVE uitbundig voor het initia-
tief. Ook dochter Hassna van de heer Touizna 
sprak haar erkentelijkheid uit. 

In april werd de tentoonstelling verplaatst naar 
het Museum Oud Soest. Op 5 april verrichtte 
Hans Mous daartoe de opening door het boek 
aan te bieden aan burgemeester Noordergraaf 
van Soest. 

Vanaf juni was de tentoonstelling te zien in de 
Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne 
te Baarn. Bij de opening op 9 juni nam gemeen-
tesecretaris Abdou Najib het boek in ontvangst 
van Jan Vollers. Hij gaf als ervaringsdeskundige 
een boeiend overzicht van de wederwaardighe-
den van een buitenlander die zichzelf heeft 
ingeburgerd. 

Er is nog geen eind gekomen aan de tournee 
van de tentoonstelling in de regio. Nadat deze 
in het Regiokantoor in Bussum te zien is ge-
weest, zal de tentoonstelling vanaf 5 maart 2013 
in Verzorgingshuis De Kuijer in Nederhorst den 
Berg zijn opgesteld. 

 
De dood van een erfgooier 
Onder redactie van Henk Michielse, Jaap Groe-
neveld, Eva Schild en Ruud Gortzak werd een 
selectie gemaakt van honderd !lieux de memoi-
re", die eerder in het tijdschrift TVE en Het Gooi-
sche Leven werden gepubliceerd. Een bundeling 
van deze artikelen werd in boekvorm uitgege-
ven en kreeg de titel De dood van een erfgooier 
met als onderschrift Honderd plaatsen van herin-
nering tussen Vecht en Eem . 

Op 26 oktober werd in het onderkomen van 
de Historische Kring Blaricum het eerste exem-
plaar van het boek door hoofdredacteur Henk 
Michielse aangeboden aan Gerard Smit, nako-
meling van de erfgooier Hendrik Smit, wiens 
verhaal tot de titel van het boek leidde. 

Ook burgemeester De Zwart van Blaricum 
ontving een exemplaar. 

 
Open Dag Historische Buitenplaatsen tussen 
Vecht en Eem 
Ongeveer 100 belangstellenden bezochten op 6 
oktober de Open Dag van TVE. Deze dag was 
georganiseerd in samenwerking met de Histori-

Stichting Tussen Vecht en Eem 
Jaarverslag 2012 
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 sche Kring Gemeente Loenen, Het Oudheidkun-
dig Genootschap Niftarlake en Natuurmonu-
menten. 

Er was een interessant dagprogramma sa-
mengesteld, waarbij keuze kon worden ge-
maakt uit vier middagexcursies. Het ochtend-
programma vond plaats in kasteel Groeneveld, 
waar burgemeester Röell van de gemeente 
Baarn na de opening door Jan Vollers een wel-
komsttoespraak hield. Kunsthistoricus René 
Dessing, voorzitter Stichting Themajaar Histori-
sche Buitenplaatsen, belichtte het ontstaan en 
de ontwikkeling van de historische buitenplaat-
sen en specialiste historische tuinen Carla Ol-
denburger hield een lezing met als titel De kunst 
van de Zochers. Op het kasteel was de tentoon-
stelling Amsterdammers en hun buitenplaatsen 
van het honderdjarige Oudheidkundig Genoot-
schap Niftarlake te bezichtigen. 

!s Middags werden de bezoekers per touring-
car vervoerd naar de bezienswaardigheden van 
hun keuze. Deze keuzemogelijkheden be-
tro�en: buitenplaats Trompenburg en landgoed 
Gooilust, huis en tuin Vreedenhorst en een bege-
leide wandeling door Loenen, buitenplaats 
Vreedenho� met aansluitend een begeleide 
wandeling in Loenen of een bezoek aan de ten-
toonstelling Aanschouw de lusthoven aan de 
Vecht in het Vechtstreekmuseum in Maarssen 
en de door J.D. Zocher ontworpen tuin van 
Doornburgh, priorij van de kanunnikessen van 
het Heilig Graf, eveneens in Maarssen. 

De afsluiting van deze geslaagde dag werd 
gehouden in het grand café bij kasteel Groene-
veld. 

 
TVE tijdschrift 
Zoals gebruikelijk verschenen vier nummers 
waaronder één speciaal themanummer, name-
lijk over historische buitenplaatsen tussen Vecht 
en Eem. Voorzitter Jan Vollers overhandigde op 
19 september op het landgoed Schaep en Burg 
in aanwezigheid van redacteuren Hans Mous en 
Frits Booy het eerste exemplaar van dit nummer 
aan Jan Jaap de Grae�, algemeen directeur van 
Natuurmonumenten. De maart-, mei- en decem-

bernummers, die in kleur waren uitgevoerd, 
bevatten een keur aan interessante bijdragen. 
Hans Mous nam als hoofdredacteur de plaats in 
van de in december 2011 afgetreden Henk Mi-
chielse. 

 
Nieuwe Initiatieven 
�� De opzet van een Gids op cultureel-historisch 

gebied werd voortgezet door verder overleg 
van DB-leden met de musea, waarbij nu ook 
de instantie iTRovator is betrokken die als 
koepel van de VVV´s is gaan functioneren. Ed 
van Mensch, Jan Vollers en Hans Mous wer-
ken hieraan (er komt o.a. een vernieuwde Þets-
route Erfgooiers). 

�� In november besloten het bestuur en de re-
dactie voor de komende Open Dag in oktober 
2013 aan te sluiten bij het door de Stichting 
Agrarisch Erfgoed Nederland uitgeroepen 
Jaar van de Boerderij. 

�� Het bestuur en opmaker Olf Henselmans wer-
ken samen met de hoofdredacteur van TVE 
aan een vernieuwing van de website van TVE 
en van het tijdschrift. 
 

Werkgroepen 
�� De werkgroep Katholiek & Protestant leverde 

verschillende bijdragen voor het tijdschrift. 
Half oktober zal de bundel Geuzen en papen ! 

 
Henk Michielse (midden) biedt het eerste exemplaar 
van "De dood van een erfgooier# aan aan Gerard Smit, 
nakomeling van erfgooier Hendrik Smit (foto: Peter 
van Rietschoten). 
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katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 
1550-1800 verschijnen. 
 

Andere activiteiten 
�� De website van TVE: Astrid Becker houdt met 

de webmaster bij wat er geboden wordt aan 
activiteiten, lezingen en exposities in de re-
gio. 

�� Gooi-o-logie: Op initiatief van de vereniging 
Vrienden van !t Gooi is onder de titel Gooi-o-
logie een cursus gegeven om de kennis over 
de natuur, cultuur en het landschap onder 
inwoners van het Gooi breed te verspreiden. 
TVE heeft hieraan zoveel mogelijk steun ver-
leend in de voorbereiding en oud-voorzitter 
en oud-hoofdredacteur Henk Michielse is een 
van de docenten. Besloten is de cursus te 
herhalen. 
 

Het Algemeen Bestuur als netwerkorganisatie 
Als netwerkwerkorganisatie van bijna 40 histori-
sche instellingen houdt TVE jaarlijks twee verga-
deringen van het Algemeen Bestuur, waaraan 
afgevaardigden van de organisaties deelnemen. 

Voor de vergadering op 14 maart genoot het 
AB gastvrijheid bij de HK Baerne in het gebouw 
Het Brandpunt. Spreker was deze avond Paul 
Schneiders, publicist te Bussum, over Bronnen-
onderzoek, ervaringen en tips. Vervolgens vertel-
de Hans Frijlink, secretaris van de HK Baerne, 
over zijn actieve organisatie die nu gegroeid is 
naar 700 leden. De HK beschikt over een Oud-
heidkamer, waar tentoonstellingen worden 
georganiseerd. Een nieuw initiatief betreft een 
herziene website. Naar aanleiding van zijn pre-
sentatie ontspint zich een discussie met de zaal 
over het aantrekken van jonge(re) leden. 

Op 14 november vond de tweede jaarlijkse 
bijeenkomst plaats in het gebouw De Hilt te 
Eemnes. De presentatie over Oral history werd 
verzorgd door Tico Koopmans en Gerhard van 
der Berg.  De sprekers gaven voorbeelden van 
en tips voor het interviewen van personen, al of 
niet met gebruik van videoapparatuur. Liesbeth 
Lemckert, voorzitter van de HK Eemnes, gaf een 
overzicht van de activiteiten van haar histori-

sche kring met zeven actieve onderzoekers en 
diverse werkgroepen. 
 
Dagelijks Bestuur 
Het DB kwam in 2012 in acht reguliere vergade-
ringen bijeen en had één vergadering met de 
redactie van het tijdschrift TVE, terwijl er regel-
matig extra bijeenkomsten van enkele bestuurs-
leden werden gehouden, zoals ter voorberei-
ding van de Open Dag in 2012. DB-leden waren 
actief bij gelegenheden om historisch en cultu-
reel erfgoed onder de aandacht te brengen, 
zoals de manifestatie Naarden presenteert op 
10 maart, de Open Monumentendag op 9 sep-
tember en de Huizer Botterdagen op 15 septem-
ber. 

Bericht werd ontvangen van het overlijden in 
juni van Roelof de Wit, oud-commissaris van de 
koningin in Noord-Holland, jarenlang een trouw 
pleitbezorger van het erfgoed en erelid van TVE. 

 
Jan Siebenga, secretaris TVE 
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Nieuwe Leergang Gooi-o-logie 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi heeft in samenwerking met TVE, de Stichting Omge-
vingseducatie, het Goois Natuurreservaat en de Vereniging Leefmilieu een leergang ontwik-
keld over de historische wisselwerking tussen mens en landschap. In zeven lesbijeenkomsten 
van twee uur en een tweetal excursies wordt dit thema behandeld van de Prehistorie tot de 
hedendaagse Ruimtelijke Ordening. De eerste cursus, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van de Volksuniversiteit Huizen, was een groot succes. 
De leergang wordt in 2013 herhaald onder verantwoordelijkheid van de Volksuniversiteiten 
van Naarden-Bussum en Blaricum-Eemnes-Laren. Vanaf 18 september wekelijks in de Info-
schuur, van 19.30-22.00 uur. 
 
Cursusbijeenkomsten: 
�� Wo 18 september: Sander Koopman en Jan Sevink, De geologische basis 
�� Wo 25 september: Anton Cruysheer, Archeologie en ontdekkingen tussen Vecht en Eem 
�� Wo 2 oktober: Henk Michielse, De Franken komen: agrarische nederzettingen, kerstening, het 

domeinstelsel en de abdijen van Werden en Elten 
�� Wo 9 oktober geen bijeenkomst 
�� Wo 16 oktober: Anton Kos, De erfgooiers en hun landbouwsysteem 
�� Wo 23 oktober: Annette Koenders, De bebouwde omgeving: de ontwikkeling van dorpen en 

steden  
�� Wo 30 oktober: Jaap Vlaanderen, Natuur en recreatie 
�� Do 7 november: Hetty Laverman en Jos Oude Elferink, Ruimtelijke ordening en milieubeheer: 

de toekomst van onze natuur, landschap en cultureel erfgoed. 
 
Fietsexcursies: 
�� Fietsexcursie langs diverse geologische eenheden, archeologische en ontginningspatronen. 

Zaterdagochtend 28 september of 5 oktober 
�� Bezoek aan bijzonder gebouw en/of oude dorps/stadskern. Zaterdagochtend 2 of 9 novem-

ber. Adres nader af te spreken. 
 

Tijdstip cursuslessen: 
De cursuslessen vinden plaats van 19.30-21.30 uur. 
 
Adres cursusavonden Gooi-o-logie: 
Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103A, Hilversum (tussen station Bussum-Zuid 
en het ecoduct). 
 
Cursusgeld en aanmelding: 
! 115 en ca. ! 19,50 voor literatuur. 
Opgave tot deelname en nadere informatie via secretaris@vriendenvanhetgooi.nl of via tele-
foonnummer 06-23618314. Postadres: Postbus 5226, 1410 AE Naarden. 
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Op dinsdag 26 maart was er in de aula van het 
Comenius College in Hilversum een Inspiratie-
middag van de Stichting Omgevingseducatie. 
De meer dan honderd aanwezigen behoorden 
allemaal tot het netwerk dat Alice Geijsel voor 
Omgevingseducatie heeft opgebouwd. Er wa-
ren mensen uit het basis- en voortgezet onder-
wijs, de kinderopvang, historische kringen, erf-
goed-, natuur- en milieu-organisaties, de kunst-
wereld en vertegenwoordigers van TVE. 

Het eerste gedeelte van de middag werd 
gepresenteerd door Alice. Zij werd daarbij ge-
assisteerd door Piet Leupen, omgevingseduca-
tor van het eerste uur.  Alice blikte terug op 
een samenwerking van ruim 18 jaar met het 
Gooise onderwijs en de Gooise erfgoedwereld 
en legde uit waarom omgevingseducatie in het  
onderwijs niet gemist kan worden. Wat vooral 
belangrijk is, is dat op deze manier geschiede-
nis, cultuur en natuur  voor de kinderen dicht-
bij komen. Hiervan legden ook verschillende 
vertegenwoordigers van basis- en voortgezet 
onderwijs op een bevlogen manier getuigenis 
af. 

Alice gaf de aanwezigen ook voorbeelden van 
projecten waaraan scholen vandaag de dag  
werken. Zij benadrukte dat hierbij een combina-
tie van theorie en praktijk van belang is. Zo gaan 
de leerlingen in de loop van een project de 
school uit. Hierbij worden zij onder andere be-
geleid door vertegenwoordigers van de histori-
sche kringen en door kunstenaars. Er heeft ook 

een verschuiving van passieve naar actieve bele-
venis plaatsgevonden.  

Tenslotte wees Alice op enkele toekomst-
plannen van Omgevingseducatie. Zo staat 
!Cultuureducatie met kwaliteit" hoog in het 
vaandel en gaat de stichting meewerken aan 
het project Geopark Gooi en aan de Infoschuur. 

Het tweede gedeelte van de middag werd 
verzorgd door professor Carla van Boxtel. Be-
halve lid van het Comité van Aanbeveling van de 
stichting is zij ook bijzonder hoogleraar Histori-
sche Cultuur en Educatie aan de Erasmusuniver-
siteit. Het thema van haar lezing was: !De bete-
kenis van erfgoededucatie voor het onderwijs". 
Op een heel andere manier gezegd: !Waarom 
staat dat gebouw daar, midden in ons dorp?"  

Erfgoededucatie heeft direct te maken met 
verschillende kerndoelen en verschillende vak-
ken in het onderwijscurriculum. Leerlingen ver-
werven hierbij kennis door beleving en door 
beeldvorming, maar het moet wel zinvolle, kri-
tisch doordachte kennis zijn. Leerlingen dienen 
te bese�en dat er verschillende perspectieven 
bestaan en dat er door de tijd heen veranderin-
gen in perspectief plaatsvinden. De conclusie 
van professor van Boxtel was: we moeten erf-
goed benutten als bron voor betekenisvol on-
derwijs en om leerlingen zicht te geven op de 
betekenis(sen) van erfgoed. 

Hierna werd Alice Geijsel toegesproken door 
Gerdis Michielse, voorzitter van de stichting. 
Met deze middag nam Alice immers afscheid 
van haar netwerk als projectleider erfgoededu-
catie. Gerdis gaf aan, dat Alice al die tijd een 
grote inspirator was geweest die haar aansteke-
lijke enthousiasme steeds aan anderen had we-
ten door te geven. Zonder Alice had omgevings-
educatie nu niet op de kaart gestaan. Daarna 
stelde Alice de medewerkers van de stichting 
voor die haar werk gaan voortzetten. Tenslotte 
was er voor de aanwezigen gelegenheid om 
Alice in persoon te bedanken. 

Het afscheid van Alice Geijsel 
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Net toen het vorige nummer van TVE ter perse 
ging, met daarin ook mijn artikel over het boek 
van Jan Lamme over Toonkunst Hilversum, ver-
scheen het boek De Andriessens. Een kleurrijke 
familie van muzikanten en kunstenaars van de 
musicologe en journaliste Agnes van der Horst. 
We waren heel benieuwd wat dit boek over de 
Gooise Andriessens te vertellen zou hebben, 
maar dat viel vies tegen. Van der Horst begint 
waar het relaas van Jan Lamme over de grote 
betekenis van enkele leden van de familie An-
driessen voor de muzikale emancipatie van de 
Gooise burgerij ophoudt. 

Dankzij Jan Lamme weten we inmiddels wel 
het een en ander van de meeste Gooise Andries-
sens. Kees Andriessen sr. (1816-1893) was de 
eerste bekende musicus uit de familie, onder 
meer dirigent van het koor van de Sint-Vitus-
kerk in Hilversum en grondlegger van het Hilver-
sumse muziekonderwijs. Diens zoon Kees An-
driessen jr. (1865-1947) was dirigent van ver-
schillende koren, waaronder zo!n 53 jaar lang 
van Toonkunst Hilversum. Daar werd hij opge-
volgd door zijn zoon Eddy Andriessen (1902-
1950), die hiernaast onder andere ook dirigent 
was van het Sint-Vituskoor. 

Behalve door Kees jr. werd het werk van de 
oude Kees ook voortgezet door zijn twee ande-
re zoons, Nico en Hendrik. Nico Andriessen 
(1845-1913) vertrok naar Haarlem, waar hij werk-
te als organist. Hij kreeg zes kinderen, onder 
wie Hendrik (1892-1981) en met deze Andriessen 
begint het verhaal van Agnes van der Horst. 
Haar boek stelt Hendrik Andriessen en diens 
zoons Jurriaan en Louis centraal, terwijl zij tus-
sendoor ook enige klinkende passages wijdt aan 
Hendriks broers, de pianist Willem en de beeld-
houwer Mari, evenals aan een dochter en enke-
le kleinkinderen van Hendrik. Een boeiende 
muziekgeschiedenis. 

 
Kleurrijke familie 
De ondertitel van het boek De Andriessens is 
helemaal terecht. Het gaat om een "kleurrijke 
familie!, met zeer getalenteerde leden, die nu al 
ruim tachtig jaar in het centrum van de muzikale 
belangstelling in Nederland staat. Het boek is 
chronologisch opgebouwd; de hoofdstukken 
bestrijken doorgaans ruwweg een decennium. 

De eerste hoofdstukken gaan vooral over 
Hendrik Andriessen. Hij werkte eerst als direc-
teur van het Utrechts Conservatorium en als 
dirigent van het kathedrale koor en later als 
directeur van het conservatorium in Den Haag. 
In 1952 werd hij benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar muziekwetenschap aan de Nijmeeg-
se Universiteit. Hij is vooral bekend geworden 
als katholiek kerkmusicus, al heeft hij ook goede 
wereldlijke werken gecomponeerd zoals de 
bekende Kuhnauvariaties. Hij liet zich zowel 
inspireren door renaissance- en vroege barok-

Boekbesprekingen 
De Andriessens � 
een muzikale familie met 
Gooise wortels 
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muziek als door Franse vernieuwende compo-
nisten als Darius Milhaud; van !Germaanse 
zwaarwichtigheid" moest hij niets hebben. Ag-
nes van der Horst geeft aan, dat Hendriks we-
reldlijke werken niet erg opzienbarend waren, 
maar dat dat anders lag bij zijn kerkmuziek. Zijn 
missen en andere religieuze werken klonken 
vernieuwend en fris. 

Het vierde hoofdstuk van het boek heet De 
tweede generatie en gaat vooral over Jurriaan 
Andriesen (1925-1996). Al tijdens zijn opleiding 
had hij in Amerika furore gemaakt en zijn wijze 
van componeren werd ook wezenlijk door Ame-
rika beïnvloed. Amerikaanse componisten, zegt 
van der Horst, hadden niet zo"n last van de Euro-
pese muzikale traditie en hoefden ook niet zo 
radicaal te experimenteren als hun Europese 
collega"s. Jurriaan schreef vooral muziek bij films 
en toneelstukken; hij werd de vaste componist 
van de Haagse Comedie. Begin jaren zestig was 
hij een van de toonaangevende componisten 
van Nederland. Als er wat belangrijks te vieren 
viel, werd hem een compositie gevraagd. Hij 
werd componist des vaderlands. Maar in de jaren 
tachtig raakte hij steeds meer op de achtergrond 
door het luidruchtige optreden van de vernieu-
wende en opzienbarende groep jongeren onder 
wie zijn broer Louis en Peter Schat. 

Aan Louis Andriessen (1939) wordt in het boek 
van Agnes van de Horst de meeste aandacht be-
steed. De hoofdstukken 6 tot en met 9 gaan 
hoofdzakelijk over hem. In de late jaren zestig, als 
er grote politieke en socio-culturele veranderin-
gen in de samenleving worden nagestreefd, zijn 
er veel jonge musici die zich daar bij aansluiten en 
dat ook in hun muziek tot uitdrukking brengen. Er 
ontstaat een tamelijk dwingend streven om de 
eigentijdse muziek totaal anders te laten klinken, 
door middel van andere compositietechnieken en 
compositiemiddelen. Louis en consorten schrijven 
het muziektheaterstuk Reconstructie, dat wordt 
opgevoerd in Carré en volgens de toen heel be-
kende muziekcriticus Wouter Paap vooral dende-
rend lawaai, gebrul en geschreeuw betekende. 

Het is in deze boekbespreking niet mogelijk 
het uitgebreide oeuvre van Louis Andriessen 

verder te bespreken. Ik zelf raakte in de Stopera 
met veel andere bezoekers wel enigszins ver-
bijsterd door zijn opera Rosa, a Horse Drama 
(1994). Louis werd de belangrijkste moderne 
componist van Nederland en muzikale goeroe 
voor een hele generatie componisten. Hij begon 
op een BN-er te lijken en dat is toch een prestatie 
voor een componist van moderne muziek, schrijft 
Van der Horst terecht. Misschien is dat mede te 
danken aan zijn streven de muziek te democrati-
seren en de scheidsmuren tussen hoge en lage 
cultuur af te breken, zoals in zijn Orkest de Vol-
harding dat 35 jaar zou bestaan. 

 
Halve familiegeschiedenis 
Agnes van de Horst heeft een heel leesbaar, 
goed gedocumenteerd journalistiek boek ge-
schreven, vol anekdotes en saillante citaten, al 
zijn sommige wel wat lang. We krijgen ook een 
goed idee van vooral de naoorlogse muziekge-
schiedenis. Haar doel is om een familiegeschie-
denis te schrijven en zo een antwoord te vinden 
op de vraag, hoe verspreid over verschillende 
generaties de familie Andriessen zoveel talent 
heeft kunnen voortbrengen. 

Hier begint ook mijn kritiek. Een beetje fami-
liegeschiedenis laat ook de herkomst van zo"n 
familie zien, in dit geval een familie van erfgooi-
ers. De vraag hoe de familie zoveel talenten 
voortbracht, wordt nog intrigerender, als de 
auteur had laten zien dat ook generaties vóór 
Hendrik Andriessen al muzikaal getalenteerd 
waren en heel actief op muziekgebied, zoals zijn 
grootvader Kees Andriessen sr. en zijn ooms 
Hendrik en Kees jr.. Het zou goed zijn als er eens 
een serieuze studie aan de hele familie gewijd 
zou worden of op zijn minst een uitvoerig arti-
kel in TVE over de Gooise Andriessens. 

 
Henk Michielse 

 
Agnes van der Horst, De Andriessens. Een kleur-
rijke familie van muzikanten en kunstenaars, 304 
p., geïllustreerd met zwart-witfoto"s. Uitgeverij 
Lias, ISBN 978908803 020. Prijs # 24,95 (ook als 
e-boek verkrijgbaar). 
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Wie vanuit het Gooi over de A1 naar Amersfoort 
rijdt, ziet enkele kilometers na de afslag Hilver-
sum ter linkerzijde een wijdse polder liggen. 
Voor wie over dit gebied meer wil weten, is 
Eemland in verandering. Ontginning en ruilverka-
veling in het gebied van de Eem een aanrader. 
Bovendien kost het boek, geschreven onder 
redactie van Jelle Vervloet en Simon van den 
Bergh, dat in 2007 verscheen, tot 31 juni niet  
! 19,95 maar slechts ! 9,95. 

In zeven hoofdstukken geven de auteurs een 
uitvoerig beeld van de geschiedenis van de 
Eempolder, de bewoners, de bebouwing en de 
landschappelijke ontwikkeling door de eeuwen 
heen. Kern van hun verhaal vormen de vier 
hoofdstukken over de ruilverkaveling die zich 
vanaf 1938, toen de Zuiderzee na de aanleg van 
de Afsluitdijk in 1932 IJsselmeer werd, in drie 
fases tot 2007 voltrok. 

Vanaf 1922 werd al gespeeld met de gedachte 
van ruilverkaveling om in het gebied e�ciënter 
te kunnen boeren. In de loop van de vorige 
eeuw werd steeds duidelijker dat de bedrijven 
te klein waren en de percelen te verspreid lagen 
om rendabel te zijn of te blijven. Opmerkelijk is 
dat de voorbereiding en ten uitvoerlegging van 
de eerste ruilverkaveling tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gewoon doorging. De tweede 
ruilverkaveling werd uitgelokt door het naoor-
logse beleid van minister van Landbouw, Sicco 
Mansholt, die later Europees commissaris voor 
Landbouw werd. Het streven naar hogere melk-
opbrengsten en de daarmee gepaard gaande 
mechanisatie (melkmachines) en de bouw van 
ligboxstallen in de jaren zeventig, kortom groot-
schaligheid, maakten een nieuwe uitruil en een 
andere landinrichting noodzakelijk. 

Niet alle boeren waren voor. Uitvoerig wordt 
ingegaan op de problemen en hun verzet tegen 
ruilverkaveling. Maar de meesten konden niet 
anders dan tot de conclusie komen dat hun 
bedrijf alleen kon overleven, als het aantal koei-
en en de melkproductie per koe werden ver-
groot. Nieuw in het uiterst gecompliceerde spel 

dat ruilverkaveling toch al is, was het in de jaren 
zeventig opkomende milieu- en natuurbewust-
zijn. Natuurbeschermers en boeren kwamen 
tegenover elkaar te staan in de Landinrichtings-
commissie. De boeren wilden het natuurgebied 
zo klein mogelijk houden, terwijl de natuurbe-
schermers het zo groot mogelijk wilden maken. 
In het verlengde van die discussie lag ook het 
hoog oplopende meningsverschil over de 
grondwaterstand: laag voor de boeren, hoog 
voor de natuur. Langdurig touwtrekken tussen 
partijen resulteerde in 280 ha natuurgebied met 
aangepast waterpeil. De rest van de polder 
werd volledig agrarisch gebied met in het cen-
trum maximale open ruimte, dus weinig boerde-
rijen. Geen slecht resultaat als bedacht wordt 
dat het uitgangspunt was, dat boeren hun 
grondbezit volledig aaneengesloten rond hun 
boerderij zouden krijgen. 

Uiteindelijk werd op 2 juni 1988 over het ruil-
verkavelingsplan gestemd dat voorzag in een zo 
goed mogelijk compromis voor landbouw, na-
tuur, landschap en recreatie. Het aantal voor- 
stemmers bedroeg 584 (59 procent), tegen 

Eemland in verandering 
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stemden 406 van de in totaal 1600 stemgerech-
tigden. Opvallend was dat onder de voorstem-
mers zich relatief meer eigenaren van grote 
oppervlakten bevonden dan onder de tegen-
stemmers. 

Een handige en mooie toegift bevat het boek 
in de vorm van een uitneembare annex met 
wandelingen en Þetstochten door dit unieke 
gebied. Voor de bankzitters is er een dvd waar-

op de Eempolder met aantrekkelijke plaatjes 
aan de man wordt gebracht. 

 
Joris Cammelbeeck 

 
Jelle Vervloet en Simon van den Bergh, Eemland 
in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in 
het gebied van de Eem, uitgeverij Matrijs, 208 p., 
ISBN 978-90-5345-310-0. Prijs ! 9,95. 

Opnieuw heeft dr. Paul Schneiders ons verrast 
met een bijzonder boek over de historie van 
Bussum. Eerder publiceerde hij over dit onder-
werp een driedelig overzichtswerk en boeken 
over Het Spiegel en het Goois Lyceum. Is dit 
schitterende boek nu een "woordenboek# in de 
eigenlijke zin des woords? Eerder zou ik spreken 
van een "BiograÞsch Lexicon#. Ook de aandui-
ding "Onvergetelijke Bussumers# roept vragen 
op. Wie is een "Bussumer#  en zo iemand al als 
een "Bussumer# kan worden aangemerkt, wat 
maakt hem of haar dan "onvergetelijk#?
Bovendien, de gemeente Bussum is pas vanaf 
1817 een zelfstandige gemeente. 

Schneiders heeft hier oog voor en verant-
woordt een en ander in het Voorwoord. Een 
Bussumer is iemand, die, hoe kort soms ook, in 
de gemeente Bussum heeft gewoond en waar-
van de sporen in de Burgerlijke Stand zijn terug 
te vinden. Met deze deÞnitie komen we toch 
niet helemaal uit, want er zijn genoeg van de in 
dit boek biograÞsch belichte personen, die de 
registers van de Burgerlijke Stand $ de akten 
van geboorte, huwelijk, overlijden en echtschei-
ding nooit hebben gehaald. Hooguit is een ver-
melding in het Bevolkingsregister terug te vin-
den, maar dat is pas aangelegd in 1850. 

Hoe dit alles ook zij, het gaat om personen 
die metterdaad in Bussum woonachtig zijn ge-
weest% En dat niet alleen% Zij maken allen ook 
aanspraak op het predikaat "onvergetelijk#. Ze 
vielen op door hun betekenis voor Bussum, 
zoals leden van de familie Biegel, of door de 

onuitwisbare indruk die zij maakten voor geheel 
het Vaderland, zoals bijvoorbeeld Herman Gor-
ter of Willem Duys. De ligging en ontwikkeling 
van Bussum was er de oorzaak van dat veel 
bekende Nederlanders er hebben gewoond 

De geschiedenis van Bussum is eigenlijk niet 
goed te begrijpen zonder kennis van dit boek. 
Woonde Pipo de Clown (Willem Meuldijk) in de 
jaren zestig en zeventig niet aan de Middellaan? 

Eén spijker op laag water, die de pret rond 
Pipo zeker niet mag drukken, is dat op pagina 
144 in een foto-onderschrift Gerrit Jan 
Zwertbroek ten tonele wordt gevoerd als 
"predikant# van de Oosters Orthodox Katholieke 

Onvergetelijke Bussumers 
Bussums Biografisch Woordenboek 



 TVE 30e jrg. 2012 127 

Laatst gewijzigd: 11 mei 2013 

Expositie Rituelen rond het leven  
De expositie Rituelen rond het leven haakt in op 
een trend die de afgelopen jaren steeds duide-
lijker zichtbaar is geworden. Mensen hebben 
behoefte aan rituelen (oude en nieuwe) die 
houvast aan hen geven, helpen bij het verwer-
ken van verdriet of zin en structuur geven aan 
hun leven. Oude tradities en gebruiken worden 
weer van stal gehaald en in een nieuw jasje 
gestoken. In deze tentoonstelling staan deze 
gewoonten en gebruiken, normen en waarden, 
tradities, feesten en culturele identiteit cen-
traal. Alles wat er in een mensenleven gebeurt 
tussen geboorte en dood, krijgt extra beteke-
nis en extra diepgang door rituelen. Mensen 
hebben behoefte aan het leven vorm te geven. 

Overal om ons heen kunnen we een sterke 
herwaardering voor tradities en rituelen signa-
leren. Sint Nicolaas is sinds enkele jaren weer 
populairder dan de kerstman die we ooit uit het 
buitenland importeerden. Er verschijnen boe-
ken over oer-Hollandse gerechten en bijzonde-
re soorten van quilten of andere handwerktech-
nieken. In onzekere en onrustige tijden groeit 
de behoefte aan houvast. Dat verlangen naar 
vertrouwde waarden leidde tot heroriëntatie 
op ons cultureel erfgoed, onze !eigen" identiteit 
en wortels. We grijpen terug op oude gebrui-
ken, die we in een nieuw jasje steken en vervol-
gens massaal omarmen. De breischooltjes van 

vroeger zijn uitgegroeid tot een landelijk net-
werk van handwerkgroepen. 

Er wordt nieuw leven geblazen in tradities 
rondom de dood. Begrafenisrituelen, stille toch-
ten en eigentijdse grafmonumenten getuigen 
daarvan. Bloemen liggen nu niet alleen op de 
begraafplaats, maar bijvoorbeeld op de plaats 
van het ongeluk, in de berm. Er ontstaan kleine 
altaren. Bij een geboorte worden luiertaarten in 
plaats van zilveren lepeltjes gegeven. En dat zijn 
nog maar enkele voorbeelden. 

Een goede reden voor het Huizer Museum 
om daar een tentoonstelling aan te wijden. De 
bevolking van het Gooi is opgeroepen om korte 
verhalen en anekdotes in te sturen uit het eigen 
leven. Ook trouwfoto's van vroeger en nu kun-
nen worden opgestuurd. Zo een tentoonstel-
ling samen te stellen is spannend, doordat niet 
bekend is wat mensen aanleveren. In deze ten-
toonstelling gaat het om de mens, om de ma-
nier waarop hij of zij het leven vorm geeft, feest 
viert en rouwt. Door de verhalen van het heden 
naast die van het verleden te zetten zie je ook 
de verschillen, de veranderingen. 

Een ritueel is een gebruik of een ceremonie 
met gestileerde handelingen, waarin symbolen 
vaak belangrijk zijn. Een ritueel is vaak een han-
deling waarmee personen of groepen hun iden-
titeit beleven, vormgeven, belichamen en uitdra-

Kerk. Volgens mij kent de Oosters-orthodoxe 
Kerk geen predikanten maar priesters of gaat 
het om een kerk die geen deel uitmaakte van de 
Oosters-orthodoxe traditie? Het zij de auteur 
vergeven, want hij zal hebben gedacht aan het 
droeve feit dat Zwertbroek eindigde als !een 
godsdienstwaanzinnige straatprediker in Am-
sterdam". 

De indexen op persoons- en straatnamen 
maken het boek bijzonder toegankelijk als na-
slagwerk.Raadpleegt u vooral ook de  
website die bij het boek hoort, 
www.onvergetelijkebussumers.nl. Deze biedt 

gelegenheid tot het deponeren van reacties en 
er is eveneens een lijst te vinden van alle biogra-
Þeën dit in dit woordenboek zijn opgenomen. 

Een goede titel, geheel in de trant van de 
auteur zelf, zou zijn: #Hommage aan reeds ont-
slapen prominente Bussumers$. Van harte aan-
bevolen% 

Anne Medema 
 
Paul Schneiders, Onvergetelijke Bussumers; 
Bussums BiograÞsch Woordenboek, Bussum 
2012; Tadorna Media; ISBN 978-90-81944-40-3. 
Prijs: & 16,95. 
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gen. Vele rituelen hebben een religieuze achter-
grond: de bedevaarten en bidprentjes, het or-
gelspel bij binnengaan van de kerk. En rituelen 
zijn cultuurgebonden, verbonden met tradities. 

Wij beperken ons tot rituelen in Nederland. 
Dan komt natuurlijk de vraag naar boven, of er 
rituelen zijn in het Gooi, die men elders in Neder-
land niet kent. Vaak heeft elke streek ook eigen 
tradities en gebruiken. Zo heeft het Huizer Mu-
seum een prachtige collectie doopmutsjes, zoals 
die ook elders in het land werden gedragen, 
maar de doopjurkjes zijn wel uniek voor Huizen. 
De tentoonstelling gaat over onderwerpen en 
gebeurtenissen, die ieder mens in zijn of haar 
leven tegenkomt. In zekere zin zijn ze dus 
!alledaags". Maar ze zijn zó belangrijk, dat ze niet 
alleen het onderwerp horen te zijn van meezin-
gers, soaps en tranentrekkers, maar ook gepre-
senteerd kunnen worden in het Huizer Museum. 
Het dagelijks leven zit vol met rituelen. Denk 
bijvoorbeeld aan het opsteken van een kaars 
voor iemand die kracht nodig heeft, het laten 
dopen van een kind of de ringen bij een 
vriendschap of verloving. Allerlei momenten in 
het leven vragen om een ritueel. Geboorte en 
trouwen of de afsluiting van een periode van 
rouw, maar ook adoptie, een nieuwe fase in het 
leven door verhuizing, een nieuwe baan of 
pensionering zijn het waard om bij stil te staan. 
Een overgang heeft het element van iets 
achterlaten in zich, om dan ruimte te maken 

voor het nieuwe en dat welkom te heten. 
Rituelen maken het mogelijk om deze stappen 
bewust te zetten, om afscheid en inwijding, 
loslaten en toelaten te ervaren als een hartslag 
van het leven. 
 

Elganan Jelsma, directeur Huizer Museum 
 

Heeft u nog leuke of bijzondere anekdotes? 
Schrijf ze op en mail of stuur ze naar het Huizer 
Museum. Ook foto"s zijn van harte welkom. 

Rituelen rond het leven, van 9 augustus 2013 t/
m 18 januari 2014, in het Huizer Museum, Achter-
baan 82, 1271 TZ Huizen, 035-5250223. 
www.huizermuseum.nl, info@huizermuseum.nl 

Boven: begrafenisstoet met regenkleed. 
Onder: huwelijk Gerrit Jan Schram en Gerritje Schipper 
in 1934. 
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Op 23 november 2012 kwam het Stads- en 
streekarchief te Naarden in het bezit van de 
oorlogsdagboeken van Willem Vuisting. 
 

 
Willem Vuisting ( 1878-1957) 
 
Willem Vuisting was een zoon van Willem Vuis-
ting (1844-1891) en van Wimmigje de Vries. Hij 
groeide op in Den Helder, waar zijn vader 
werkzaam was op de Rijksmarinewerf. Al vroeg 
ging zijn hart uit naar de zee. In zijn jeugd zag 
hij dagelijks de grote zeilschepen uit alle 
windstreken, die op de rede van Texel voor 
anker gingen. 

Na pogingen om onder meer bij een timmer-
man en een smid een vak te leren werd Vuisting 
in 1890 geplaatst op de Pupillenschool te Nieu-
wersluis voor een driejarige opleiding tot be-
roepsmilitair. Na een korte periode bij het Ne-
derlandse leger trad hij in 1898 in dienst bij het 
KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Tij-
dens een verlofperiode trouwde hij op 22 no-
vember 1906 met Clasina Meskes. Hij had het 
toen inmiddels tot adjudant-ondero�cier ge-
bracht. 

Zijn Indische loopbaan, tijdens de Eerste We-
reldoorlog nog lange tijd onderbroken, sloot 
Vuisting af in Bandoeng. In 1923 ging hij welis-
waar met pensioen, maar hij aanvaardde al 
spoedig een administratieve functie bij Werk-
spoor in Amsterdam, die hij nog zeventien jaar 
bekleedde. Vanuit Den Haag vestigde het gezin 
zich in Bussum en Vuisting forensde naar Am-
sterdam. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, wa-
ren Vuistings kinderen nog in Indië. Zij kwamen 
terecht in de beruchte Jappenkampen, maar 
keerden in 1946 heelhuids in Nederland terug. 
In 1953 overleed zijn vrouw en zelf stierf hij plot-
seling in 1957. 
 

 

De oorlogsdagboeken 
 
Het geheel omvat maar liefst zes kloeke delen 
met in totaal 1075 bladzijden in een keurig en 
goed leesbaar handschrift. Het zijn geen dag-
boeken in de eigenlijke zin van het woord. Ze 
zijn namelijk niet per dag bijgehouden, maar 
vormen een chronologisch en vrij gedetailleerd 
overzicht van de historie van de Tweede We-
reldoorlog, zoals die zich afspeelde in Neder-
land en in Nederlands-Indië. 

De delen 1 t/m 3 (633 pagina!s) handelen over 
Nederland, terwijl de delen 4 t/m 6 (442 pagi-
na!s) zijn gewijd aan Nederlands-Indië. Vuisting 
beschrijft de gebeurtenissen in een breder ver-
band door de ogen van een tijdgenoot. Oor-
logsgebeurtenissen die in Bussum en omgeving 
plaatsvonden, krijgen dan ook aandacht tegen 
de achtergrond van de grote lijn, zoals Vuisting 
die zag. 

Deze dagboeken vormen een "egodocument! 
en zijn een Fundgrube voor een ieder die is geïn-
teresseerd in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog. Op de studiezaal van het Stads- 
en streekarchief zijn ze te raadplegen zonder 
openbaarheidsbeperking. 

 
Anne Medema 

Archiefnieuws 
Oorlogsdagboeken van Willem Vuisting te Bussum 
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Tentoonstellingen 
 
Historische Kring Baerne 
Hoofdstraat 1A, Baarn 
Tentoonstelling Gelukkig hebben we de foto!s 
nog. 
Woe van 14.00-16.00 uur en za van 11.00-13.00 
uur. 
 
Historische Kring Blaricum 
Brinklaan 4/a, Blaricum 
Tentoonstelling luchtfoto!s en kaarten van Blari-
cum van 30 april tot medio augustus. 
Za van 14.00-16.00 uur en do van 20.00-22.00 
uur. 
 
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Depen-
dance 
Dudokpark 1, Hilversum 
Leven en werk van W.M. Dudok (1884-1974) Ont-
dek en beleef je omgeving; 
rondleiding door het interieur van het raadhuis 
met na aßoop 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 100 jaar feesten in Eemnes, van 
12 mei tot oktober. 
In november tentoonstelling De barre winter 
van 1963 in Eemnes. 
Za van 14.00-16.00 uur. 
 
Geologisch Museum Hoßand 
Hilversumseweg 51, Laren 
Jubileumtentoonstelling En toen"..kwam de 
mens. Tentoonstelling over de opkomst van de 
zoogdieren, met als hoogtepunt van hun ont-
wikkeling 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. 
 
Historische Kring Laren 
Historisch Centrum !de Lindenhoeve", Burge-
meester van Nispenstraat 29, Laren. 
Tentoonstelling De Brink Centraal t/m 22 mei. 
Vanaf 1 juni De Larense School toen en nu# 

Za van 14.00-16.00 uur. 
 
Historische Kring Loosdrecht 
Drieluik, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht 
In Loosdrecht Blootgelegd, archeologische vond-
sten 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 10.00-12.00 uur. 
 
Singer Museum 
Oude Drift 1, Laren 
Tentoonstelling Cobra tot Dumas. Collectie De 
Heus-Zomer t/m 20 mei. 
Di t/m zo van 11.00-17.00 uur. 
 
Museum Spakenburg 
Oude Schans 47-63, Spakenburg 
Tentoonstelling Stof tot nadenken, klederdracht-
sto�en in Bunschoten-Spakenburg tot 
1 juni. 
Woe t/m za van 13.00-16.00 uur. 
 
Voortvarend in de Vechtstreek, 2 eeuwen indu-
strie, te zien op de volgende locaties: 
Vechtstreekmuseum Maarssen, Diependaalse-
dijk 19b, 3601 GH Maarssen, 
Streekmuseu Vredegoed, Heuvellaan 7, 3612 BA 
Tienhoven/Oud Maarsseveen, 
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 
Schepersweg 6e, 3621 JK Breukelen 
t/m 29 september. 
 
 
 
Lezingen en bijeenkomsten 
 
mei 
15 
HK Albertus Perk 
Fietsexcursie Scholen van Dudok, onder leiding 
van Harry van der Voort langs enkele markante 
scholen uit Dudoks oeuvre. Verzamelen om 
14.00 uur met Þets op de Kerkbrink, Hilversum. 
 
21 
Historisch Café 
Rondleiding in het Weegschaalmuseum in Naar-

Agenda 
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den, Turfpoortstraat 27, 1411 EB Naarden-
Vesting. 
 
juni 
2 
HK Albertus Perk 
Fietsexcursie Corversbos en Hoorneboegse Hei-
de, onder leiding van Sander Koopman, Anton 
Cruysheer en Annemarie Moorman. Verzamelen 
om 14.00 uur met Þets bij de Algemene Begraaf-
plaats aan de Beresteinseweg in !s-Graveland. 
 
juli 
7 
HK Albertus Perk 
Fietsexcursie Waterwegen op Hilversum, onder 
leiding van Jan Lamme langs de Gooise Vaart, 
het Hilversums Kanaal en de verzande Hilver-
sumse aftakking van het Tienhovens Kanaal na-
bij einde Gooi en de Hoorneboeg. (12 km). Ver-
zamelen om 14.00 uur met Þets in de Oude Ha-
ven, voor de voormalige zandbunker (hoek Ha-
venstraat/Taludweg). 
 
augustus 
11 
HK Albertus Perk 
Hilversum Kerkenstad, Þetsexcursie langs be-
kende en minder bekende "godshuizen! in Hil-
versum, onder leiding van Pieter Hoogenraad 
en dominee Jurjen Zeilstra. Verzamelen om 
14.00 uur met Þets op de Kerkbrink, Hilversum. 
 
september 
15 
HK Albertus Perk 
Fietsexcursie Macht & Pracht van de Hilversum-
se villa!s en buitenplaatsen. Deze Þetstocht 
vindt plaats op Open Monumentendag, onder 
leiding van Kees van Aggelen en Pieter Hoogen-
raad. Verzamelen om 14.00 uur met Þets op de 
Kerkbrink, Hilversum. 
 
18 
Start van de leergang "Gooi-o-logie!. Leergang 
over de historische wisselwerking tussen mens 
& landschap, van de prehistorie tot de heden-

daagse Ruimtelijke Ordening. In zeven lesbijeen-
komsten van circa twee uur en een tweetal 
Þetsexcursies. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 18, 25 sep-
tember, 2, 16, 23, 30 oktober en 7 november in 
de Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarder-
weg 103A, Hilversum, van 19.30-22.00 uur. Info 
via secretaris@vriendenvanhetgooi.nl. 

Astrid Becker 
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Colofon 
 

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en regionale or-
ganisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op  
historisch gebied betre�ende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristie-
ke 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. Aan-
melden 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 Ros-
tocklaan 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 | His-
torische 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 Loos-
drecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/Soesterberg| Stichting Comité Oud Muider-
berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring-
Weesp |Naerdincklant " Archeologie Gooi- en  Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hil-
versum | 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 Vestingmu-
seum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek 
Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren | Stichting Oude Begraafplaats van Naarden | Gemeentemu-
seum 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 
 


