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Oude�series�en�nieuwe�
�
Dit�nummer�valt�bij�u�op�de�mat�na� twee�ge�
slaagde�evenementen�die�mede�door�TVE�ge�
organiseerd�waren.�De�Open�Dag�van�12�okto�
ber� in�Nederhorst� den� Berg�was� geanimeerd�
en� verliep� onder� een� gunstig�meteorologisch�
gesternte.�Al�het�overige�dat�u�over�deze�dag�
zou�moeten�weten,� leest�u� in�het�verslag�van�
Joris� Cammelbeeck.�Het� symposium� ter� gele�
genheid�van�de�presentatie�van�het�boek�Geu�
zen�en�papen�was�drie�weken�later�op�dezelfde�
plaats.�Opnieuw�was�de�opkomst�groot�en�het�
gebodene�boeiend�en�gevarieerd.�

In�dit�nummer�beginnen�we�met�twee�nieu�
we� series.� De� eerste� heet� Schrijvers� tussen�
Vecht�en�Eem.�Deze�opent�met�een�portret�van�
de�kinderboekenschrijfster�Tine�Cool.�De�twee�
de�serie�heet�De�kaart�verklaard.�In�elke�aßeve�
ring�wordt�een�historische�kaart�uit�onze�regio�
besproken.�Anton�Kos�geeft�de�aftrap�met�een�
historisch� overzicht.� Series� waarmee� we� al�
eerder� begonnen,� krijgen� in� dit� nummer� een�
vervolg.� Zo� schrijft� Guus� Kroon� over� de�
scheepswerven�van�Muiden� (in�de� serie�Sche�
pen� en� scheepvaart).� Ruud� Gortzak� portret�
teert� Henri� Polak� (Erßaters� tussen� Vecht� en�
Eem).� En� er� wordt� weer� een� wandeling� uit�
1905� nagelopen,� dit� keer� naar� Baarn� (In� het�
voetspoor�van�De�Rijk).�

Drie� bijdragen� staan� op� zichzelf.� Ruud� He�
henkamp�heeft�weer�een�prachtig� stukje�Hui�
zer� geschiedenis� boven� water� gehaald.� Jan�
Out�is�op�speurtocht�geweest�naar�de�schilder�
Alfons�Damen,�die� in�de�Sint�Nicolaaskerk�van�
Eemnes� muurschilderingen� heeft� gemaakt.�
Mieke�Kennis�en�Willem�Mooij�beschrijven�een�
schrijnend�stukje�sociale�geschiedenis�van�het�
negentiende�eeuwse�Loenen.�Al�met�al�komen�
in�ons�decembernummer�allerlei�aspecten�van�
de�hele�regio�aan�bod.�Smakelijk�lezen!�

Hans�Mous�



� TVE�31e�jrg.�2013� 259�

Laatst�gewijzigd:�22�11�2013�Versie:�def�proef�

In�Hilversum�
�

Onze�gids�begint�zijn�tocht� in�Hilversum�op�de�
Groest.� Om� hem� te� volgen� lopen� we� deze�
straat�uit�met�de� lange�glazen�pui�van�winkel�
centrum� Hilvertshof� aan� onze� rechterhand,� in�
de�richting�van�de�Sint�Vituskerk.�Bij�de�rotonde�
gaan�we� rechtdoor,� de� Emmastraat� in.�Na� de�
kerk�nemen�we�de�eerste�straat� links,�de�Sint�
Vitusstraat.� De� auteur� spreekt� van� de� Lieber�
gerstraat.� Tot� 1955� heette� deze� straat� inder�
daad�zo.�

De�Sint�Vitusstraat� is�een� rustige� straat�met�
aan�de�ene�kant� lage�huizen�en�aan�de�andere�
kant�hoge�bomen�en�het�machtige�schip�van�de�
Sint�Vituskerk.�De�Liebergerstraat�zal�er�in�1905�
niet� veel� anders� hebben� uitgezien.�We�blijven�
de�Sint�Vitusstraat�volgen.�Verderop�wordt�de�
ze�straat�een�woonerf�met�een�bijna�dorps�ka�
rakter.�Aan�het� eind� lopen�we� tegen� een�par�
keerterrein� aan� met� daarachter� de� spoorlijn.�
Onze�wandelaar�stak�hier�het�spoor�over,�maar�
vandaag�de�dag�is�hier�geen�overweg�meer.�We�
moeten� omlopen� om� op� de� Liebergerweg� te�
komen.�We�slaan� linksaf�het�Wandelpad�op�en�
gaan� een� eindje� verderop�naar� links�de�Hoen�
derweg� in.�We�maken�een�scherpe�bocht�naar�
rechts� en� bereiken� via� een� tunnel� de� andere�
kant� van� het� spoor.�Daar� gaan�we� rechtdoor,�
de� Zuiderweg�op,�die�bij� een�bocht�naar� links�
Liebergerweg�gaat�heten.�Als�we�kort�voor�die�

bocht� over� het� spoor� kijken,� zien�we� daar� in�
derdaad�weer�de�Sint�Vitusstraat.�

Duidelijk�draagt�hier�alles�de�kenteekenen,�dat�
Hilversum� in� dit� gedeelte,� een� nieuwe�wijk� ziet�
ontstaan,�meldt�ons�de�schrijver.�Nieuw�ziet�het�
er� hier� niet� meer� uit,� in� deze� straat� met� be�
drijfspanden�en� typisch�Hilversumse� lage�huis�
jes.�Op�een�groot�crèmekleurig�bedrijfsgebouw�
zien�we�het�jaartal�1906.�Dat�heeft�onze�wande�
laar�dus�nog�net�niet�gezien.�

Voorbij�de�Lijsterweg�hielden� in� 1905�de�be�
bouwing� en� de� bestrating� op.� Hier� begon� de�
hei�en�werd�de�Liebergerweg�een�zandweg.�Wij�
blijven�deze�weg�volgen,�onze�gids�over�de�hei,�
wij� door� de� bebouwing.� Als� we� op� een� vijf�
sprong� uitkomen,� zien� we� aan� onze� rechter�
hand�de�Oosterengweg.�De�schrijver�zag�deze�
naam�op�een�bord,�maar�verder�slechts�heide,�
dennenbossen�en�blinkend�zand.�De�vijfsprong�
wordt� nu� omringd� door� moderne� apparte�
mentsgebouwen� en� een� Dudok�wijk.� We� blij�
ven�de�Liebergerweg�volgen.�In�1905�was�deze�
weg�niet�bijzonder�berijdbaar:�mul�zand�met�wa�
gensporen,�nu�zien�we�een�geasfalteerde�straat�
in�een�woonwijk�uit�de�jaren�vijftig.�De�schrijver�
kon�hier�de� torens�van�Laren�en�Eemnes�zien,�
wij�kunnen�niet�verder�kijken�dan�de�ßats�van�
de�Liebergerweg.�Maar�bij�de�Anthony�Fokker�
weg� is� de� bebouwing� afgelopen� en�wordt� de�
Liebergerweg� een� Þetspad� dat� ons� tussen� de�
bomen�brengt.�Aan�onze� rechterhand� ligt�een�

Een modern gewaad 
Een wandeling van Hilversum naar Baarn 
uit 1905    

Hans�Mous�

 Thans�wenschen�wij�een�bezoek�te�brengen�aan�het�vorstelijke�Baarn�en�zijn�
veelgeroemde�omstreken.�Het�gemakkelijkst�bereiken�wij�natuurlijk�per�trein�den�
!lusthof�van�Eemland";�maar�voor�ons,�onvermoeide�wandelaars,�is�een�tochtje�van�
anderhalf�uur�gaans�door�een�afwisselende�natuur�in�plaats�van�een�opo�ering�juist�
een�genot.#�Uit�deze�woorden�van�onze�onbekende�wandelaar�(dus�alweer�niet�De�
Rijk�zelf)�blijkt,�dat�hij�er�zin�in�heeft.�Zoveel,�dat�hij�15�à�18�kilometer�in�anderhalf�
uur�aßegt.�Dat�doen�wij�hem�niet�na.�

 In het voetspoor van De Rijk 
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recreatieplas,�waar�vrolijke�buurtbewoners�aan�
het�poedelen� zijn.�Hier� lag� in�de� tijd�van�onze�
wandelaar�nog� gewoon!�heide.�

�
�

Op�de�hei�
�

Onze�gids�uit� 1905�maakt�nu�een�prachtig�ver�
haal�van�wat�hij�hier�gezien�heeft:�zie,�daar�vlak�
voor�u,�juist�aan�ons�wandelpad,�verheft�zich�een�
hooge�aarden�omwalling�met�geboomte�beplant.�
Zet�uw�fantasie�in�werking�en�vóór�u�verrijst�een�
oude� vergaderplaats,�waar�de� vrije�mannen�be�
raadslagen� over� het� wel� en� wee� van� de� land�
streek.� Maar� ach,� het� blijken� nu� vloeivelden�
waarin� het� rioolwater� van� Hilversum� geloosd�
wordt.�Tegenwoordig� is�daar�de�rioolwaterzui�
veringsinstallatie� Hilversum.� Maar� die� is� zeker�
tweehonderd�meter�naar�het�noorden� en�dus�
niet�bepaald�juist�aan�ons�wandelpad.�

We� laten�de�zuiveringsinstallatie� links� liggen.�
Even� verderop� steken� we� een� verkeersweg�
over�en�gaan�rechtdoor,�richting�HSV�Wasmeer.�
Voorbij�een� slagboom�wordt�de�Liebergerweg�
eindelijk�een� zandpad�en�moet�onze�weg�wat�
meer� lijken� op� de� route� uit� 1905.� Ook� op� dit�

punt�breekt�onze�wandelaar�uit� in�gejubel:�een�
blanke�waterspiegel�treft�eensklaps�uw�verwon�
derde�blikken.�Wij�hebben�het� Waschmeer!�voor�
ons,�dat�hier�rustig�en�vredig� in�de�bruine�heide�
schijnt� ingeslapen.� Ja,� niet�waar:�water� is� altijd�
een� sieraad�van�het� landschap,�maar�hier,�waar�
gij� het� allerminst� verwacht� hadt,� vindt� gij� het�
dubbel�schoon.�Dat�vindt�de�huidige�beheerder�
van� dit� terrein� waarschijnlijk� ook.� Deze� heeft�
een�rondje�Wasmeer�van�vierenhalve�kilometer�
uitgezet.� Je� hoeft� hiervan� maar� een� stukje� te�
volgen�om�te�zien�dat�het�Wasmeer�niet�langer�
een�blanke�waterspiegel�is,�maar�een�wat�bruini�
ge,�grotendeels�vol�gegroeide�plas.�Wij�vervol�
gen�dus�maar�gewoon�onze�route�langs�de�Lie�
bergerweg,�met�aan�onze� linkerhand�het�Was�
meer.�Aan�onze�rechterhand�zien�we,�tussen�de�
bomen�door,�een�hoge�heuvel.�

We� komen� nu� bij� een� omheining� met� een�
klaphek.�Een�bordje�geeft�aan�dat�hier�een�be�
grazingsgebied� is.� We� gaan� door� het� klaphek�
en�volgen�het�pad�rechtdoor,�parallel�aan�de�as�
faltweg� die� rechts� van� ons� loopt.� Als� we� het�
eerste� pad� naar� rechts� inslaan,� zien� we� weer�
een�klaphek.�Als�we�hier�doorheen�zijn�gegaan,�
steken�we�de�straatweg�over�en�slaan�meteen�

Het�Wasmeer�met�op�de�achtergrond�de�Sint�Vituskerk�van�Hilversum.�Schilderij�van�Johan�Meijer.�
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daarna� linksaf,�het�Þetspad�op.�Even�verderop�
gaan�we�onder�de�A27�door.�Luister�hier�eens�
naar� onze� gids:� woester� en�wilder,�maar� ook�
schooner�wordt�de�natuur�om�ons,�en�het�kost�u�
geen�moeite,� u� hier� in� een� onbewoond� land� te�
wanen.�Met� die� snelweg� boven� ons� hoofd� is�
dat�toch�tamelijk�lastig.�

�
�

Op�zoek�naar�de�Huydecoopersweg�
�

Even� voorbij� het� viaduct� maakt� de� verkeers�
weg� een� bocht� naar� links.�Wij� zijn� hier� op� de�
grens� van� Noord�Holland� en� Utrecht� aanbe�
land.� De� schrijver� laat� ons� (opnieuw)� weten,�
dat� het� hier� in� 1905� bijzonder�mooi�was:� hier�
heeft�de�natuur�van�Gooi��en�Eemland�het�langst�
haar� overoude� schoonheid� bewaard.� Hij� sloeg�
hier� rechtsaf� en� volgde�de�provinciegrens�om�
voorbij� de� spoorwegovergang� op� de� Huyde�
coopersweg� uit� te� komen.�Dat� doen�wij� niet,�
om�de�doodsimpele� reden�dat�zijn� route� twee�
keer�het�spoor�overstak.�En�de� tweede�spoor�
wegovergang�bestaat�nu�niet�meer.�Maar�er� is�
een�alternatief.�Vóór�ons�zien�we�het�hekwerk�
dat�om�het�terrein�van�de�Stichting�Amerpoort�
loopt.� Bij� het� toegangshek� staat� aangegeven�
dat�dit� terrein� vrij� toegankelijk� is.�Door�op�de�
groene�knop�naast�de� ingang�te�drukken,�gaat�
het�hek�open.�We�zijn�nu�op�het�terrein�van�de�
oude� buitenplaats� Drakenburg.1� Amerpoort� is�
een�GGZ�instelling.�

De� vestiging� Nieuwenoord,� waar�we� nu� zijn,�
ligt�onder�hoge�bomen� in�het�groen.�Ze�bestaat�
vooral� uit� groepjes� laagbouwwoningen,� de�
meeste�met�een�terras.�De�indruk�die�het�geheel�
maakt�is�die�van�een�vakantiepark�of�een�buiten�
wijk� van� een� landelijk� dorp.� We� gaan� almaar�
rechtdoor�over�de� Isengardlaan.�Deze�gaat�over�
in�de�Nieuwenoordlaan,�die�we�nu�volgen.�Deze�
lopen� we� helemaal� uit,� linksom� het� hoofdge�
bouw�heen.�Aan�het�eind�van�de� laan�gaan�we�
naar�links�en�daarna�de�eerste�laan�rechts,�de�Ma�
riaoordlaan,� op.� Even� verderop� zien� we� links�
weer�een�afzetting�met�een�toegangshek�.�Door�
op�twee�knoppen�te�drukken�kunnen�we�het�hek�
openen�en�het�terrein�van�Nieuwenoord�verlaten.�

We� staan� nu� op� een� lange,� kaarsrechte� oprij�
laan�met�aan�beide�kanten�een� rij�statige�beu�
ken:� de� Huydecoopersweg.� Aan� onze� linker�
hand�zien�we�bos,�rechts�weilanden�waarin�en�
kele� enorme� eiken� staan.� Even� verderop� kun�
nen�we�ervoor�kiezen�om�rechtdoor�te�gaan�of�
rechtsaf� te� slaan� (bij�de�Wijnberg).�We�kiezen�
voor�deze�laatste�(meer�romantische)�mogelijk�
heid.�We�volgen�het�pad�dat�in�bochten�de�heu�
vel� op� gaat,� en� komen� aan� bij� de� Beek,� een�
stroomend�water,�op�enkele�plaatsen�tot�een�vij�
ver�verbreed,�die�tot�het�kasteel�voortloopt�met�
bevallige� kronkelingen.� Vooral� het� laatste� ge�
deelte,�waar�zij�de�bosschen�bereikt,�biedt�schil�
derachtige� partijen� aan.� Is� dit� romantisch� of�
niet?� Maar� toegegeven:� het� is� een� prachtig�
stukje� parklandschap�met� een�mooie� afwisse�
ling�van�bos,�water�en�grasland.�Onze�wande�
laar�merkt�op�dat�er�hier�forsche�stammen�met�
viltig�mos�bekleed,�teekenen�van�een�aristocrati�
schen� ouderdom� dezer� woudreuzen� staan.� Er�
staan� inderdaad� hier� en� daar� grote� bomen�
waarop�mos�te�zien� is.� Ik�zou�niet�durven�zeg�
gen�of�dat�uit�1905�is.�

�
Kasteel�Groeneveld�
We�blijven� rechtdoor� lopen,�met�de�Beek� aan�
onze� rechterhand.�Aan�het�eind�van�dit�water�
zien� we� opeens� kasteel� Groeneveld.� Kasteel�
Groeneveld.� Alleen� al� de� naam� vertroebelt� de�
blik� van� de� auteur.� Of� wellicht� had� hij� naar�
Specsavers�moeten�gaan.�Hij�merkt� immers�op:�
Met� het� slotplein� en� de� slotbrug� doet� het� ons�
nog� levendig� denken� aan� een� middeleeuwsch�
kasteel.�En�al� is�het�dan�ook�een�fraai�gebouw,�
het� lijkt� zeker� niet� op� een� middeleeuws� kas�
teel.�Het�heeft�eerder�weg�van�wat�het� lange�
tijd�geweest�is,�een�barokke�buitenplaats.�En�er�
prijkt�wel�een�wapen�boven�het�bordes,�maar�
dat� is�van�de� familie�Hasselaer�en�niet�van�ba�
ron�Taets�van�Amerongen,�zoals�onze�wande�
laar�vertelt.�

In�een�vorige�aßevering�van�deze�wandelin�
gen�kwamen�we�in�Blaricum�langs�villa�Jagtlust.�
Dat�bleek�in�de�jaren�zestig�en�zeventig�van�de�
vorige� eeuw� een� soort� buitenplaats� voor� de�
Amsterdamse� kunstenaarswereld� te� zijn� ge�
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weest.�Iets�soortgelijks�kan�van�kasteel�Groene�
veld� gezegd� worden.� Staatsbosbeheer� kocht�
het� landgoed� (plus�de�gebouwen)� in� 1940�aan�
als� uitbreiding� van� zijn� boswachterij� De�Vuur�
sche.� Het� kasteel� (waarin� de� nieuwe� bezitter�
niet�zo�heel�erg�geïnteresseerd�was)�werd�ver�
huurd� aan� de� familie� Colson.� Joop� Colson�
maakte� van� Groeneveld� in� de� jaren� vijftig� en�
zestig�een�werk��en�ontmoetingsplaats�voor�al�
lerlei�kunstenaars.�Hier�verbleven�onder�ande�
ren�Karel�Appel,�Jan�Vrijman,�Cees�Nooteboom,�
Ed�van�der�Elsken�en�Simon�Vinkenoog.�Sommi�
gen�van�hen�waren�in�die�tijd�ook�in�Jagtlust�te�
vinden.�

Wereldberoemd� werd� de� Þlm� die� Vrijman�
deels� in� Groeneveld� opnam:� De� werkelijkheid�
van�Karel�Appel�(1961).�De�zogenaamde�Wapen�
zaal� werd� ingericht� als� tijdelijk� atelier� van� de�
schilder.� Het� doek� waaraan� Appel� in� de� Þlm�
werkte,� bevatte� in� het� midden� een� vierkant�
gat.�Dankzij�deze�vondst�kon�de�schilder�tijdens�
zijn�werk�frontaal�in�beeld�komen.�We�zien�Ap�
pel�keer�op�keer�na�een�korte�beschouwende�
pauze� een� aanval� op� het� doek� uitvoeren.� Hij�
knijpt�de�verf�uit�de�tubes�en�mept�deze�op�het�
doek,�om�hem�vervolgens�met�dikke� kwasten�
en� plamuurmessen� uit� te� smeren.� In� de� Þlm�
wordt� Appel� geciteerd:� Ik� schilder�als�een�bar�
baar�in�een�barbaarse�wereld.�Dat�geloofde�het�
publiek�na�het�zien�van�deze�beelden�graag.�

�
�

Het�villadorp�Baarn�
�

We� verlaten� het� terrein� van� Groeneveld� langs�
de�oprijlaan.� In�de�tijd�van�onze�wandelaar�tel�
de� deze� vier� rijen� zware� eiken,� nu� staan� er�
twee�rijen�beuken.�Vlak�voordat�deze�oprijlaan�
de� Amsterdamsestraatweg� bereikte,� sloeg� de�
auteur� rechtsaf� en� stond� in�de� tuin� van� hotel�
Het�Huis�Groeneveld.�Nu�is�dit�hotel�nog�gemak�
kelijk�terug�te�vinden:�het�is�het�huidige�restau�
rant� GreenÞeld s� aan� de� overkant� van� die�
straatweg.�Wie� het� huidige� gebouw� vergelijkt�
met�het�hotel�op�foto s�van�een�eeuw�geleden,�
ziet�weinig� verschillen.�Alleen� de� groene� zon�
weringen� waren� er� in� 1905� nog� niet.� De� Am�

sterdamsestraatweg� lijkt� sterker� veranderd.�
Niet� alleen� is� ze� geasfalteerd,� maar� ook� een�
stuk� breder� geworden.� Maar� hoe� kon� onze�
wandelaar�de�tuin�van�het�hotel�bereiken�zon�
der�de�straatweg�over� te�steken?�Dat�blijkt�na�
enig�onderzoek�eenvoudig:�het�hotel�had�een�
tuin�aan�deze�kant�van�de�weg,�waar�bezoekers�
konden� genieten� van� de� koele� schaduw� van�
eeuwenoude�beuken�en�een�prachtige�waterpar�
tij�met�een�dicht�begroeid�eiland.�En�er�was�een�
zitje�waar�men�wat� kon�gebruiken.�De� auteur�
geniet:�hier�vindt�ge�een�der�bekoorlijkste�plek�
jes�van�Baarn.�Nu�nog�is�een�deel�van�de�water�
partij� recht� tegenover�het� restaurant� terug� te�
vinden.�

�
Tussenspel:�naar�Eemnes�
Hierna�volgt�een�zijsprong� in�de�wandeling.�De�
schrijver�gaat�een�stukje�de�weg�naar�Eemnes�
op.�Maar�hij�voelt�zich�blijkbaar�niet�erg�aange�
trokken� door� het� dorp,� dat� daar� ginds� langs�

Beeld�uit�de�Þlm�!De�werkelijkheid�van�Karel�Appel .�
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dien�dijk� ligt.� Immers:� stil� en� vergeten� ligt� het�
dorp� in� lange�eentonigheid� langs�den�dijk�uitge�
strekt;�slechts�de�haastige�wielrijder,�die�het�op�
zijn� tocht� door� het� Gooi� passeert,� neemt� even�
een� vluchtig� kijkje.� Het� dorp� zelf� interesseert�
hem�blijkbaar�nauwelijks,�alleen�de�geschiede�
nis� ervan,� die� bij� hem� één� aaneenschakeling�
van�rampen� is.�En�verder�trekt�het�weidse�pol�
derlandschap� zijn� welwillende� aandacht.� Wie�
onze�wandelaar� niet� naar� Eemnes�wil� volgen,�
kan�zich�nog�een�tijdje�op�het�landgoed�Groene�
veld� ophouden,� totdat� wij� terug� zijn� van� ons�
uitstapje�naar�het�dijkdorp.�

We�steken�bij�kasteel�Groeneveld�de�Amster�
damsestraatweg�over� en�gaan�dan� naar� links,�
bij�de�rotonde�rechtdoor�en�langs�het�benzine�
station.�Vervolgens�gaan�we�rechtsaf�en�onder�
het� viaduct� door.�Nu� staan�we� op� de�Wakke�
rendijk,� de� hoofdader� van� Eemnes.� Na� zo n�
honderd�meter�kunnen�we�voor�het�eerst�een�
blik�op�de�polder�werpen.�Voor�een�echt� ruim�
uitzicht�moeten�we� nog� verder�de�Wakkeren�
dijk�op,� tot�bij�het�eenvoudige�kerkje�van�Eem�
nes�Binnen.� Vooral� kort� vóór� en� kort� na� deze�
kerk�kunnen�we�uitkijken�over�de�groene�vlakte�
van�de�Eempolder.�Zulk�een�ruim�uitzicht�vindt�
in�het�Gooi�zijn�wedergade�niet,� roept�onze�au�
teur� bewonderend� uit.� Om� vervolgens� uitge�
breid�stil� te�staan�bij�het�overstromingsgevaar�
dat�de� polder� vanuit� de� Zuiderzee� bedreigde.�
Maar� zelfs� op� deze� plekken� is� tegenwoordig�
het� uitzicht� niet� meer� onbeperkt:� de� kerkto�
rens�die�onze�wandelaar�kon�zien,�zijn�nu�met�
moeite�te�ontdekken.�Wat�we�wel�zien,�zijn�de�
windmolens� van� Flevoland,�de�bomenrij� langs�
de�Eem,�de�silo s�bij�Eembrugge�en�het�verkeer�
op�de�A1.�

Het�kerkje�van�Eemnes�Binnen�zal�echter�niet�
meer� als� godshuis� functioneren,� want� het� is�
verkocht.�Het� is�momenteel� niet� toegankelijk,�
want� het� wordt� gerestaureerd.� Dat� gebeurde�
ook�al�in�1900,�toen�er�een�fraaie�bank�voor�H.M.�
de�Koningin�Moeder�met�Haar�gevolg� werd� ge�
plaatst.�Daarmee� is�het�belangrijkste�wat�onze�
wandelaar� over� Eemnes� te� zeggen� heeft,�wel�
verteld.�
�

Terug�naar�Baarn�
We�gaan�terug�naar�restaurant�GreenÞeld �s.�De�
weg�die�de�auteur�hier� insloeg�om� in�het�cen�
trum�van�Baarn� te�komen,�moet� in� 1905�goed�
zichtbaar� zijn� geweest.� Om� er� nu� te� komen�
moeten�we�zoeken�naar�een�paadje,�net�voor�
bij� het� benzinestation� en� het� transformator�
huisje.�Dit�paadje�brengt�ons�door�een�hekwerk�
heen� naar� de� Van� Heemstralaan.� Het� eerste�
stuk�van�deze� laan� is�door�deze�afsluiting�een�
doodlopende� straat� geworden.� De� schrijver�
vertelt�dat�deze�fraaie� laan�van�vier�rijen�zware�
beuken�door�baron�van�Heemstra,�eigenaar�van�
kasteel� Groeneveld,� geschonken� is� aan� de� ge�
meente.�Er�zijn�nu�nog�maar�twee�rijen�bomen�
over,�maar�ook�die� geven� als�  t�ware�een�half�
donker�onder�het�dichte�lover.�De�lieve�villa s�die�
onze� wandelaar� hier� in� 1905� aantrof,� zijn� nu�
vervangen�door�huizen�van� later�datum.�Of�ze�
lief�waren,�kunnen�we�niet�meer�beoordelen.�

Net�zoals� in�1905�wordt�de�overgang�van�de�
Van�Heemstralaan�naar�de�Eemnesserweg�ge�
markeerd�door�het�ophouden�van�de�bomenrij�
en.�Als�we� hier� aankomen,� lopen�we� al� enige�
tijd� niet� meer� in� een� stille,� afgesloten� straat,�
maar�langs�een�belangrijke�verbindingsweg.�De�
Eemnesserweg�is�een�licht�kronkelende�en�licht�
glooiende�weg�waar�we�vooral�aan�onze�rech�
terhand� rijke� villa s� en� prachtige� tuinen� zien.�
Oftewel:�hier�toont�Baarn�zijn�trotsche�villa s�en�
zijn� rijke� bloemenpracht,� zoals� de� auteur� ver�
meldt.� In� 1905� begon� de� bebouwde� kom� pas�
ter�hoogte�van�villa�Courbe�Voie,�het�witte,�wat�
kaal�geworden�huis�op�nummer�99,�tegenover�

Hotel�Velaars.�
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de� runderkamp.� De� eerste� eigenaar� hiervan�
was�J.J.�Boldoot.� Inderdaad,�die�van�het� reuk�
water.�

Als�de�bebouwing�aan�beide�kanten�dichter�
wordt,�zijn�we�niet�ver�meer�van�het�centrum.�
Al� gauw� staan� we� dan� ook� op� de� Brink� van�
Baarn.�Baarns�middelpunt�is�het�sedert�lang�niet�
meer,�zegt�onze�wandelaar.�Voor�1905�zou�dat�
kunnen� kloppen,� maar� tegenwoordig� ligt� de�
Brink�toch�wel�erg�centraal.�

Het�meest�opvallende�gebouw� is�de�Paulus�
kerk.�Zij�stamt�uit�de�Middeleeuwen,� toen�nog�
Sint�Nicolaaskerk�geheten,� en�werd� enkele� ke�
ren�gerestaureerd�en/of�verbouwd,�onder�ande�
re� in� 1888.� In� dat� jaar�werd� de� kerk� vergroot,�
net� zoals� de� zogenaamde� Hofkerkbank.� Deze�
bank� is� in�opdracht�van�koning�stadhouder�Wil�
lem�III� in�de�kerk�geplaatst.�Op�de�overkapping�
ervan�staat�zijn�wapenschild�(en�niet�de�wapens�
van�Nederland� en�Engeland,� zoals�de� schrijver�
meent).�De�stenen�doopvont�die�voorin�de�kerk�
stond,� wordt� ook� door� onze� wandelaar� ge�
noemd.�Hij�vertelt�dat�ze�bij�de�restauratie�van�
1888�te�voorschijn�kwam�en�daarna� in�een�mu�
seum�geplaatst� is.�Deze�zou�dateren�uit�de�eer�
ste�tijden�van�het�Christendom�hier�te� lande.�Te�
genwoordig�denkt�men�daar�anders�over:�eind�
veertiende,�begin�vijftiende�eeuw�wordt�waar�
schijnlijker� geacht.� Toegenomen� historisch� in�
zicht,� zullen� we� maar� zeggen.� De� doopvont�
doet�al�lange�tijd�weer�dienst�in�de�Pauluskerk.�
Verdwenen�gebouwen�rond�de�Brink�

De�kerk� ligt� iets�hoger�dan�haar�omgeving.�Zij�
was�voorheen�door�een�vrij�hoogen�muur�omge�
ven,�waarvan�een�gedeelte�aan�de�westzijde�nog�
te�zien�is.�En�wat�er�in�Baarn�sinds�1905�ook�ver�
dwenen� is�(en�dat� is�een�hoop),�die�muur� is�er�
nog:� aan�de� kant� van�de� toren,�manshoog�en�
van�wat�oudere� stenen.�Verdwenen� is�wel�de�
villa�Mes�Délices,�die�de�auteur�nog�op�de�hoek�
van�de�Brink� en�de� Laanstraat� zag� staan.�Het�
gemeentehuis,� een� knutselwerk� van� hoekjes,�
geveltjes,�uitspringende�delen�en�een�torentje,�
is�er�al�in�1906�voor�in�de�plaats�gekomen.�Ove�
rigens� is� de� ingang� ervan� een� prachtig� voor�
beeld�van�Jugendstil.� In�de�muur�aan�de�Laan�
straat�zien�we�het�wapen�van�Baarn:�een�gou�
den� bisschop� (Sint� Nicolaas)� op� een� blauw�
veld.�Dat�is�ook�vóór�1867�het�gemeentewapen�
geweest.�Toen�kwam�er�een�nieuw�wapen:�een�
man�die�een� steigerend�paard� in� toom�houdt.�
Dat�laatste�wapen�was�er�ook�in�1905�nog.�On�
ze�wandelaar� vond�het�maar�niks�dat�die�mo�
derniteit�het�gewonnen�had�van�de�aloude�Sint�
Nicolaas.�Hij�zou�dus�met�deze� terugkeer�naar�
de� goede� bisschop� (in� 1969)� uiterst� tevreden�
zijn�geweest.�

Ook�verdwenen�is�hotel�Velaars,�hét�ontmoe�
tingspunt�van�Baarn.�Nu�staat�daar�het�gebouw�
waarin� de�HEMA� huist,� het� resultaat� van� een�
zielloos�bouwpakket�uit�een�treurige�eindeloze�
succesreeks�van�winkelpanden,�die�de�midden�
stand� aan�het�eind� van�de� twintigste�eeuw� in�
extase�moet�hebben�gebracht.�In�een�beschrij�

�
In� 1905�verscheen�een�boekje�onder�de� titel�Wandelingen�door�Gooi�en�Eemland.�Als�auteurs�
staan�professor�J.�A.�de�Rijk�e.a.�vermeld.�De�wandelingen� in�het�boekje�zouden�eerder� in�De�
Gooi�en�Eemlander�hebben�gestaan.�
Uit�nader�onderzoek� is�gebleken�dat� in�het�boekje�niet�de�oorspronkelijke�wandelingen�van�
professor�De�Rijk�staan�afgedrukt.�Deze�oorspronkelijke�wandelingen�verschenen�van�1882�tot�
1888�in�aßeveringen�in�de�Gooi�en�Eemlander.�In�het�boekje�uit�1905�(dus�jaren�na�de�dood�van�
de�prof�uitgegeven)�staan�deels�bewerkte�versies�van�de� tochten�van�De�Rijk,�deels�geheel�
nieuwe�routes.�
Voor�TVE�liep�ik�een�aantal�van�de�tochten�uit�het�boekje�na�om�te�zien�wat�er�van�de�in�1905�
beschreven�route�nog�terug�te�vinden�valt.�Bij�een�wandeling�die�oorspronkelijk�door�De�Rijk�
zelf�gemaakt�en�beschreven�is,�vergelijk�ik�ook�de�situatie�van�1882�1888�met�die�van�1905.�
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ving�van�hotel�Velaars�van�rond�1900�staat:�Het�
is� geheel� in� hedendaagse� stijl� opgetrokken� en�
ziet�met� zijn�massieven�gevel�op�het�Brinkplein�
uit.�Voor�het�hotel�bevindt�zich�een�verranda,�die�
door� lommerijke� linden� tegen�de� zonnenstralen�
beschut�wordt.�Een�lift�brengt�de�gasten�naar�de�
hooger�gelegen�appartementen�en�naar�den�to�
ren,�waarvan�men�een�prachtig�uitzicht�heeft.�In�
den�groote�concertzaal�van�dit�hotel�worden�zo�
wel�  s�zomers�als�  s�winters�tooneel��en�muziek�
uitvoeringen�gegeven.�Het�einde�kwam�voor�dit�
hotel� in� 1923,� toen� de� concertzaal� geheel� uit�
brandde.�

En�ook�de�pastorie�is�sinds�1905�verdwenen.�
Ze�heeft�gestaan,�waar�nu�het�parkeerterrein�
tje� is� tussen�de�kerk�en�het�vierkante�houten�
gebouwtje�met�de�vierkante�pilaren.�Nu�is�het�
nog�maar�de�vraag�of�de�afbraak�van�al�deze�
gebouwen� ook� steeds� als� een� verlies� moet�
worden� beschouwd.� En� afbraak� is� in� Baarn�
blijkbaar�een�continu�proces�(geweest?).�Onze�
auteur�schreef�al:�Trouwens,�in�Baarn�heeft�bij�
na�alles�een�modern�gewaad�aangetrokken.�

�
Kanton�en�Peking�
Aan� het� eind� van�dit�parkeerterrein� staat� een�
wegwijzer� die� onder� andere� de� richting� van�
Soest� aanwijst.� Als� we� die� kant� uitlopen,� ko�
men� we� terecht� in� de� Bosstraat.� Deze� doet�
haar�naam�weinig�eer�aan:�er�is�hier�vooral�veel�
nieuwbouw�te�zien.�Waar�aan�onze� linkerhand�
het� struikgewas�begint,� stond� in� 1905� nog�de�
villa� Kanton.� De� straatnaam� Cantonlaan� ver�
wijst�hier�nog�naar.�Onze�wandelaar�noemt�het�
een� merkwaardige� woning.� Niet� waar,� het�
maakt� een� vreemden� indruk,� in� het� moderne�
Baarn�zulk�een�Chineeschen�bouwstijl�te�ontmoe�
ten.�De�schel�roode,�paarse�en�witte�kleuren�zou�
den�u�op�den�duur�niet�voldoen,�maar�als�merk�
waardigheid� is�deze�villa�zeker�éénig� in�ons� land�
en�de�Baarnaars�zouden�haar�niet�gaarne�willen�
missen.�Toch� is�deze� in� 1910�wegens�bouwval�
ligheid� gesloopt.� Aan� de� andere� kant� van� de�
Bosstraat�ligt�een�park.�Hier�stond�een�tweede�
villa� in� Chinese� stijl� (Cleyn)� Peking.� Deze� villa�
sneuvelde�al�rond�1890.�

De�beide�Chinese�huizen�werden� in� 1792�en�

1793� gebouwd� in� opdracht� van� de� schatrijke�
Amsterdamse� koopmanszoon� Reinhard� (van)�
Scherenberg.� Hij� zou� ook� nog� plannen� voor�
een�derde�villa,�Nanking,�hebben�gehad,�maar�
deze� zijn� nooit� uitgevoerd.� De� dichter� Pieter�
Pypers�dichtte� in� 1803� in�zijn�Eemlandsch�Tem�
pe�:�

Is�'t�een�droom?�kan�!t�waarheid�weezen?�
Zijn�we�in�!t�landschap�der�Chineezen?�
Welk�een�konst�verbaast�ons�hier.�
'k�Ben�beneveld�bij�'t�aanschouwen�
Van�die�vreemde�praalgebouwen,�
Die�elk�opgetogen�houen�
Door�hun�trotse�pracht�en�zwier.�

Chinoiserie� (kunstvoorwerpen�of�gebouwen� in�
Chinese�stijl)�was� in�de�achttiende�eeuw� in�de�
mode�gekomen.�Vorsten�en�andere� aanzienlij�
ken�lieten�in�hun�tuinen�theehuizen�en�pagodes�
in� Chinese� stijl� neerzetten.� De� villa s� in� Baarn�
vormden�hiervan�een�late�naklank:�het�hoogte�
punt�van�deze�mode�was�rond�de�helft�van�de�
achttiende�eeuw.�

Scherenberg�breidde�het�terrein�van�de�twee�
villa s�steeds�verder�uit,�waardoor�het�uiteinde�
lijk� half� Baarn� omvatte.� In� 1802� richtte� hij� in�
Baarn�een� tapijtfabriek�op�en� liet�voor�zijn�ar�
beiders� nieuwe� woonwijken� bouwen.� Maar�
door�dit�alles�en�door�het�verspillende�gedrag�
van� zijn� schoonmoeder� raakte�Scherenberg� in�
de�Þnanciële�problemen.�Hij�moest�zijn�bezit�in�
Baarn�verkopen.�Het�werd�gekocht�door�Lode�
wijk� Napoleon,� die� zich� ook� al� van� Soestdijk�
had�meester�gemaakt.�In�1815�werden�de�villa s�
eigendom�van�de� latere�koning�Willem� II,�ver�
volgens� kwam�Peking� in� het�bezit� van�prinses�

Villa�Kanton.�Ingekleurde�ansichtkaart.�
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Sophie�en�Kanton�werd�het�eigendom�van�ko�
ningin� Anna� Paulowna� (en� via� haar� van� prins�
Hendrik).� In�1882�verkocht�de�koninklijke�fami�
lie�beide�villa s.�

We�gaan�het�park� in�waar�villa�Peking�heeft�
gestaan.� Hier� zien� we� nu� een� Chinees�Indisch�
restaurant� met� dezelfde� naam� en� dezelfde�
kleuren�als�het�oude� landhuis.�We�verlaten�het�
park�via�de�uitgang�recht�tegenover�het�restau�
rant� en� komen� uit� op� de� Javalaan.� Hier� staat�
aan�onze�rechterhand�de�opvolger�van�(Cleyn)�
Peking,� eveneens� Peking� geheten.� Behalve� de�
naam� is� er� aan� dit� gebouw� niets� Chinees.� De�
bouwstijl� zou� eerder� als� neorenaissance� om�
schreven� kunnen� worden,� terwijl� het� balkon�
meer�in�Zwitserse�chaletstijl�is�uitgevoerd.�

Vóór�ons�ligt�de�brede�Torenlaan.�Onze�wan�
delaar�beschrijft�wat�hij�hier� in�1905�zag.�Links�
van�de�Torenlaan� lag�een�geheel�dorp�van�nette�
arbeiderswoningen,� zelfs� met� fraaie� burgerhui�
zen�er�tusschen.�Deze�omschrijving� is�nog�gro�
tendeels�van� toepassing�op�de�huidige�bebou�
wing.�Aan�de�rechterkant�van�de�Torenlaan�be�
gon� het� onvolprezen� Baarnsche� Bosch.�Nu� ligt�

hier�een�villawijk,�het�Pekingpark.�Het�Bos�be�
staat� nog�wel,�maar� niet�meer� aan�deze� kant�
van� het� spoor.� Verdwenen� is� ook� de� idyllisch�
gelegen� vijver,� de� Pekingkom.� Niet� langer� kan�
de�wandelaar�zich�hier�zoo�rustig�tot�een� dolce�
far� niente!� op� het� bed� van� mos� neervlijen,� te�
midden�van�de�ruime�zalen�van�!t�groene�woud,�
doortrokken�van�de�opwekkende�aromen�van�de�
wuivende�dennen.�Om�de�route�van�de�schrijver�
zoveel�mogelijk�aan�te�houden,�gaan�we�schuin�
naar�rechts�de�Nicolaas�Beetslaan�in.�Hier�lag�in�
1905�de�Pekingkom.�Als�we�linksaf�slaan,�de�Bil�
derdijklaan� in,� lopen�we�min�of�meer�over�het�
hoogopgaande� Kerkpad� van� de� auteur.� De�
boschweg�is�een�kronkelende�straat�in�een�ruim�
opgezette�groene�villawijk�geworden.�

�
�

Het�Baarnse�Bos�
�

Als�onze�wandelaar�hier�wegdroomt� in�de�on�
gerepte� natuur� en� zich� in� het� Germaansche�
woud� in� lang�vervlogen�tijden�waant,�wordt�hij�
opgeschrikt�door�de�stoomßuit�van�een�aanrol�

Kruispunt�bij�de�Oranjeboom.�
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lenden�trein.�Hij�komt�aan�bij�de�spoorlijn,�die�hij�
hier�oversteekt.�Of�ondersteekt?�Vóór�1922�was�
hier� een� tweetal� tunneltjes� onder� het� spoor�
door,�de�zogenaamde�grotjes.�Onduidelijk� is,�of�
onze�auteur�hiervan�gebruik�heeft�gemaakt.�Wij�
kunnen�dat�in�elk�geval�niet�meer�en�moeten�bij�
de�Vondellaan�linksaf.�We�komen�weer�bij�de�To�
renlaan�en�kunnen�hier�wèl�het� spoor�over.�Of�
beter� gezegd:� de� sporen.� Er� zijn� hier� namelijk�
drie� sporen� en� twee� spoorlijnen.� In� 1905� heet�
ten� deze� twee� lijnen� de� Oosterspoorlijn�
(Amsterdam�Amersfoort)� en� het� Utrechtsche�
Locaalspoor�(Utrecht�Baarn).�

Aan�de�overkant�van�het�spoor�blijven�we�de�
Torenlaan�volgen.�Bij�de�stoplichten�zien�we�aan�
onze� rechterhand� een� rechte� onverharde� bos�
weg.� Die� slaan� we� in.� We� staan� dan� in� het�
Baarnse�Bos.� Er�mogen�dan� sinds� 1870� van�dit�
bos� (of� eigenlijk� van� het� domein�waarvan� het�
deel�uitmaakte)�ßinke�stukken�afgesnoept�zijn,�
toch� is� een� behoorlijk� groot� deel� bewaard� ge�
bleven.� Als�we� het� eerste� zijpad� links� nemen,�
zien�we�al�gauw�aan�onze�rechterhand�door�de�
bomen�de�Lindenkom.�Hier�komen�we�weer�op�
het�spoor�van�onze�wandelaar.�Die�zien�we�hier�
in� overpeinzing� staan:� Nietwaar?� gij�wordt� ge�
tro�en�door�de� idyllischen� ligging� van�dezen� vij�
ver.� Rondom� eerwaardige� linden,� die� reeds� ge�
bukt� gaan� onder� haar� hooge� jaren� en� omgeven�
door� een�breeden� ring� van� een�mostapijt,�dat�u�
als� op� een� divan� tot� een� zoete� rust� uitnoodigt.�
Het�mos�is�vervangen�door�rommelig�gras,�maar�
de� ring�van�kort�gehouden,�knoestige� linden� is�
gebleven.�

Vanaf� de� westzijde� van� de� Lindenkom� (ter�
hoogte�van�de�middelste�trap)�leidt�een�kronke�
lend� pad� het� bos� in.�We� kunnen� enige� tijd� de�
paaltjes�met� oranje� kop� aanhouden� om� in� het�
spoor� van� de� auteur� te� blijven.� Het� bospad�
waarop�we�nu� lopen,�kronkelt�niet�alleen,�maar�
wordt� ook� geßankeerd� door� twee� rijen� dunne�
kronkelige�boompjes�die�van�het�pad�een�soort�
tunnel� maken.� Ontegenzeggelijk� ligt� er� in� deze�
naar� elkander� toegebogen� haagbeuken� iets� ge�
kunstelds,� iets� dat�den� tijd,�waarin� Le�Nôtre� als�
tuinarchitect�zijn�popperigen�stijl�zag�zegevieren,�
eigenaardig� kenmerkt;� maar� toch� maakt� deze�

kronkelende�tunnel�van� levend�groen�een�aange�
namen�indruk.�Even� verderop�spreekt�de� schrij�
ver�zelfs�van�de�guitige�berceaux.�Zo� is�het�maar�
net!�

Bij�de� tweede� rechte� laan�die�ons�pad�snijdt,�
gaan�we� rechtsaf.�Een� stukje�verderop� ligt�aan�
onze� rechterhand� een� kale� helling,� bekroond�
door�een�enorme�verweerde�boom.�Dit�is�de�zo�
genaamde� Troon.� Onze�wandelaar� nodigt� ons�
uit�om�deze�te�beklimmen�en�wie�zijn�wij�om�dit�
te�weigeren?�Er�moet�bovendien�van�een�gewel�
dig� uitzicht� te� genieten� zijn.�Maar� dat� valt� te�
gen.� Van� het� dal� dat� hier� in� 1905� nog�was,� is�
niets�meer� te� bespeuren.�We� zien� slechts� bo�
men,� bomen� en� bomen.� En�weer� paaltjes�met�
oranje�koppen.�Als�we�deze� langs�de�Troon�vol�
gen,�komen�we�uit�bij�de�Grote�Kom,�eveneens�
een� schilderachtige� waterpartij.� Momenteel�
biedt�deze�een�wat�kale�aanblik:�de�vijver�en�zijn�
omgeving�zijn�duidelijk�recent�gerenoveerd.�

�
Oranjeboom�en�Badhotel�
We�verlaten�de�Grote�Kom�via�het�pad�dat�direct�
links� ligt� van� het� pad�waarlangs�we� gekomen�
zijn.�Aan�het�eind�daarvan�komen�we�weer�bij�de�
Schriklaan,�de� lange� rechte� laan�waarlangs�we�
eerder� liepen.�Hier�gaan�we�naar�rechts,�op�het�
geluid�van�de�Amsterdamsestraatweg�af.�Als�we�
bij� het� Þetspad� langs� deze� drukke�weg� aanko�
men,�gaan�we�naar�rechts.�Al�gauw�bereiken�we�
een�kruispunt.�Ja,�niet�waar,�dit�is�hier�een�onver�
getelijk� plekje:�welke� van� de� vier� zijden� gij� ook�
heenziet,�overal�treft�uw�oog�een�volheid�van�na�
tuurschoon.�En:� Zulke�wegen� zijn�werkelijk� zeld�

Badhotel.�Ingekleurde�ansichtkaart.�
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zaam�in�ons�land,�en�ge�kunt�u�overtuigd�houden,�
dat�gij�hier�een�der�mooiste�plekjes�van�het�Gooi�
vindt.�Dat�is�op�dit�heel�brede�kruispunt�met�zijn�
eindeloze�stroom�gemotoriseerd�verkeer�moei�
lijk�te�geloven.�Maar�op�een�ansichtkaart�uit�cir�
ca� 1900�zien�we�een�heel�ander�kruispunt:�we�
gen�van�slechts�enkele�meters�breed,�een�enke�
le�koets� (die�net�voldoende� ruimte�heeft),�veel�
wandelaars� in�de� schaduw� van� een� lommerrijk�
geboomte.�Die�laatsten�waren�misschien�wel�op�
weg� naar� Soestdijk.� De� auteur� vertelt� immers:�
Geen�wonder,�dat�gij�hier�  s� zomers� een� stroom�
van� wandelaars� ziet� voortgolven� ginds� naar�  t�
lustslot�Soestdijk�heen!�

Het�witte�huis�schuin�tegenover�ons�was�oor�
spronkelijk� een� herberg.� In� 1905� was� dit� niet�
meer�het�geval,�maar� toch�stond�het� toen�nog�
bekend� onder� zijn� oude� naam� De�Oranjeboom.�
Toen�het�nog�een�herberg�was,�was�het�een�hal�
teplaats� van� de� omnibus� van� Amersfoort� naar�
Amsterdam� (de� zogenaamde� snorwagen).�Met�
de� komst� van�het� spoor� (1874)� had�Baarn� een�
snellere�verbinding�met�de�buitenwereld�gekre�
gen� en�waren� omnibus� en� halteplaats� overbo�
dig�geworden.�De�herberg�werd�een�boerderij�
tje�en�het�gebouw�staat�er�vandaag�de�dag�nog�
steeds.�

We�slaan�hier�rechtsaf,�de�Luitenant�generaal�
Van�Heutzlaan� in.�Blijkbaar�moest�onze�wande�
laar� nog� wennen� aan� de� nieuwe� naam� (pas�
sinds� 1904!)� van� deze� straat,�want� eerder� nog�
noemde�hij�deze�weg�bij�de�oude�naam:�Oranje�
boomsche�straatweg.�Aan�onze�rechterhand�ligt�
het� Baarnse� Bos,� links� ligt� een� villapark,� het�
Prins�Hendrikpark.�Het�werd� in� 1883�aangelegd�
op�grond�die�daarvoor�deel�had�uitgemaakt�van�
het�Baarnse�Bos.�De� auteur� zag� hier� een�reeks�
van� fraaie�villa s�met�weelderige�plantsoenen�en�
bontbloemige�gaarden.� Er� zijn� hier� nog� steeds�
weelderige�plantsoenen,�maar� in�de�villa s�zete�
len� tegenwoordig� naast� gefortuneerde� Baar�
naars�ook�veel�bedrijven.�

Onze� wandelaar� slaat� linksaf,� de� Middellaan�
in.� Die� heet� tegenwoordig� Julianalaan.� Als� we�
die� ingaan,� lijkt� er� aanvankelijk� weinig� veran�
derd� sinds� 1905.� Maar� als� we� bij� de� splitsing�
rechts�aanhouden,�zien�we�dat�het�trotsche�Bad�

hotel,�dat�in�zijn�Zwitserschen�stijl�zeker�een�aan�
genamen� indruk�maakt,� sterk� verminkt� is.� Van�
deze�fraaie�schepping�van�Berlage�is�nog�slechts�
de� toren� over,� die� als� een� Fremdkörper� twee�
fantasieloze� vleugels� van� een�Residentie�bijeen�
moet�houden.�We�gaan�dus�maar�gauw�naar�de�
Van�Heutzlaan�terug�en�daar� linksaf.�We�steken�
weer� de� spoorlijn� over� en� slaan� de� tweede�
straat� links� in:�de�Prins�Hendriklaan.�Het�appar�
tementencomplex� van�witte� en� bruine� bakste�
nen� links�op�de�hoek,� is�gebouwd�op�de�plaats�
waar� tot� 1969� de� imposante� villa� Baarnsteyn�
stond.� Het� appartementencomplex� heet� ook�
zo.�Een�schrale� troost�voor�het�verdwijnen�van�
de�zoveelste�villa�in�Baarn.�

�
Rond�het�station�
We�gaan�de�eerste�straat�links�(de�Koningsweg)�
in�en�die�brengt�ons�op�het�Stationsplein�en�dus�
bij�het�station�van�Baarn.�Dit�is�gebouwd�in�cha�
letstijl�met�houtsnijwerk�aan�de�randen�en�over�
hangende�daken.�Het� stamt�uit� 1874.�De�archi�
tect� zou�mogelijk�A.L.�van�Gendt�geweest� zijn,�
bekend� van� onder� andere� het� Concertgebouw�
in�Amsterdam.�Het�station�ziet�er�een�stuk� jon�
ger� uit� dan� de� 140� jaar� die� het� achter� de� rug�
heeft.�Het� is�blijkbaar�gerestaureerd.�Hier�nam�
onze�wandelaar�de�trein�terug�naar�Hilversum.�

Tegenover�het�station�ligt�villa�Amalia,�jaren�
lang�het�chique�hotel�Zeiler.�Tegenover�de�villa�
staat�een�donkergroen� ijzeren�hek�met� in�gou�
den� letters� het� opschrift� Amaliapark� 1873.� Dit�
verwijst�naar�de�villawijk�die�achter�villa�Amalia�
ligt,�genoemd�naar�prinses�Amalia�van�Saksen�
Weimar�Eisenach,� de� eerste� vrouw� van� prins�
Hendrik,�een�broer�van�koning�Willem�III.�Het�is�
geen�toeval�dat�station�en�villawijk� in�dezelfde�
tijd� tot� stand� kwamen.� De� spoorlijn� Amster�
dam�Amersfoort,� die� we� op� onze� wandeling�
enkele�keren�zijn�tegengekomen,�werd� in�1874�
aangelegd.� Een� groot� deel� van� het� Baarnse�
grondgebied,� waarover� de� spoorlijn� kwam� te�
lopen,�was�onderdeel�van�het�Baarnse�bos�ge�
weest.� Het� behoorde� tot� het� grondbezit� van�
prins� Hendrik.� Deze� gaf� toestemming� om� de�
spoorlijn�over�zijn�grondgebied�aan� te� leggen,�
op�voorwaarde�dat�Baarn�een�station�zou�krij�
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gen.� En� daarmee� stootte� hij� Baarn� op� in� de�
vaart�der�volkeren.�Temeer�doordat�hij�ook�zijn�
grondbezit� ten� noorden� en� oosten� van� de�
spoorlijn�afstond�om�er�villaparken�aan�te� leg�
gen.�Zo�ontstonden�het�Amaliapark,�het�Prins�
Hendrikpark�en�het�Wilhelminapark,�waar�vele�
rijke�Amsterdammers� een� villa� kochten�of� lie�
ten�bouwen.�

�
�

Het�voortdurend�veranderende�Baarn�
�

Vóór�1874�was�Baarn�een�arm�boerendorp,�om�
ringd�door�veen,�heide�en�bos.� In�de�zeventien�
de� eeuw�was� deze� omgeving� blijkbaar� al� aan�
trekkelijk� voor� rijke� Amsterdammers.� Burge�
meester� De� Grae�� liet� aan� de� Soestdijck� een�
jachthuis�bouwen,�waaruit�het�huidige�paleis� is�
voortgekomen.�Burgemeester�Johan�Bicker� liet�
in� 1640� de� hofstede� De� Eult� neerzetten.� Deze�
buitenplaats� werd� door� burgemeester� Willem�

Gideon�Deutz,�een� achterkleinzoon� van�Bicker,�
in�de�eerste�helft�van�de�achttiende�eeuw�voor�
zien� van� een� bos� in� de� zogenaamde� vroeg�
landschappelijke�stijl.�Het�huidige�Baarnse�Bos�is�
het�restant�hiervan.�De�Grote�Kom�was�het�mid�
delpunt�van�het�sterrenbos�dat�Deutz�in�zijn�bos�
liet� aanleggen.� De� eerdergenoemde� berceaux�
dateren�uit�de� tweede�helft�van�de�achttiende�
eeuw,� toen� de� familie�Deutz� haar� bezit� al� had�
moeten�verkopen.�

In�de�negentiende�eeuw�werd�Baarn�het�doel�
van� korte� of� lange� uitstapjes.� Potgieter� is� hier�
verschillende�keren�geweest.�In�1839�schreef�hij�
in�Lief�en�Leed�in�het�Gooi�over�een�wandeltocht�
van�vier�vrienden�van�Baarn�naar�Eemnes.�En�in�
1873� schreef� hij� in� een� brief� aan� Busken�Huet:�
Wij� hebben� Zondag� acht� dagen� met� Professor�
Lemcke� en� zijne� vrouw� een� heerlijk� uitstapje� in�
het�Gooi�gemaakt.�Baarn,�Soestdijk,�Eemnes.�Het�
St.� Janslot�gaf�het� loover�nieuw� leven,�de�boek�
weit� bloeide,� Groeneveld�was� verrukkelijk�waar�

De�route�zoals�die�in�dit�artikel�beschreven�is;�de�doorgaande�lijn�is�de�hoofdroute,�de�stippellijn�is�de�zijroute�naar�
Eemnes�Binnen.�
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het� geboomte� zich� in� het� water� weerspiegelde.�
Maar�de�toeloop�kwam�pas�echt�op�gang,�toen�
het� spoor� kwam.� Dominee� Craandijk� schreef�
hierover� in�1879:�Nu�stortten�zich�bij�vernieuwing�
zwermen�van�Hollanders�over�Eemland�uit.�Geen�
stormtuigen� en� oorlogswapenen� voeren� zij� met�
zich,�maar�als�waarborgen�hunner�vredelievende�
bedoelingen,� brengen� zij� hun� vrouwen� en�
 meissies!,� hun� zusters� en� dochteren� mede,� en�
gansche� troepen� kinders,� tot� zuigelingen� toe,� in�
groote� omslagdoeken� gewikkeld.� Men� vindt� na�
zulke� dagen� de� sporen� van� hun'� inval� in� het�
bosch,� ��veel�vettige�papieren,�enkele� ledige�krui�
ken,� maar� volstrekt� geen� rookende� puinhoopen�
en� zwartgeblakerde� muren� meer.� Ook� deftige�
burgers,�ook�de� afstammelingen� van�patricische�
geslachten,�ook� rijk� geworden�winkeliers� volgen�
den�stroom,�die�naar�Baarn�leidt.�Men�ziet�hen�in�
schitterende�equipages,�of�statig�wandelend,�on�
berispelijk�geganteerd�[met�handschoenen�aan],�
keurig�getoiletteerd.�

In�de�tijd�van�onze�auteur�had�dit�geleid�tot�de�
aanleg� van� de� villaparken.� Na� het� Amaliapark�
(1873)�kwamen�het�Prins�Hendrikpark�(1883)�en�
het� Wilhelminapark� (1896).� Zoals� we� zagen� is�
het� Pekingpark� van� later� datum� (1922).�De� be�
woners� van� deze� villaparken� namen� voor� hun�
werk�de�trein�naar�de�hoofdstad,�waar�ook�een�
groot�deel�van�het�culturele� leven�zich�bleef�af�
spelen.� Baarn� was� een� stille,� deftige� plaats� in�
het� groen� geworden.� Dit� leidde� tot� de� spot�
naam:�het�Groene�Graf.�

Villa s�kwamen�en�villa s�gingen.�Al�rond�1905�
was�dit�het�geval.�In�1906�sneuvelde�Mes�Délices,�
in�1910�Kanton.�Ook�in�latere�periodes,�tot�in�on�
ze�eigen� tijd� toe,�kunnen�we�met�onze�wande�
laar� zeggen:� In�Baarn�heeft�bijna�alles�een�nieuw�
gewaad�aangetrokken.� En� wat� er� nog� staat,� is�
soms�ook�sterk�aangetast�door�de�vastgoedjon�
gens.�Het�Amaliapark� is�ooit�als�het�visitekaartje�
van�Baarn�aangelegd,�maar�wordt�thans�gedomi�
neerd� door� grootschalige� bebouwing� met� veel�
kantoren.�En�de�toren�van�het�Badhotel�is�de�ex�
cuustruus�van�een�fantasieloos�appartementen�
complex�geworden.�

�
�

Wat�is�er�sinds�1905�veranderd?�
Wat�hebben�we�van�de�wandeling�uit�1905�nog�
teruggevonden?�Het�straten��en�wegenpatroon�
is� grotendeels� onveranderd� gebleven.� In� het�
Baarnse�Bos� lijkt� er,�behalve�de�omgeving� van�
de�Troon,�weinig�veranderd�te�zijn.�Het�is�vooral�
de�bebouwing�die�soms�onherkenbaar�is�gewor�
den.�In�Hilversum� is�er�rond�de�Liebergweg�een�
grote� wijk� bijgekomen.� In� het� bos� dat� ooit� bij�
kasteel�Drakenburg�behoorde,�vinden�we�nu�de�
gebouwen� van� Nieuwenoord.� In� Baarn� is� langs�
onze� route� alleen� het� Pekingpark� van� bos� tot�
woonwijk� geworden,� maar� van� de� gebouwen�
uit� 1905� zijn� er� vele� gesneuveld:� hotel� Velaars,�
villa�Mes�Délices,� de� pastorie� op� de� Brink,� villa�
Kanton,�het�hoofdgebouw�van�het�Badhotel,�vil�
la�Baarnsteyn.�Niet�alles�wat�er�stond,�zal�even�
mooi�zijn�geweest.�Al� in� 1879�beschreef�Craan�
dijk� een� aantal�buitenverblijven:�Wij�zien�er,�die�
door�eenvoud�en�smaak�een'�aangenamen�indruk�
maken.�Wij�zien�er,�die�van�weelde�en�rijkdom�ge�
tuigen.�Wij� vinden� er� een� enkel� in� onmogelijken�
stijl,� een� half� Italiaansch,� half� Zwitsersch� huis,�
met�gekanteelden� toren�en�ornamenten�die�aan�
Egypte� herinneren.�Wij� vinden� er� ook� een� soort�
van�middeleeuwschen�burgt,�met�smaakvolle�to�
rens,�die�een�niet�onaardige�vertooning�maakt,�al�
is�'t�hier�misschien�ook�minder�eigenaardig.�

Wat� is�er�van�de�natuurlijke�omgeving�tussen�
Hilversum�en�Baarn�uit�1905�bewaard�gebleven?�
Het�park�van�Groeneveld�lijkt�bijna�onveranderd.�
De�heide� rond�het�Wasmeer� (en�het�Wasmeer�
zelf)� is� er� nog,� maar� ze� is� kleiner� geworden,�
doordat� aan� de� oostkant� van� Hilversum� veel�
woningbouw� is�gekomen.�De�uitzichten�die�on�
ze� wandelaar� zag,� zijn� verdwenen.� Hetzelfde�
geldt�voor�de�stilte�waarvan�hij�rond�Anna!s�hoe�
ve� liep� te�genieten.�De� stilte�werd� toen� vooral�
doorbroken�daar�waar�de�route�bij�de�spoorlijn�
kwam.�Die�spoorlijn� is�nu�een�ßuisterverbinding�
vergeleken� met� de� A27� en� de� Amsterdamse�
straatweg.�Zo�heeft�elke�tijd�blijkbaar�zijn�eigen�
geluidsbarrière.�

�
�

�
�
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Wandeling:�Hilversum� �(Eemnes)� �Baarn�
Lengte:� Hilversum� �� Baarn� 15,6� kilometer,� via�
Eemnes�18,5�kilometer.�Heen�en�terug�per�Þets�
24�kilometer�(heen�via�Eemnes�27�kilometer).�
Horeca�in�Hilversum�en�in�Baarn.�

�
Noten�

�
1.� Zie� hierover� het� artikel� van� Frits� Booy� in� TVE� 3,�

2012.�
�
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2007.�
�
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Deze� recente�omwenteling�maakt�nieuwsgierig�
naar�de�vervaardiging�en�het�gebruik�van�papie�
ren�kaarten.�TVE�besteedt�daarom�de�komende�
jaargangen� aandacht� aan� enkele� historische�
kaarten�van�het�gebied�tussen�Vecht�en�Eem.�De�
bedoeling� is�om�ze�niet�alleen� in�een�geschied�
kundig� kader� te� plaatsen,� maar� ook� te� laten�
zien,�wat�er�precies�op�wordt�afgebeeld.�Boven�
dien� gaan� we� na� wanneer� en� waarom� ze� zijn�
vervaardigd,�door�wie�en�op�wiens�instigatie.�In�
dit� inleidende�artikel�gaan�we�kort� in�op�de�ge�
schiedenis�van�de�cartograÞe�en�geven�we�aan�
welke� kaarten� in�de� komende� jaren�behandeld�
worden.�

�
CartograÞe�
De�geschiedenis�van�de�cartograÞe� is� lang.1�Een�
gekraste�bewegwijzering�op�een�prehistorische�
leisteen,� een� gekrabbeld� stadsilhouet� in� een�
middeleeuws�manuscript�en�een�situatieschets�
je� in� een� procesdossier� uit� begin� zestiende�
eeuw� gaan� weliswaar� niet� door� voor� kaarten,�
maar� ze� hadden�wel� hetzelfde�doel:� aangeven�
waar� geograÞsche� elementen� als� rivieren,� pa�
den,�doorgangen�en�obstakels�zich�bevonden.�

Kaarten�zijn�  verkleinde�a�eeldingen�van�het�
aardoppervlak!.2�Maar�ze� laten�ook�veranderin�
gen�zien�"�denk�bijvoorbeeld�aan�de�groeikaar�
ten� van� een� stad� als�Hilversum.� In� feite� is� een�
kaart� een� tijdelijke� opname,� want� zodra� ze� is�

verschenen,�zijn�er�al�paadjes�verlegd�of�gebou�
wen� gesneuveld� of� meanderen� rivieren� ineens�
een�andere�kant�op.�Meer� recent�werden� snel�
wegen� door� natuurgebieden� aangelegd� of� an�
dere� ingrijpende� maatregelen� genomen� zoals�
de�Betuwelijn�en�het� traject�voor�de�hogesnel�
heidstrein.� En� soms� gingen� de� plannen� niet�
door,� waardoor� we� bijvoorbeeld� over� een�
prachtige�kaart�van�een�Gooistad�op�de�Wester�
heide� beschikken� "� Het� Plan� de� Miranda� "� of�
over�kaarten�die�de�Hilversumse�Egelshoek� tot�
een�complete�woonwijk�omtoveren.�

�
Zeekaarten�
Globaal�kunnen�we�stellen�dat�de�cartograÞe�as�
we�know� it� begon� in� de� zestiende� eeuw.� Zee�
vaarders� hadden� steeds� meer� behoefte� aan�
goede�zeekaarten.�Eerst�die�van�de�nabije�wate�
ren�als�de�Zuiderzee,� later�van�de�wereldzeeën.�
Immers,�onze�explosief�toegenomen�handelsac�
tiviteiten� in�de�eerste�helft�van�de�zeventiende�
eeuw�veroorzaakten�een�grote�vraag�naar�nieu�
we� kaarten� van� de� Europese� handelsgebieden�
en�de� rest�van�de�wereld.�Bijgevolg�zien�we� in�
die�eeuw�de�opkomst�van�commerciële�kaarten�
door� drukkerijen� en� uitgeverijen.� Nederlandse�
kaartenmakers�als�Abraham�Ortelius�(1527�1598)�
en�Willem�Jansz.�Blaeu�(1571�1638)�en�uitgevers�
families� als� Lootsman�en� Johannes� van�Keulen�
&�Zonen�maakten� furore�met�hun�schitterende�

Historische kaarten en hun makers 
Introductie bij een nieuwe rubriek 

Anton�Kos�en�Hans�Mous�

Kaarten.�Plattegronden.�Iedereen�heeft�ze�wel�eens�gezien�of� gelezen!.�
Tegenwoordig�zitten�ze�verpakt�in�een�apparaatje,�een�tomtom�of�een�vergelijkbaar�
navigatiesysteem.�Net�als�telefoonnummers�niet�meer�worden�onthouden,�kijken�
mensen�niet�langer�op�een�kaart�als�de�bestemming�onbekend�is.�Ze�voeren�die�in�en�
worden�geleid�door�een�zwoel�timbre�(v)�of�een�mechanische�stem�(m),�vaak�
zonder�op�de�omgeving�te�letten.�Uiteraard�zijn�er�nog�talloze�wandelaars�en�
Þetsers�die�het�met�de�papieren�varianten�doen,�maar�daar�is�intussen�ook�een�
digitale�oplossing�voor�gevonden;�de�smartphones�lokaliseren�feilloos�waar�je�bent�
en�geven�onberispelijk�aan�waar�je�naartoe�moet.�

 De kaart verklaard 
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atlassen,� bijvoorbeeld� het� in� 1608� verschenen�
Licht�der�Zeevaert� van� Blaeu.� In� feite� was� het�
een� zeemansgids,� want� behalve� kaarten� met�
toelichting�bevatte�het�ook�een� inleiding� in�de�
zeevaartkunde.�Naast�een�kaart�van�de�Zuider�
zee�met� Texel,�Vlieland� en� Terschelling�was� er�
een� kaart� van� de�Nederlandse� en�Duitse�Wad�
den�opgenomen.�

�
Landkaarten�
Onderwijl�waren�landmeters�en�waterbouwkun�
digen� bezig� Nederland� op� een� andere,� meer�
geograÞsche�manier� in� kaart� te�brengen� �dus�
zonder� versiersels,�gissingen� en� aannames� van�
de�makers.3� Het� ging� hun� om� berekening� van�

oppervlakken� en� terreinweergave� en� ze� dien�
den� een� praktischer� doel,� bijvoorbeeld� de� in�
richting� van� de� omgeving� of� de� bescherming�
tegen� het� water.� Ze� hanteerden� een� speciale�
meettechniek� en� maakten� gebruik� van� voor�
waarts�snijdende� lijnen:�de�driehoeksmeting�(in�
1533� in�ons� land�geïntroduceerd).�De�oriëntatie�
lag�op�herken��en�zichtbare�zaken�als�kerktorens�
en�markeringen�in�het�landschap.�Via�het�princi�
pe�dat�de�eigenschappen�van�een�hele�driehoek�
duidelijk�worden,� als� je�de� lengte� van�de�basis�
meet�en�de�grootte�van�de�twee�hoeken�op�de�
eindpunten�vaststelt,�kon�de�ligging�van�steden,�
dorpen� en� andere� landschapselementen� ten�
opzichte�van�elkaar�bepaald�worden.�

�

Maurits�Walraven,�Goylandt�met�de�Nieuwe�Limietschijding�tussen�Goylandt�en�het�Sticht�van�Utrecht�volgens�
de�Conventie�in�dato�14�Iulij�Aº�1719,�1723.�
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Jacob�van�Deventer�(circa�1500�1575),�de�auteur�
van� talloze� stadsplattegronden� en� ook� wel� de�
Keizerlijk�en�Koninklijk�Geograaf�genoemd,�paste�
dit� principe� toe.4� Zijn� opvolgers,� als� we� ze� zo�
mogen�noemen,�waren�onder�anderen�Adriaen�
Anthonisz�(1541�1620),�Simon�Stevin�(1548�1620)�
en�Jan�Pietersz�Dou�(1573�1635).�Alle�drie�waren�
zij�vooral�bezig�met� landmeetkunde� in�een�mili�
taire�context�en�ten�behoeve�van�civiele�bouw�
kunst.�Dat�deden�Nicolaas�Cruquius�(1678�1754),�
Melchior�Bolstra�(1704�1779)�en�Jan�Lulofs�(1711�
1768)�ook.�Maar�ze�werkten� langs�elkaar�heen,�
terwijl� de� behoefte� aan� samenwerking� groot�
was,� net� als�  eenheid� en� eenvoudigheid!.� De�
komst� van� de� op� centralisatie� beluste� Fransen�
deed�de�rest.�

�
TopograÞsche�atlas�en�kadaster�
In�de�Franse�tijd�(1795�1813)�werd�de�cartograÞe�
landelijk� aangepakt,�wat� in� 1864� uitmondde� in�
de� Topographische� en� Militaire� Kaart� van� het�
Koningrijk� der� Nederlanden� (TMK).� De� grond�
slag�van�deze�kaart�was�de�Choro�TopograÞsche�

Kaart� van� de� Noordelijke� Provinciën,� vervaar�
digd� aan� het� begin� van� de� negentiende� eeuw�
door� de� cartograaf� en� waterbouwkundige�
C.R.T.�Kraijenho��(1758�1840).�Hij�gebruikte�een�
nieuwe� driehoeksmeting� en� bracht� dienover�
eenkomstig�het�gehele�grondgebied�van�Neder�
land�en�een�deel�van�België� in�kaart.�Resultaat�
waren�  landsdekkende� horizontale� en� verticale�
referentienetten�en�dito�kaarten!.5�

Uiteraard�moeten�hier�de�kadastrale�opmetin�
gen�en�de�oprichting�van�het�kadaster�genoemd�
worden.�De� kadastrale� kaarten�of�minuutplans�
zijn�nog�steeds�een�belangrijke�bron�voor�histo�
rici,�als�het�gaat�om�het�uiterlijk�en�de�ontwikke�
ling�van� steden�en�dorpen,�vooral�vanwege�de�
nauwkeurige�werkwijze.�Eerst�werden�de�gren�
zen�bepaald�en�daarna�volgden�de�verdeling�van�
de�gemeenten� in� secties,�de� registratie� van�de�
grondeigenaren,� de� vastlegging� van� de� per�
ceelsgrenzen� en� de� vervaardiging� van� minuut�
plannen�per�sectie,�de�classiÞcatie�van�grond�en�
grondgebruik� en� ten� slotte� de� opstelling� van�
tafels�en�leggers.�

Reinier�Ottens�(1698�1750)�en�Josua�Ottens�(1704�1765),�Nieuwe�kaart�van�Gooiland,�1740,�facsimile�1963.�
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�
Rijksdriehoeksmeting�
Sinds� 1885�wordt� de� plaatsbepaling� op�Neder�
landse� kaarten�vastgesteld� volgens�het� coördi�
natenstelsel,� bepaald� door� de� Rijksdriehoeks�
meting� en� een� op� de� kaart� afgedrukt� vierkan�
tennet.6�Vanaf� 1900�komen�er� stads��en�dorps�
kaarten�bij� �met�als�voornaamste�doel�de�plan�
ning�en�bouw�van�woonwijken� ,�de�wandel��en�
Þetskaarten� en� waterbouwkundige� kaarten�
zoals� die� van� de� inpoldering� en� drooglegging�
van� de� Zuiderzee,� waarvan� er� ook� een� groot�
aantal� in� de� negentiende� eeuw�werd� vervaar�
digd.� Na� de� Tweede� Wereldoorlog� volgden�
structuur��en�kernplannen� inzake�de�aanleg�van�
bloemkool��en�Vinexwijken.�
Zoals�gezegd�viert� in�de�huidige� tijd�de�elek�

tronische�of�digitale�kaart�hoogtij,�maar�in�hoge�
frequentie�verschijnen�historische�atlassen�met�
daarin� zeer� fraaie�oude�kaarten.�Ook�kijken�ar�
chitecten� en� stedenbouwkundigen� maar� wat�
graag�en�met�zichtbaar�resultaat�naar�het�carto�
graÞsche� verleden.� Belangstelling� en� praktisch�
nut�wisselen�elkaar�dus�af,� iets�wat�ook�te�zien�
is�aan�de�in�rap�tempo�geproduceerde�Bosatlas�
sen.�Het� lijkt�erop�dat�men�weet�dat�er�zonder�
oude�kaarten�geen�nieuwe�vervaardigd�kunnen�
worden�!�

�

Welke�kaarten�uit�onze�regio�komen�aan�bod?�
Het� Gooi,� de� Vechtstreek� en� het� Eemland� zijn�
redelijk�goed�bedeeld�en�er�zijn�enkele�kaarten�
verschenen�die� tot� ieders�verbeelding�spreken,�
al�is�het�alleen�maar�vanwege�de�opmaak.�Daar�
naast�kennen�we�kaarten�die�weliswaar�minder�
versierd� zijn,�maar� die�wel� ontegenzeglijk� van�
belang� zijn� voor� de� geschiedenis� van� het� land�
tussen�Vecht�en�Eem.�Beide�categorieën�komen�
in�de�komende�vijf�aßeveringen�aan�bod.7�
De�eerste�aßevering�gaat�over�de�zogenoem�

de� Ronde� kaart� van� Gooiland,� verschenen� in�
circa� 1525.�Harry�van�der�Voort�zal�meer�vertel�
len�over�die�datering�en�details�als�de�afgebeel�
de� turfstapels.� Jaap�Groeneveld� neemt� daarna�
een�kaart�van�De�Vuursche�onder�de� loep.�Ver�
volgens� werpen� Ed� van� Mensch� en� Kees� van�
Aggelen�respectievelijk�hun�blik�op�de�kaart�van�
Holland� (1575)� door� Joost� Jansz.� Beeldsnijder�
(1521�1570)� en� de� zogeheten�Reise� en� Zakatlas�
(1773)� van� Jan� Christiaan� Sepp� (1739�1811).� In�
2015� zal� Anton� Kos� dieper� ingaan� op� de� kaart�
van�Gooiland�(1723)�van�Maurits�Walraven.�

�
Noten�

�
1.� Zie� voor� een� ampele� geschiedenis� van� de�Neder�

landse�cartograÞe�Koeman.�C.,�Geschiedenis�van�de�
kartograÞe� van� Nederland;� zes� eeuwen� land�� en�
zeekaarten�en�stadsplattegronden,�Alphen�a/d�Rijn�
1983.�

2.� Eric� Berkers� e.a.,� Geodesie.� De� aarde� verdeeld� en�
verbeeld,�berekend�en�getekend,�Zutphen�2004,�p.�
74.�

3.� Eric�Berkers�e.a.,�Geodesie,�p.�15.�
4.� Jan�W.H.�Werner,�"Tussen�Van�Deventer�en�Krayen�

hoff#,� in:� Freriks,�K.,� Verborgen�wildernis.�Ruige�na�
tuur�&�kaarten�in�Nederland,�Amsterdam�2010,�p.�31.�

5.� Eric�Berkers�e.a.,�Geodesie,�p.�20.�
6.� De�Rijksdriehoeksmeting�is�de�primaire�meetkundi�

ge� grondslag� voor� onder�meer� kadastrale�metin�
gen� of� positionering� van� objecten,� bijvoorbeeld�
voor� de� bouw� van�woningen� en�wijken.� In� 1987�
kwam�daar�GPS�bij.�Zie�Eric�Berkers�e.a.,�Geodesie,�
p.�60�61.�

7.� Het� is� niet� de�bedoeling� een� chronologisch�over�
zicht�te�bieden.�Toch�houden�we�ons�enigszins�aan�
de� tijdsvolgorde,�maar�de�voorkeur�van�de� schrij�
vers�gaf�de�doorslag.�

Het�plan�De�Miranda,�genoemd�naar�de�Amsterdamse�
wethouder�Rodrigues�de�Miranda�(1875�1942),�voor�
de�bouw�van�een�"tuinstad#�voor�Amsterdammers,�
midden�op�de�heide�tussen�Bussum,�Laren�en�Hilver�
sum.�
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Tine Cool, schrijfster van een meisjesboek 
van cultuurhistorische betekenis  

Marcus�van�der�Heide�

Tine�werd� tuinarchitecte.�Vanaf� 1919�adverteer�
de� ze� in�de�Bussumse�Courant�met�  het� aanleg�
gen� en� bloemrijker� maken� van� tuinen!.� In� een�
advertentie� in�1920�noemt�ze�zich�tuinarchitect.�
Eric�Blok�nam�haar�als�zodanig�op� in�Nederland�
se�Tuinarchitectuur� III,� Jongere� Tuinkunst� 1900�
1940� (Nederlandse� Tuinstichting� 1993)� en� be�
schrijft� daarin� de� tuin� van� Klein� Buitenrust� in�
Bussum.� Er� zijn� maar� weinig� tuinen� van� Tine�
bekend:� ir.�J.P.�Fokker�nam� in�Tuinen�in�Holland�
(Amsterdam� 1932)� van� haar� de� tuin� van� J.D.�
Cremers�op.�

Ze� was� bij� de� oprichting� van� de� Bond� van�
Nederlandse�Tuinarchitecten� in� 1923�betrokken�
als�medewerker�en�werd� later�als�eerste�vrouw�
volwaardig� lid.� Er� zou� zelfs� een� viooltje� naar�
haar� genoemd� zijn:� viola� cornuta� 'tine� cool'� .1�
Landelijk�was� ze�bekend�door� haar�boeken� en�
talloze�artikelen�in�(vak)bladen,�maar�vanaf�1928�
vooral� door� haar� bekroonde� meisjesboek�Wij,�
met�ons�vijven,�in�Rome.�

�
�

Jeugdboeken�
�

Naast� haar� bekroonde� jeugdboek� schreef� Tine�
Cool� nog� een� aantal� (jeugd)boeken.� Bloemen�
mythen�en� legenden,� Hoe�de�mensen� in�vroeger�
tijden�de�bloemen,�de�bomen� en� al� het� kruid� in�
direct�contact�met�hun�leven�zagen� (Amsterdam�
1929).�De�houtsneden�erin�waren�van�B.�Essers.�
Redactrice� C.M.� van� Hille�Gaerthé� besprak� het�
boek�in�het�maandblad�Droom�en�daad,�als�
een� rijk� boek,� voor� alle� leeftijden� [...].� Hier�
wordt�ons�vermoeden�weer�eens�bevestigd,�
dat�geen�ding�op�zich�zelf�staat,�geen�bloem,�
geen�boom�en�geen�onkruid,�dat�er�een�won�

derbaarlijke� samenhang� is� tussen� mens� en�
plant,� hemel� en� aarde,� verleden,� heden� en�
Eeuwigheid.2�
Frank,�de�plantenzoeker� (Amsterdam� 1941)3�was�
een� jongensboek� 'voor� 14� jaar� e[n]� o[uder]'.�
Vermeulen�schrijft� in�zijn�recensie� in�de�Boeken�
gids� dat� het� als� ontspanningslectuur� ook� door�
jongens,� die� van� bloemen� houden,�wel� niet� erg�
genoten� zal�worden.� Frank� krijgt� namelijk� van�
jongsaf� aan� in�  ellenlange� citaten!� verhalen� te�
verwerken� over� de�mannen�die�ons�de�planten�
bezorgden� en� [ ]� zich� grote� ontberingen� ge�
troostten� uit� liefde� voor� de� natuur� en� voor� de�
medemens�(citaat� uit� het� voorwoord� van� prof.�
dr.�J.�Valckenier�Suringar).�Omslag�en�illustraties�
zijn�van�Paul�Meinecke.�Natuurlijk�ontbreekt�een�
boottocht�op�het�Naardermeer�niet�in�het�boek�
(hoofdstuk�7).�

Verder�werkte� Tine�onder�meer�mee� aan�Het�
Gulden�Meisjesboek�(z.j.)�van�D.A.�Cramer�Schaap�
en� in� Het�Meisjes�jaarboek� (!s�Gravenhage� 1929)�
verscheen� van� haar�  Hoe� het� begin� van� de� reis�
was!,�met�tekeningen�van�Jan�Lutz.4�

De� Naardense� tekenaar/uitgever� Jan� Poor�
tenaar�gaf� in�zijn�bekende�Toren�Reeks�als�deel�
tje� 12� het� door� haar� samengestelde� Dichters�
over�bloemen� (1941)� uit.� Zonneschijn,� tijdschrift�
voor� de� jeugd,� dat� van� 1924�1943� verscheen,�
plaatste� in�het�Kerstboek�1940�van�Tine�Cool�de�
bijdrage� Kerstverhaal!.�

In�eerdere�artikelen�zette�ik�abusievelijk�twee�
paddenstoelenboekjes� ook� op� naam� van� Tine�
Cool,� maar� Het�paddenstoelenboekje� (1913)� en�
Hoe� maken� we� de� Paddenstoelen� klaar?� (1919)�
zijn�van�de�hand�van�een�verre�nicht�van�haar,�
Cath[arina]�Cool�uit�Haarlem�(1874�1928).�

�

Catharina�(Tine)�Alida�Cool�(1887�1944)�was�de�dochter�van�kunstschilder�Thomas�
Cool�(Sneek�1851�Bussum�1904).�Ze�werd�geboren�in�Rotterdam�en�woonde�van�1892�
tot�en�met�1896,�van�haar�vijfde�tot�en�met�haar�negende�jaar,�in�Rome.�In�1896�
verhuisde�het�gezin�met�de�drie�kinderen,�van�wie�Tine�de�middelste�was,�naar�
Bussum.�

Schrijvers tussen Vecht en Eem 
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Artikelen�
�

Haar� liefde� en� open� oog� voor� de� natuur� kon�
Tine�Cool� echter� vooral� kwijt� in�de� vele�bijdra�
gen�aan�bladen�als�Droom�en�daad�en�De�vrouw�
en�haar�huis.�Om�een� indruk�ervan� te�geven,� is�
als�voetnoot�5�de� inhoudsopgave�van�Droom�en�
daad�Jaargang�17�(1929)�opgenomen.5�

Op�haar�vakgebied�schreef�ze�voor�bladen�als�
Buiten,�Floralia,�Onze�Tuinen,�Het�landhuis,�Week�
blad�voor�het� landhuis� en� Bouwkundig�weekblad�
Architectura.�Hierin�stonden�regionaal�interessan�
te� artikelen� als�  De� tuin� van� huize�  Oud� Buiten�
lust!�te�Oud�Loosdrecht!�(Buiten,� jrg.�24,�1931).�In�
Buiten�van� 1936� verscheen� een� artikel� van� haar�
over�de�Naardense�tuinarchitect�D.F.�Tersteeg�en�
zijn� werk� en� Landhuis� publiceerde� in� 1940� haar�
artikel� Het�witte�en�het�roodbruine�eiland�en�de�
aanleg�van�  Groeneveld!� te�Baarn!.� In�de�Groene�
Amsterdammer�had�ze� in�de� jaren� 1926� tot� 1928�
af�en�toe�een�tuincolumn�op�de�vrouwenpagina.�

�
�

Wij,�met�ons�vijven,�in�Rome�(1928)�
�

Dit�meisjesboek�werd�opgedragen�Aan�de�klein�
kinderen� van� den� kunstschilder� Thomas� Cool�
(1851�1904).�Het� is�geïllustreerd�door�W.�Heskes.�
De�tweede�druk�verscheen� in�1930,�de�derde� in�
1941�in�de�Nieuwe�Tip�Top�Serie,�voor�meisjes�van�
14�18� jaar.�Omslag�en� illustraties�R.�van�Looy.� In�
het�voorwoord� schrijft�Tine�Cool�dat�naast�het�
meedingen� in�de�prijsvraag�haar�bedoeling�was�
om� een� gelukkig� gezin� te� tonen� en� bovenal� om�
mijn� vader� Thomas� Cool,� in� zijn� werkzame� en�
goede�tijd,�als�kunstenaar� in�Rome,�te�belichten.�
Het�gehele�verhaal�berust�op�waarheid.�

Niet�tevreden�met�het�gehalte�van�het�kinder�
boek� wilde� de� Amsterdamse� kinderboekenuit�

geverij�Van�Holkema�&�Warendorf� in� 1927/1928�
nieuwe� auteurs� ontdekken� en� kwam� daarom�
met�een�prijs�van�duizend�gulden�voor�een� jon�
gens��én�een�meisjesboek.� In�de� jury� zaten�ge�
vestigde�auteurs:�C.� Joh.�Kieviet,�Theo�Thijssen�
en�A.B.�van�Tienhoven�voor�het�jongensboek�en�
Anna� van� Gogh�Kaulbach,� Top� Nae�� en� J.P.�
Zoomers�Vermeer� voor� het� meisjesboek.� De�
(tweemaal)�vier�genomineerde�boeken�werden�
uitgebracht�in�de�serie�Bekroonde�boeken.�Bij�de�
jongensboeken� won� Averij� van� Marie� C.� van�
Zeggelen,� bekend� geworden� van� historische�
romans� en� verhalen� met� begrip� en� sympathie�
voor� de� Indische� bevolking,� terwijl� Tine� Cool�
met� haar� Rome�boek� won.� Haar� concurrenten�
waren�Anna�Hers�met�Beugeljong,�Diet�Kramer�
met�Ons�honk�en�Christine�Moresco�Brants�met�
Didi's�avonturen.6�

De� uitverkiezing� van� Tine� Cool� als� prijswin�
naar�mag�opmerkelijk�genoemd�worden,�omdat�
haar�boek�bepaald�geen�spannend�jeugdboek�is.�
Het�geeft�een�aantal� ('auto')biograÞsche�herin�
neringen�aan�haar�jeugd� in�Rome�van�meer�dan�
dertig� jaar� terug� (met� dank� aan� moeder� Cool�
uiteraard).�

Het� boek� is� ingedeeld� in� vier� hoofdstukken:�
 Friesland!,�  Rome!,�  De� terugkeer!� en�  Holland!.�
'Rome'� krijgt� nog� vier� tussenkopjes:� 'De� eerste�
dagen',� 'De� villa�Strohl�Fern',� (en�nog�eens)� 'De�
villa'�en�'De�vrienden'.�Meer�tussenkopjes�zouden�
het�verhaal�over�de�dagelijkse�gang�van�zaken�en�
de� diverse� uitstapjes� in� Rome� overzichtelijker,�
kortom� het� boek� leesbaarder� gemaakt� hebben.�
Literair�is�het�boek�geen�hoogstandje,�gedateerd�
als�het� is�met�(te)�plechtig�taalgebruik.�Een� inte�
ressant� aspect� is� dat�we� in� het� (jeugd)boek� de�
nodige� gegevens� over� de� familie� zelf� tegenko�
men,� door� de� schrijfster� bewust� erin� verwerkt�
om�er�niet�alleen�een�Rome�boek�van�te�maken.�

Beijzelde�bomen�op�een�zonloze�dag!� (fragment)� (uit:�Droom�en�daad,� jan.� 1930):�De�bomen�
zijn�vreemden�voor�elkaar�geworden,�er� is�geen�vertrouwelijkheid,�geen�herkennen� [ ]�Soms�
zijn�ook�de�harten�van�de�mensen�zo�als�deze�bomen�in�de�lanen,�in�de�bossen�op�een�zonloze�dag�
[ ].�Mensen,�die�staan�als�de�bomen�in�het�roerloze,�beijzelde�land,�het�is�zo�zeker�dat�de�lente�
komt.�En�vergeet�dan�niet,�dat�gij�op�uw�beurt�de�lente�voor�een�ander�brengen�moet.�
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In�de�eerste�druk� staan�behalve�de� tekeningen�
van� Heskes� vele� foto's� van� Romeinse� beziens�
waardigheden,�het�schilderij�Pantheon�van�Tho�
mas�Cool�zelf�en�de�bustes�van�de�meisjes,�ge�
maakt� door� bevriende� Duitse� beeldhouwers.�
Deze� worden� niet� bij� name� genoemd,� maar�
spelen�een�grote� rol� in�het�boek.�Vandaar�ook�
de� tussenkop�  De�vrienden!� (p.�60�e.v./�pagine�
ring�eerste�druk).�
De� jongste� [Paul� Peterich]� had� de� Prix� de�
Rome�gekregen,�de�uitgeloofde�prijs�voor�het�
beste�beeld�in�een�wedstrijd,�en�kon�nu�voor�
het�geld�daaraan� verbonden� een�paar� jaren�
in� Rome� zijn.� Hij� had� zijn� vriend�meegeno�
men;� vroeger� hadden� ze� het� andersom� ge�
daan,�toen�had�de�oudste� [Wilhelm� Kumm]�
een�prijs�gehad�om�in�Parijs�te�werken�en�had�
hij�de�jongste�vrijgehouden�(p.�62).�

De�oudste�wordt� in�het�boek�de�oomÞguur.� In�
het�boek�noemt�de� schrijfster�namelijk�nauwe�
lijks�namen,�waarmee�ze�een�bepaalde�distantie�

tot�haar�personages�creëert.�Zo� schrijft�ze�ook�
steeds� de�moeder,� de�vader,� het�oudste�meisje,�
het�kleine�meisje�[Tine�dus],�broertje�enz.�

�
�

Uitzonderingen�
�

Uitzonderingen� hierop� zijn� Pier� Pander� en�
Ju�rouw� [Clara]� de� Kanter:� met�wat� een� zorg�
omgaf� zij� de� beeldhouwer,� hoe� hielp� zij� hem� in�
het� zo�moeilijke� leven� van� toch�gebrekkige�man�
(p.�94).�De�familie�Cool�raakte�in�Rome�bevriend�
met�deze�bekendste�Nederlandse/Friese�beeld�
houwer� (1864�Rome� 1919),�die� in� 1885,�het� jaar�
dat�een�ernstige�ziekte�hem�invalide�maakte,�de�
Prix� de� Rome� won� en� zich� in� 1893� blijvend� in�
Rome�vestigde.�Zijn�huis�trok�veel�bezoekers:�
Ju�rouw� de� Kanter� en� haar� omgeving�was�
een� stukje� Holland,� daar� waren� de� dagbla�
den,�daar� stond�de� thee� in� zilveren� trekpot�
genoeglijk�op�het� lichtje� te� trekken� [ ].� Er�
was� altijd� ander� bezoek,� altijd�wel� iemand,�
kersvers�uit�het�eigen�land,�met�verhalen�wat�
er�was�gebeurd.�

Tine� noemt� naast� de� geboortedag� van� vader�
Cool� (25�december)� in�het�boek�maar�één�keer�
een�datum,�en�die�betreft�juist�Clara�en�Pier:�op�
8� april� 1894� stuurden� ze�de�oudste�  een�mooie�
kaart�met�leliën�en�kleinere�rose�bloempjes!�met�
een�Paasgedicht.�

Maar� ook� de� schrijver/journalist�Maurits�Wa�
genvoort� (1859�1944):� die�lange�mijnheer�met�al�
de�verhalen�uit�Indië�en�uit�de�woestijn,�wordt�bij�
de�naam�genoemd.�Uit�zijn�stuk�naar�aanleiding�
van� Cools� expositie� in� Rotterdam� citeert� Tine�
royaal�(p.�98�e.v.).�Het�is�de�recensie�(in�de�Haar�
lemse�Courant�van�22�juli�1895)�over�de��
voor�het�eerst�gezonden�schilderijen�en�teke�
ningen� naar� de� tentoonstelling� in� de� stad�
waar�zij�vroeger�hadden�gewoond� [ ].�Een�
der� houtskooltekeningen,� het� Forum� bij�
maanlicht,� is�als�een�droomland�waar�al�het�
storende�veranderd�is.�

We� lezen� verder� (p.� 86)� over� Villa�Strohl�Fern,�
waar�de�schilders�van�allerlei�naties�voortdurend�
komen� en� gaan.�Van�de�heuvel�waarop�het�huis�
gebouwd�is�overzien�zij�de�Eeuwige�Stad.�Dit�kun�

�
Omslag�van�!Wij,�met�ons�vijven,�in�Rome"�(tweede�
druk).�



� TVE�31e�jrg.�2013� 279�

Laatst�gewijzigd:�22�11�2013�Versie:�def�proef�

stenaarscentrum�net�buiten�de�Porta�del�Popolo�
aan�de�rand�van�de�Pincio�heuvel,�waar�ook�Cool�
uiteindelijk� onderdak� vond,� krijgt� in� het� boek�
extra� aandacht�met� twee� tussenkoppen,� zoals�
eerder� vermeld.� Daarentegen� wordt� een� be�
langrijk� persoon� als� de�  Koningin�Moeder� van�
Italië!� (lees:� koningin� Margherita,� naar� wie� de�
pizza� is� genoemd")� niet� bij� name� genoemd.�
Zij� gaat� bij� het� bezoek� aan� Cools� buurman� in�
Strohl�Fern� jammer� genoeg� de� deur� van� de�
Cools�voorbij,�hoewel�het�alleen�maar�even�over�
steken�was,�bromde�vader.�

�
�

Cultuurhistorie�
�

Wij,�met�ons�vijven,� in�Rome� is� uit� sociologisch�
oogpunt� interessant:� het� boek� laat� goed� zien,�
hoe� een� kunstenaar(sgezin)� eind� negentiende�
eeuw� in�een�vreemd� land� leeft�en�zich�weet� te�
handhaven.�Daarnaast� is� voor�Cool� als� schilder�
de�Romeinse�tijd�van�essentiële�betekenis,�zoals�

Rome� voor� schilders� eeuwenlang� werkterrein�
en�inspiratiebron�was.�

Het�boek� is�nu�vertaald� in�het�Engels�door�de�
achterkleinzoon� van� de� schilder,� Thomas� Cool�
(*1954).� Het� is� immers� cultuurhistorisch� van�
belang:� er� is� volgens� Thomas� zelfs� ruimte�voor�
Europese�cultuurhistorie.� The�Þve�of�us� in�Rome,�
An�artist's�family�in�Villa�Strohl�Fern�in�Rome�1892
�1896� (2011)� is� geannoteerd,� geïllustreerd� en�
bevat� een� lijst� dramatis� personae.� Een� foto�
(waarschijnlijk� genomen� door� de� eigenaar/
naamgever� van�de� villa,�Alfred�Wilhelm� Strohl�
Fern)� van� de� familie� Cool� (maar� zonder� het�
zoontje�Gerrit),�met�de�Duitse�vrienden�links�en�
rechts� siert� de� omslag.� Het� hoofdstuk� 'Rome'�
krijgt� 26� tussenkopjes�mee,�waardoor�het� veel�
overzichtelijker�wordt.�Tine� zelf�was� in� 1940� al�
begonnen� aan� een� concept� Engelse� vertaling�
(draft�translation),�zo�schrijft�de�bewerker.�

�
�

Villa�Klein�Delta�
�

Interessant�voor�de�lokale�lezer�is�het�feit�dat�hij�
met�het�boek� in�de�hand�nog�steeds�de�minuti�
euze�rondgang�kan�maken�door�villa�Klein�Delta,�
Graaf� Wichmanlaan� 19� in� Bussum� (een� van� de�
gezondste� oorden� van� het� land,� p.� 210),� waar�
het�gezin�zich�vestigde�na�de�gedwongen�terug�
keer,� want� de� gevreesde� malaria� perniciosa�
herhaalde� zich� bij� de� oudste� [dochter�
Gerardina]:�

Zien� jullie�wel�hoe�de� tuin�op�niets�uitloopt,�
in� een� punt� dat� het� hekje� afsluit?� Daarom�
heet� het� ook� Delta� en� klein� Delta,� omdat�
verderop�een�villa�is�die�groot�Delta�[uit�1873,�
nr.34�aan�de�overkant,�nu�Oud�Delta�gehe�
ten]�genoemd�wordt�(p.178).�

Naast�het�huis�stond�een�school:�
op� de� [particuliere]� kostschool� [van� mej.�
A.C.H.� Roodhuyzen� uit� 18817],�zo�heette�de�
meisjesschool,� beginnen� ze� direct� al� in� de�
eerste�klasse�met�Frans�(p.�222).�De�kinderen�
daar� vonden� het� maar� wat� idioot� dat� de�
Italianen� van� hiernaast� bij� hun� moeder� op�
school�geweest�waren.�

Het�atelier,�het�gewezen�koetshuis�was�klein:�

�
Wilhelm�Kumm�vervaardigde�in�1898�een�marmeren�
buste�van�Tine.�
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't�Is�zo�akelig;�het�[schilderij�van�het]�Panthe�
on�kan�er�niet�eens�in,�de�vloer�moet�er�voor�
opgebroken� (p.� 219).� Het� doek� alleen� is� al�
drie�bij�een�goede� twee�meter�en�dan�komt�
er�de�brede�lijst�nog�om�(p.1348),� en�we�krij�
gen� daar� tevens� te� horen� van� moeder:� je�
schilderijen� zijn� te� groot,�wie� kan� er� zoiets�
kopen?�

Een� buitenlands� verblijf� levert� een� kunstenaar�
altijd� de� nodige� (voor)studies� op,� waarna� hij�
later�dan�de�grote�doeken�kan�vervaardigen.�Zo�
ook�Thomas�Cool,�in�Bussum�neergestreken:�
Als�dat�[portret�van�moeder]�af�is,�ga�ik�een�
groot�schilderij�maken�van�[de� houtskoolte�
kening� van]�het�Forum�Romanum�bij�dag�en�
aquarellen�en ,�lezen�we�op�de�laatste�pagi�
na�van�het�boek�(p.�2279).�

Vader�Cool�werkte�heel�secuur,�zo�weten�we:��
hij� schetste� en� schreef� naar� zijn� gewoonte�
zijn�indrukken�over�vorm�en�kleur�en�lichtval�
terzijde�van�zijn�studies.�

De�laatste�alinea�in�het�boek�luidt:�
Zo�bleef�de�herinnering�hen� levendig� verge�
zellen� ook� door� het� verdere� leven,� en� van�
bekrompenheid�bleven�de�ouders�en�de�kin�
deren�vrij,�want�de�gedachten�namen�altijd,�
wanneer�het�te�benauwd�scheen�te�worden,�
de� vlucht� naar� het� zonnige� land,� waar� de�
kostelijke�jaren�van�het�gelukkige�werken�en�
hun�jeugd�waren�doorgebracht.�
Het� Schoolblad� signaleerde� over� het� boek� in�
1928�dan�ook:��
de�sfeer�van�een�gelukkig�gezinsleven�tintelt�
door� heel� dit�werk� en� doet� ons�warm� aan.�
Warm�aanbevolen.�

En�dat�geldt�nu�evenzeer�de�Engelse�editie�uit�2011.�
�
�

De�familie�
�

Tine�Cool�geeft�deels�met�citaten�uit�de�recensie�
van�Wagenvoort� de� nodige� biograÞsche� gege�
vens� over� haar� vader:� Vader�was� eerst� op� de�
tekenacademie� [Academie� van� Beeldende� Kun�
sten]� te�Antwerpen� (waar� hij� uitblonk);� hierna�
had�hij�zijn�tekenakte� in�Holland� [Den�Haag]� ge�
haald.� Zijn� baan� aan� een�meisjesschool� in�Arn�

hem�werd�geen�succes:��
daar� hadden� die� 'nesten'� hem� zo� geplaagd,�
dat� hij�weer� naar� Friesland�was� getrokken,�
en�hij�had�besloten�zijn�leven�te�geven�aan�de�
fabriek� van� marmeren� schoorsteenmantels�
van�zijn�vader�[in�Sneek].��

Maar�hij�ging� tot�diens�verdriet� (dat�stond�niet�
in�de�krant,�maar�dat�had�moeder�verteld)� toch�
weer� schilderen� en� besloot� als� kunstenaar�om�
ver�weg�te�reizen�en� in�het� land�van�zijn�dromen�
te�gaan�schilderen�(p.�8).�De�toelage,�die�de�vader�
van�de�schilder�zijn�zoon� iedere�maand�deed�toe�
komen�(p.�72)�maakte�dit�verblijf�in�Rome�moge�
lijk.�

Moeder� Berber� Cool�Kijlstra� (1856�1934)�was�
onderwijzeres� (met� vele� behaalde� akten)� en�
kon�de�kinderen�daardoor�huisonderwijs�geven:�
Toen� de� lees�,� reken�,� taal�,� aardrijkskunde�� en�
geschiedenisboekjes�uit�Holland�waren�gekomen,�
werd�het�een�formele�school�in�het�atelier� in�Ro�
me� (p.�53).�Maar�op�vrijdagmiddag�nam� ze�vrij�

Portret�Tine�Cool�(uit:�!Het�Nederlandsche�Boek"�1931).�



� TVE�31e�jrg.�2013� 281�

Laatst�gewijzigd:�22�11�2013�Versie:�def�proef�

en�ging�dan�vaak�op�de�thee�bij�Clara�de�Kanter.�
Cool�verhuisde� in�1901�naar�de�villa,�die�hij�uit�

de�erfenis�van�zijn�vader�liet�bouwen�door�archi�
tect� Kruisweg,� hoek� Parklaan�Boslaan.10� Cool�
overleed� in�mei�1904�en�kreeg� in�1916�een�over�
zichtstentoonstelling�in�het�Stedelijk�Museum�in�
Amsterdam.�C.L.�Dake�schreef�in�De�Telegraaf:�

Zijn�werk� zal� respect�blijven� inboezemen�en�
bereikt�een�der�resultaten,�die�'t�doel�zijn�der�
kunst,� n.l.� de� ontroering� bij� den� toeschou�
wer,�een�ontroering�die�sterker�zal�zijn�naar�
mate�de�ontwikkeling�van�deze�dichter�staat�
bij�de�kennis�der�dingen�die�den� schilder� in�
spireerden.�

Dit� sluit� fraai� aan�bij�Cools� eigen� visie:�Als�mijn�
schilderij�zegt�wat� ik�gezien�heb�en�gevoeld,�dan�
worden�de�mensen�ook�goed,�wanneer�zij�er�naar�
kijken�en�roepen:�hoe�wonderlijk�is�alles!�(p.�44).�

De� reden�van�de� terugkeer�uit�Rome�was�de�
malaria� van� de� oudste� dochter� Gerardina.� Zes�
weken�(p.144)�was�ze�doodziek,�een�kininekuur�
en�een�verblijf� in�de�bergen� leidden�tot�herstel,�
maar�bij�een�herhaling�van�de�verderfelijke�mala�
ria� geen�dag� langer� in�Rome,� waarschuwde� de�
behandelende� arts.� Gerardina� had� artistieke�
aanleg,�had�vader�Cool� in�Rome�al�opgemerkt:�
de�oudste�heeft�zeker�talent�(p.�104),�ze�tekende�
en� schilderde�en�er� is�een�zelfportret�van�haar�
bewaard.� Zwak� van� gezondheid� als� ze� bleef,�
overleed�ze�in�1911,�27�jaar�oud.�

Tine� Cool� was� volgens� de� mensen� die� haar�
gekend�hebben,�een�wat�excentriek�en�terugge�
trokken�persoon.�Ze� zag�er� slecht�uit.�Dit�alles�
weerhield�haar�er�niet� van�om� in� 1928� actie� te�
voeren�tegen�bebouwing�van�de�  Kom�van�Bie�
gel!,�het�parkje�met�vijver�bij�de�Beerensteiner�
laan,�waarheen�ze�in�1912�verhuisde.�Na�de�dood�
van�haar�moeder�vertrok�ze�naar�Brinklaan�46.�

Ze�bleef�ongehuwd�en�overleed�op�3�juli�1944�
in� Deventer.� De� Gooi�en� Eemlander� schreef� in�
het�overlijdensbericht:�

Voor�een�mens�met�zulk�een�visuele�instelling�
moet�het�wel�een�zegen�zijn�geweest�dat�zij�
een� ziekte,� die� haar� het� gezichtsvermogen�
benam,� niet� meer� overleefde.� Tine� Cool� is�
heengegaan,� maar� zij� leeft� voort� in� haar�
scheppingen:� haar� tuinen� en� haar� tekenin�

gen.�De�laatste�worden�grotendeels�bewaard�
door� haar� vakgenote� Mej.� C.C.� Voûte� Jr.,�
Vondelstraat� 8� te� Hilversum,� die� bereid� is�
daarvan� ten� gebruike� te� geven� voor� tuin�
bouwscholen�en�tuintekencursussen.11�
�
�

Aandacht�
�

In�1984�nam�ik�Tine�Cool�op�in�mijn�Bussum�door�
schrijversogen,� dat� Bussum� in� de� Nederlandse�
letterkunde�behandelt.�Op�de�tentoonstellingen�
100� jaar� schrijvers� in�Bussum� (Openbare� Biblio�
theek� Bussum� 1986)� en� 100� jaar�Gooise�kinder�
boeken�(voorjaar�2000� in�Goois�Museum�Hilver�
sum)�kreeg�ze�uiteraard�de�nodige�aandacht.�

Uit� 2003� stamt� het� artikel� van� Bea�Ros,� Een�
bekroning� uit� 1928.� Een� reis� naar� Rome.12� Het�
ontbreken�van�namen�doet�volgens�haar�gekun�
steld�aan.�Ze�mist�de�spanningsboog� in�het�ver�
haal�en�een�zekere�ontwikkeling�bij�de�persona�
ges,� kortom:� Cool� blinkt�niet�uit� in�vertellersta�
lent.�Het�boek�is�vooral�educatief,�even�geschikt�
voor� meisjes� als� jongens:� de� lezer� steekt� het�
nodige�op�over� [een�reis�naar]�Rome,�maar�het�
boek� is� vooral� een�ode�van�de�dochter�aan�haar�
vader�en�aan�haar�eigen,�heerlijke�jeugd�in�Rome.�

De�hernieuwde�aandacht�is�van�de�laatste�tijd.�
Als� aanvulling� op� het� artikel� van� Eric� Blok� uit�
1993� is� er� de� publicatie� van� Gertjan� Deunk� in�
Onze�Eigen�Tuinen,�winter�2010.�

Maar� de� eigenlijke� herontdekking� is� toch�de�
Engelse� editie� uit� 2011,� die� duidelijk�maakt� dat�
een� meisjesboek� uit� 1928� cultuurhistorische�

Villa�Klein�Delta�in�2002.�
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betekenis� heeft.� Het� meest� bijzondere� is� dat�
een� achterkleinzoon� van� de� schilder� zich� inte�
resseerde�voor�het�onderwerp�en�met�een�ge�
degen�studie�over�Tines�boek�en�de�familie�Cool�
kwam,�goed�voor�internationale�aandacht.13�

�
�

Drs.�Marcus�van�der�Heide�is�classicus�en�kenner�
van� de� Gooise�  letterkunde!.� Hij� is� auteur� van�
 Bussum� door� schrijversogen!,� werd� bekroond�
met� de� Aanmoedigingsprijs� van� de� gemeente�
Bussum� en� ontving� in� 2002� De� Kleine� Johannes.�
Als�Gooibergpers� is� hij� uitgever� van� onder�meer�
een� dagboek� van� A.F.� Pieck� en�  125� jaar� Toon�
kunstkoor�Bussum!.�

�
Noten�

�
1.� Bea� Ros,�  Een� bekroning� uit� 1928.� Een� reis� naar�

Rome!,� in:� Litteratuur� zonder� leeftijd,� Tijdschrift�
voor�de�studie�van�kinder��en�jeugdliteratuur,� jrg.17,�
2003,�nr.�60.�

2.� Droom� en� daad.� Maandblad� voor� jonge� meisjes,�
jrg.17,�1929,�p.95�96.�

3.� De�bezettende�macht�had�geen�inhoudelijke�bezwa�
ren,�dus�volgde�er�een�papiertoewijzing.�Het�boek�
heeft�het�K�nummer�49,�het�sinds�juli�1941�verplichte�
Kengetal,� waarmee� de� drukker� wordt� aangeduid.�
Medio�jaren�negentig�dook�in�Amstelveen�een�hand�
geschreven�lijst�van�de�K�nummers�op,�zodat�we�nu�
weten�wie�Tines�boek�gedrukt�heeft.�

4.� Het� Meisjes�jaarboek� (vierde� jaar),� Leopold,� !s�

Gravenhage�1929,�p.141�152.�
5.� Inhoud�jaargang�17�(1929)�van�Droom�en�daad:� Het�

tuintje�en�de�poes!�(p.�19);� Het�pad�in�den�tuin!�(p.�
33);�  Een�jarige�zaadbloemen!� (p.�69);�  De�begren�
zing�van�den�kleinen�tuin!(p.�109);�  Bol��en�knolge�
wassen!� (p.� 125);�  De� staartmeesjes!� (p.� 135);�
 Mei!� (p.� 160);�  Het� voortuintje� na� den� regen!� (p.�
186);� De�haagwinde!�(p.�192).�

6.� Zie�noot�1.�
7.� Herfst� 1910� werd� de� school� het� 'Brandsma� Insti�

tuut'� van�het�Christelijk� Instituut�Brandsma,�door�
Sytze�Brandsma� in� 1907� in�Bussum�opgericht.�Zie�
Toon� van� Dijk,� Geschiedenis�van�het�Christelijk�on�
derwijs�in�Bussum,�januari�2011.�In�de�jaren�zeventig�
hebben� mijn� kinderen� dit� oude� statige� schoolge�
bouw�met�de�ouderwetse�hoge� lokalen�nog�mee�
gemaakt,�voordat�men�naar�de�nieuwe�Brandsma�
school�aan�de�overkant�aan�de�Meerweg�verhuis�
de.� De� tuindelta� werd� dus� gevormd� door� Graaf�
Wichmanlaan�"�Meerweg.�

8.� De�derde�druk�heeft�soms�kleine�wijzigingen� in�de�
tekst,� bijvoorbeeld:� voor� het� [schilderij� van� het]�
Pantheon�was�een�strook� in�de�vloer�gemaakt,� dat�
zou�er�anders�niet� in�gekund�hebben� (p.�223)�werd�
voor�het�Pantheon�was�een�stuk�uit�de�vloer�geno�
men,�dat�zou�er�anders�niet� in�gekund�hebben"� (p.�
185).�

9.� Het�door�waterschade� in�erbarmelijke�staat�verke�
rende� schilderij� van� het� Forum� te� Rome� bevindt�
zich�in�het�Frans�Hals�Museum�in�Haarlem.�

10.�Gerard�Langemeijer�schreef�in�1983�het�artikel� Het�
huis�aan�de�Boschlaan!�in�Spiegelschrift,�orgaan�van�
de�Vereniging�Vrienden�van�het�Spiegel.� Zijn� vader�
kocht� in�1919�het�huis�van�de�erven�Cool.�Het�ate�

Advertentie�Bussumse�boekhandel.�
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lier,�nu�Parklaan�29A,� is� thans�het�domein�van�de�
graÞsch�ontwerper�Gerard�Unger�(*1942),� interna�
tionaal�een�van�de�bekendste�letterontwerpers.�

11.� Voûte� ontwierp� o.a.� in� 1928� de� tuin� van� Heren�
gracht� 476� Amsterdam� (Prins� Bernhard� Cultuur�
fonds).� Zie� ingezonden� reactie� in� Tuinhistorisch�
Genootschap�Cascade�van�nov.�2010.�

12.�Zie�noot�1.�
13.�Mij� ontging� de� zomertentoonstelling� van� 2010� in�

het� Pier� Pander� Museum� in� Leeuwarden,� gewijd�
aan� Thomas� Cool.� In� dat� kader� verscheen� van�
Willem� Winters� Thomas� Cool� (1851�1904),� Een�
Friesch� schilder.� Zie� ook� de� weblink:� http://
thomascool.eu/Painting/TFUR/Index.html.�
�
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Tot�voor�kort�wist�men�alleen� te�vertellen,�dat�
deze� in� Soestdijk�wonende� kunstschilder� deze�
schilderijen� tijdens� de� Tweede� Wereldoorlog�
geschilderd�zou�hebben�tegen�kost�en�inwoning�
op�de�pastorie�en�een�ßinke�som�geld�(f�4000).�

In�de� inventaris�van�Kerkelijk�Kunstbezit,�die�
in�opdracht�van�het�aartsbisdom�Utrecht�in�1984�
werd�gemaakt,�stonden�de�schilderijen�beschre�
ven�zonder�naam�van�een�schilder.1�De�Kruisweg�
wordt�vermeld�als:�schilderingen�op�board,�XXb,�
afmeting:�267x138�cm,� telkens�een�achttal�Þgu�
ren�tegen�een�monochrome�achtergrond.�Bij�de�
twee�andere�schilderijen�staat:�schilderingen�op�
board,�XXb,�afmetingen:�68x139�cm.�De�beschrij�
vingen�hiervan:�1)�De�nederdaling�van�de�Heilige�
Geest;�Maria�gezeten�op�een�zetel,�met�gevou�
wen�handen�en�achter�haar�hoofd�een�aureool,�
aan�weerszijden� knielen� twaalf� apostelen�met�
een� vlam� boven� hun� hoofd;� 2)� Het� Laatste�
Avondmaal.�

Wie�was�de�schilder�Alfons�Damen?�Heeft�hij�
nog�meer� schilderijen� gemaakt� en� zo� ja,�waar�
bevinden�die�zich?�

�
�

Op�zoek�naar�Alfons�Damen�
�

Al�enige�decennia�geleden�begon�ik�te�zoeken�in�
de� telefoongidsen� van� Baarn,� waar� Soestdijk�
onder�valt,�en�Soest.�Geen�van�de�daarin�voor�
komende� families� Damen� had� connecties� met�
'onze'�kunstschilder.�Navraag�bij�de�Historische�

Kring�Soest� leverde�wel� informatie:�ene�A.M.A.�
Damen� stond� in� een� adresboek� uit� 1940� ver�
meld,� in�dat�van� 1937�nog�niet.�Hij�woonde�op�
de�Mendelsohnlaan� 1.� Een� adresboek� uit� 1963�
geeft� als� zijn� adres:� Van� Goyenlaan� 1� (volgens�
een� lid�van�de�Historische�Kring�hetzelfde�huis:�
Mendelsohn�was�kennelijk�vanwege�zijn� joodse�
a�omst�tijdens�de�Tweede�Wereldoorlog�voor�
goed�vervangen).�Een�adreslijst�uit� 1970�noemt�
op�hetzelfde�adres:�wed.�J.P.�Damen�Smit.�Zat�ik�
nu� wat� 'onze'� Alfons� betreft� hiermee� op� het�
goede�spoor?�De�Historische�Kring�kon�mij�geen�
nadere� informatie� geven,�daarom� toog� ik� naar�
het� Rijksbureau� voor� Kunsthistorische� Docu�
mentatie� (RKD)� in� Den� Haag.� Bij� mijn� bezoek�
een� tiental� jaren� geleden� had� ik� daar� helaas�
geen� informatie� over� A.M.A.� Damen� kunnen�
vinden!2�Waar�moest�ik�zoeken?�

Bij� toeval� kwam� ik� in� 2010� een� e�mailadres�
tegen� van� een� mevrouw� C.G.M.� Damen.� Ge�
woon�proberen�of� zij� soms� familie� is,�dacht� ik.�
Tot�mijn�verrassing�bleek�het�ditmaal�een�schot�
in� de� roos� te� zijn.� Na� wat� aarzelende� vragen�
(Wie�bent� u� en�wat�wilt� u�met� gegevens�over�
Alfons�Damen?)� leverde�het�gesprek�de�volgen�
de� informatie�op:�Mevrouw�Damen�bevestigde,�
dat� Alfons� Damen� kerkelijk� kunstschilder�was,�
eerst�wonend� in�Diemen,� later� in�Soest.�Hij�had�
veel�gewerkt�in�opdracht�van�de�paters�redemp�
toristen�CssR�en�vooral�vele�madonna's�geschil�
derd.� Zijn�werk� voor� de� kerk� te� Eemnes�werd�
bevestigd,�maar�hij�was�er�niet� in�de�kost�en/of�

Alfons Damen, kerkelijk kunstschilder 
(1882-1967) 
Het resultaat van een speurtocht  

Jan�Out�

Wie�de�Sint�Nicolaaskerk�van�Eemnes�binnengaat�en�door�het�middenpad�naar�
voren�loopt,�ziet�om�zich�heen�diverse�schilderingen�van�Alfons�Damen:�veertien�
schilderijen�van�de�Kruisweg,�aan�de�linkerkant�voorafgegaan�door�een�schilderij�
voorstellend�Het�Laatste�Avondmaal�en�rechts�afgesloten�door�een�a�eelding�van�
het�Pinkstergebeuren:�de�neerdaling�van�de�Heilige�Geest�in�de�vorm�van�vurige�
vlammen.�
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inwonend� geweest,� want� hij� verbleef� gewoon�
bij� vrouw� en� kinderen� in� Soest.� Hij� had� in� op�
dracht� van� particulieren� ook� landschappen� en�
portretten�geschilderd.�Het�is�niet�bekend�waar�
die�nu�zijn.�Na�zijn�overlijden� in�Soest� is�hij�daar�
begraven.3�Mijn�tweede�verzoek�om�wat�nadere�
informatie�werd�niet�meer�beantwoord.�

Inmiddels� was� het� archief� van� de� Sint�
Nicolaasparochie� van� Eemnes� verplaatst� naar�
Archief�Eemland.�Bij�het�opschonen�ervan�wer�
den�diverse�documenten�ter�vernietiging�verwij�
derd.�Op�verzoek�van�het�kerkbestuur�werd�het�
gedeelte� betre�ende� de� Sint�Nicolaasparochie�
teruggestuurd.�Toen� ik�het�nakeek,�vond� ik� tot�
mijn� verbazing� een� drietal� nota's� van� Alfons�
Damen� voor� het� schilderen� van� een�  Madonna�
in�lijst!.�Op�28�maart,�6�juli�en�6�september�1944�
ontving�hij� f�150,� f�200�en�nog�eens� f�200.�Ver�
moedelijk� was� de� Kruisweg� toen� al� gereed,�
want�een�aantekening�van�30�maart�van�datzelf�
de� jaar�vermeldt�ene� 'Alfons�Demens�uit�Soest�
dijk',�schilder�van�de�Kruisweg�en�twee�schilde�
rijen.�

In� de� mail� van� mevrouw� Damen� stond� dat�
Alfons�veel�schilderde�voor�de�paters�redempto�
risten.� Dat� was� een� nieuw� aanknopingspunt�
voor� verder� speurwerk.�Al� snel� vond� ik� via�Ge�
neaNet,� een�website� voor�genealogen,� een� fa�

milieblad� van� Alphonsus� Maria� (Albertus)� Da�
men���de�derde�doopnaam�werd�niet�vermeld���
met� de� namen� van� ouders,� broers� en� zusters.�
Nu� werd� de� link� met� de� paters� helder:� Alfons�
had� een� oudere� broer,� Cornelis,� die� pater� re�
demptorist�was.�Hij�was�doctor� in�het�kerkelijk�
recht� en� had� diverse� hoge� functies� bekleed:�
professor� aan�het�Grootseminarie� van�de�orde�
in�Wittem� (Limburg)�en�Geistingen� (Duitsland),�
directeur� van� de� Schola� Major� in� Rome,� waar�
ook�het�generaal�bestuur�gehuisvest�was.4�Ver�
moedelijk�heeft�Alfons�via�zijn�broer�verschillen�
de�opdrachten�gekregen.�

�
�

Andere�kunstwerken�
�

Inmiddels� had� ik,� benieuwd� naar� ander� werk�
van�Alfons,�ook�het�museum�Catharijneconvent�
in�Utrecht�gevraagd�of�zij�mij�informatie�konden�
geven.�Die�kwam�al�spoedig:� in�de�kunsthistori�
sche� literatuur� (Schenk� en� anderen)� is� nauwe�
lijks�iets�over�deze�kunstschilder�te�vinden,�maar�
in�de�collectie�bevinden�zich�wel�twee�schilderij�
en�van�zijn�hand:5�een�portret�van�pastoor�J.N.A.�
Beenakker�uit�1949,�a�omstig�uit�de�Onze�Lieve�
Vrouw� van� de� Rozenkrans� en� Heilige� Domini�
cusparochie�te�Haarlem,�en�een�portret�van�A.J.�

�
Deze�a�eelding�van�een�processie�in�de�Bonifatiuskerk�in�Amsterdam�is�geschilderd�door�A.�Damen�en�hangt�nu�in�
de�stiltekapel�van�St.�Willibrorduskerk�van�Heiloo.�
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Holiërhoek�uit�1927,�a�omstig�uit�de�Bonifatius�
kerk� te� Amsterdam.� Verder�werd� gewezen� op�
het� archief� van� de� Stichting�Kerkelijk�Kunstbe�
zit,� waar� nog� enkele� kunstwerken� staan� ver�
meld,�die� in�bezit�zijn�van�kerken� in�Amsterdam�
en� Roosendaal� (ieder� één)6,� het� klooster� te�
Wittem� (vier)7� en� het� bisschoppelijk� centrum�
van�Rolduc�(één)8.�

Wat� het� vervaardigde� werk� betreft,� was� ik�
hiermee� al� een� stuk� verder.�Maar�wat� de� per�
soon� betreft,� had� ik� nog�weinig� gegevens.�Op�
internet� vond� ik� de� stamboom� van� de� familie�
Andriessen.9�De�moeder� van�Alfons� heette� na�
melijk� Clara� Cornelia� Andriessen.� Zij� was� een�
dochter� van� de� Hilversumse� muziekmeester�
Cornelis�Andriessen,�de�stamvader�van�een�zeer�
muzikale� en� kunstzinnige� familie� (onder� ande�
ren�van�de�componisten�Hendrik�en�Jurriaan�en�
de�beeldhouwer�Mari�Andriessen).�Clara�trouw�
de�op�9�juli�1879�op�26�jarige�leeftijd�met�Eduar�
dus�Theodorus�Adrianus�Damen,�oud�31� jaar�en�
van� beroep� opzichter� Publieke�Werken� in� Am�
sterdam.� Zij� gingen� in� Nieuwer�Amstel�
(Amstelveen)�wonen.�Vier� jaar� later�verhuisden�
zij� naar� Amsterdam.� Het� huwelijk� was� zeer�
vruchtbaar:� toen� Clara� na� elf� huwelijksjaren�
overleed,� was� zij� moeder� van� maar� liefst� tien�

kinderen!�Haar�ongehuwde�zus,�Agneta�Brigitta,�
was� bij� het� gezin� ingetrokken� om� in� het� huis�
houden� te� helpen.� Vlak� voor� zijn� overlijden,� in�
oktober� 1908�en� toen�zestig� jaar�oud,� trouwde�
Eduardus� met� zijn� schoonzus� om� haar� door�
middel�van� zijn�pensioen�goed�achter� te� laten.�
Helaas�bestond� er� een� regel,�dat�de� rechtheb�
bende�echtgenoot�dit�alleen�vóór�zijn�zestigjari�
ge� leeftijd� kon� overdragen.� Zij� had� dus� geen�
recht� op� uitbetaling.� Een� andere� ongehuwde�
zus,�Anna,�trok�nu�op�haar�beurt�bij�het�gezin�in.�
De� kinderen� zijn� dus� door� drie� zussen� opge�
voed.�

Het�gezin�van� tien�kinderen�bestond�uit�acht�
jongens�en�twee�meisjes.�Het�tweede�kind�was�
Cornelis,� de� pater� redemptorist;� het�derde:�Al�
fons,� de� kunstschilder.�Alphonsus�Maria�Alber�
tus�waren�de�namen,�die�hij�na�zijn�geboorte�op�
13�mei�1882�bij�zijn� inschrijving�bij�de�Burgerlijke�
Stand�ontving.�Over�zijn�schooljaren,�zijn�kunst�
zinnige� opleiding� en� zijn� verdere� loopbaan� is�
niets�bekend.�Alfons�bleef� lang� vrijgezel,�want�
pas�op�41�jarige� leeftijd� trouwde�hij�met�de�35�
jarige� Petronella� Smit.10� Alfons� had� de� jaren�
vóór� zijn� huwelijk� al� een� grote� prestatie� gele�
verd:� hij� had� als� parochiaan� van� de�Bonifatius�
kerk�aan�het�Kastanjeplein� in�Amsterdam� schil�

�
De�schildering�van�Het�Laatste�Avondmaal,�die�A.�Damen�voor�de�St.�Nicolaasparochie�van�Eemnes�in�1944�maakte�
(foto�W.�van�IJken).�
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deringen� in� de� kerk� aangebracht� (1914�1924).�
Helaas�zijn�deze�werken�nu�niet�meer�te�bezich�
tigen,�want�in�1984�is�de�kerk�afgebroken.�In�de�
kerk� van�Heiloo�bevindt� zich�wel�een� schilderij�
van� een� processie� in� de� Bonifatiuskerk,� door�
Alfons� geschilderd.� Ook� het� schilderij� van� de�
parochiepriester�uit� 1924� is�bewaard� en� al� eer�
der�genoemd.�

Volgens� de� informatie� van� familie� heeft� het�
echtpaar�ook�in�Diemen�gewoond.�In�de�genea�
logische� gegevens� wordt� maar� één� kind� ge�
noemd.�In�1926�kregen�zij�een�zoon.�Hij�kreeg�de�
doopnamen�Alphonsus�Maria.� In� 1928�overleed�
hij.� Verdere� kinderen� worden� niet� genoemd,�
maar�die�waren�er�volgens�de�familie�informant�
wel.� In� de� jaren� vlak� voor� de� Tweede� Wereld�
oorlog� is�de� familie� in�Soest�gaan�wonen.�Op�8�
maart� 1967� overleed� Alfons,� 84� jaar� oud.� Zijn�
vrouw�overleed� in� 1981,�op�92�jarige� leeftijd.�Zij�
zijn� beiden� op� de� r.�k.� begraafplaats� in� Soest�
begraven.�

Bij� het� zoeken� naar� verder� werk� van� Alfons�
Damen� kwam� ik�op�de� vermelding,�dat� een�A.�
Damen� in� de� paterskerk� (redemptoristen)� in�
Roosendaal�in�1881�een�schildering�heeft�aange�
bracht.�Hij�heeft�er�uitgebeeld,�hoe�paus�Pius�IX�
in�1869�aan�de�paters�redemptoristen�een�icoon�
toevertrouwde� van� Maria� met� het� Jezuskind,�
geßankeerd�door�engelen�die�uitgerust�met�een�
lans,�een�spons,�een�kruis�en�spijkers�verwijzen�
naar� het� lijden� van� Christus.� Pius� IX� droeg� de�
paters� op� deze� a�eelding� te� verspreiden� ter�
verering�van�Onze�Lieve�Vrouw�van�Altijdduren�
de�Bijstand.�

Als�de�schilder�Alfons�Damen� is,�moet�de�da�
tering� onjuist� zijn.� Het� is� zeker� dat� Alfons� de�
a�eelding� van� deze� icoon� vele� malen� gekopi�
eerd�heeft.�Voor�de�kerk�van�Eemnes�schilderde�
hij�in�1944�een� Madonna�in�lijst'.�Dat�moet�de�nu�
nog� in� het� kerkportaal� aanwezige� a�eelding�
van�de� icoon�van�Onze�Lieve�Vrouw�van�Altijd�
durende� Bijstand� zijn.� De� nu� 94�jarige� oud�
koster,� Jan� van�den�Hoven,�bevestigde�mij�on�
langs�dat�dit�schilderij,�voorzover�hij�wist,�altijd�
in�de�parochie�aanwezig�is�geweest.�Het�schilde�
rij�is�net�als�de�andere�niet�gesigneerd.�De�Eem�
nesser�Sint�Nicolaaskerk�bezit� in� totaal� 17�schil�

derijen,� die� Alfons� Damen� heeft� vervaardigd.�
Een� laatste� rest� van� ongetwijfeld� een� groter�
oeuvre,� dat� door� de� ontkerkelijking� deels� ver�
nietigd� is.�Sic�transit�gloria�mundi,� zo�vergaat� 's�
werelds�roem!�

�
Noten�

�
1.� Drs.�P.�te�Poel.�Inventaris�van�het�kerkelijk�kunstbe�

zit�van�de�Heilige�Nicolaas�te�Eemnes,�oktober�1984.�
De� daarin� genoemde� maten� van� alle� schilderijen�
zijn�onjuist:�zij�zijn�±�70x140�cm.�Het�aantal�perso�
nen�per�Kruiswegstatie�is�doorgaans�zes.�

2.� Nu�zijn�er�wel�beschrijvingen�van�enige�schilderijen�
te�vinden;�in�Pieter�A.�Scheen,�Lexicon�Nederlandse�
beeldende� kunstenaars:� 1750�� 1950,� wordt� hij� niet�
vermeld.�

3.� Met�dank�aan�mevr.�Claire�Damen.�
4.� Informatie�van�drs.�J.�Konings�CssR.�
5.� Informatie� van� mevr.� P.� Verhoeven,� conservator.�

Literatuur:� Catalogus� De� schilderijen� van� Museum�
Catharijneconvent,�2002,�p.�407�408�nr.�BMH�S9395�
met�a�.�en�p.�408�nr.�BMH�S9301�met�a�.� (met�
herkomst�en�literatuur).�

6.� Kerk� van� de� H.� Martelaren� van� Gorcum�
(Watergraafsmeer),�schilderij:�Gezicht�op�de�oude�
kerk,�1909;�Kerk�van�Onze�Lieve�Vrouw�van�Altijd�
durende� Bijstand� (Roosendaal),� beschildering�
orgeltribune�(1910�1912).�

7.� Schilderijen� van� drie� redemptoristen:� broer� pater�
Cornelis� Damen,� pater� C.� Donker,� pater� L.� Buijs.�
Het�vierde�schilderij� is�Gerardus�Majella,�die�onder�
andere�brood�uitdeelt�aan�de�kloosterpoort.�

8.� Portret�van�een�onbekende,�1950.�
9.� http://gw.geneanet.org/jhseegers� en� http://

members.chello.nl/g.albers/par.andr/par.andr..htm�
10.�Op�17�04�1924�te�Amsterdam,�aktenummer�reg.5B;�

fol.13.�

�
Een�kwitantie�voor�het�schilderen�van�'Madonna�in�lijst'�
uit�het�parochiearchief�van�de�H.�Nicolaaskerk�van�Eem�
nes,�uitgeschreven�door�pastoor�Müter�en�getekend�
door�A.�Damen.�
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�

Dit� gedicht� van� Henriette� Roland� Holst� over�
haar� politieke� geestverwant� Henri� Polak� ver�
scheen� in� 1903.� Het� zegt� iets� over� de� daad�
kracht�van�de� toen�35�jarige� sociaaldemocrati�
sche� politicus,� vakbondsleider,� journalist� en�
held�der�diamantbewerkers,� een�man�die�ook�
voor�onze�regio�belangrijk�zou�worden.�Hij�was�
het� eerste� socialistische� raadslid� in� Laren,� be�
stuurslid�van�de�Stichting�Gooisch�Natuurreser�
vaat,�beschermer�van�het�Naardermeer�en�van�
natuur�en�milieu�in�de�Gooi��en�Vechtstreek.�

�
�

Amsterdamse�tijd�
�

Henri� Polak� is� op� 22� februari� 1868� in� Amster�
dam�geboren�als�oudste�kind�van�een�diamant�
slijper.�Het� lag�voor�de�hand�dat�hij� in�de�voet�
sporen�van�zijn�vader�zou� treden.�Dertien� jaar�
oud�moest�hij�van�school,�tegen�het�advies�van�
de� onderwijzer� en� tegen� zijn� zin� in.� Hij� ging�
werken�als�diamantslijper.�In�1887�vertrok�Henri�
Polak�naar�Londen.�Daar�luisterde�hij�naar�soci�
alistische�speeches.�Bovendien�leerde�hij�er�Elly�
Nijkerk�kennen,�met�wie�hij�later�in�het�huwelijk�
trad.�Terug� in�Nederland�ontmoette�hij�op�zijn�
werk� geestverwanten.� Met� zijn� makkers� nam�
hij� de� kwijnende� Nederlandse� Diamantbewer�
kers� Vereniging� in� 1892� over.�Na� een�massale�
staking�van�diamantarbeiders� richtte�Polak�op�
18� november� 1894� de� Algemene� Diamantbe�
werkers�Bond�(ANDB)�op,�waarvan�hij�voorzit�
ter�werd.�

Polak�stond� in�1894�ook�aan�de�wieg�van�de�
Sociaal�Democratische�Arbeiders�Partij�(SDAP).�
Hij�maakte� zich� sterk� voor� een� breed� bescha�
vingso�ensief� onder� de� arbeiders.� Hij� zag� de�

vakbond� als� middel� om� de� werkers� materieel�
en�geestelijk� te� verhe�en,�om�hen�op� te� voe�
den� tot� klassenbewuste,� solidaire,� cultureel�
ontwikkelde�socialisten.�In�1903�werd�Polak�ge�
meenteraadslid�in�Amsterdam.�Dat�bleef�hij�tot�
1906.�Toen� verhuisde�hij�naar�Laren,�naar�een�
door�Berlage�ontworpen�woning.�

�
�

Zorg�voor�natuur�en�milieu�in� t�Gooi�
�

Polak�ontpopte� zich�als�pionier�op�het�gebied�
van�monumentenzorg�en�natuur��en�milieube�
scherming.�Hij�werd�lid�van�de�Eerste�Kamer�en�
later�van�de�Tweede�Kamer.�In�een�debat�in�de�
Eerste�Kamer� in� 1914�vroeg�hij�zich�af�waarom�
zou�men� zich�bij�de�veredeling�van�het�volkska�
rakter,�waartoe� in�hoge�mate�de�schone�natuur�
kan� meewerken,� nagenoeg� geheel� moeten� be�
perken�tot�de�beeldende�kunsten?�Kunst�verheft,�
aldus�Polak,�maar�dat�gebeurt�ook�met�de�liefde�
voor�de�natuur.�Hij�verzette�zich� tegen�de�Am�
sterdamse�plannen�om�het�Naardermeer�te�ge�
bruiken�als�vuilstortplaats.�Zijn�verzet�kreeg�on�
der� meer� steun� van� Natuurmonumenten,� het�
door�hem�opgerichte�Heemschut�en�de�ANWB.�

Als�raadslid�in�Laren,�sinds�1919,�zorgde�Polak�
ervoor�dat� Laren� in� 1925� als� eerste� gemeente�
een� schoonheidsbepaling� kreeg.� Die� was� vol�
gens�hem�noodzakelijk,�omdat�in�Laren� slechte�
architecten� lelijke�gebouwen�ontwierpen.!�Po�
lak�maakte�zich�als�bestuurslid�van�de�Stichting�
Gooisch� Natuurreservaat� eveneens� zorgen�
over�het�verdwijnen�van�natuur.�Hij�zette�zich�
in�voor�het�behoud�en�de�bescherming�van�het�
geen� nog� niet� aan�  bouwgrondspeculatie� en�
snelverkeer� ten� o�er� was� gevallen!� en� streed�

Henri Polak streed voor het eens zo 
liefelijke Gooi 

Ruud�Gortzak�
Zijn�dag�is�strijd:�hij�steunt�alle�eedle�krachten�
Op�deze�toon:�niet�onbesuisd�zijn�moed�
Hij�richt�zijn�slagen�wel� �bedachtig�goed�
Lettend�op�al,�en�meest�op�!t�onverwachte.�

 Erflaters tussen Vecht en Eem 
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voor�wat�in�het�Gooi�nog�aan�liefelijkheid�te�red�
den� viel.� Wie� de� schoonheid� van� het� land� be�
schrijft� is�onophoudelijk�genoodzaakt� te�weekla�
gen�over�het� letsel�haar�reeds�toegebracht�en�de�
vrees�uit�te�spreken�dat�het�daar�niet�bij�zal�blij�
ven.�Over� de� aantasting� van� het� Gooi� schreef�
Polak�in�zijn�boek�Tussen�Vecht,�Eem�en�Zee:�

Ware�ons�land�op�rationele�wijze�in�gemeen�
ten�verdeeld�dan�zou�het�Gooi�één�gemeente�
moeten�zijn.� Indien�dit�zo�ware�geweest�dan�
zou�zeker�een�niet�zo�grote�vernieling�van�na�
tuurschoon�zijn�aangericht�als�nu�is�geschied,�
omdat� dan� geen� zeven� concurrerende� ge�
meentebesturen� elk� op� eigen� gelegenheid�
uitbreiding� der� bebouwing� hadden� bered�
derd.�

In�een�ander�boek,�De�zoom�van�het�Gooi,�vroeg�
Polak�zich�af�of�deze�streek�verstikt�zal�worden�in�
een�dicht�net�van�asfaltbanen.�Zal�er�nog�lucht�ge�
ademd�worden�of�zal�koolmonoxide�mensen,�die�
ren�en�planten� in�een�toestand�van�halve�verstik�
king�brengen?�Samen�met�Larens�burgemeester�
Van�Nispen�tot�Sevenaer�verzette�hij�zich�zo�fel�
tegen�het�rooien�van� oude�en�waardige�bomen!�
langs� de� weg� van� kruispunt� Crailo� naar� Laren,�
dat� minister� Lely� zelf� poolshoogte� kwam� ne�
men.�

�
�

De�laatste�tien�jaar�van�zijn�leven�
�

In� 1932� verleende� de� Universiteit� van� Amster�
dam�Polak� een� eredoctoraat.�De� titel� vervulde�
hem� met� trots,� omdat� melding� werd� gemaakt�
van�zijn�verdiensten�voor�de�arbeidersbeweging�
en�de�natuurbescherming.� In�  De�Kroniek!,�een�
rubriek� in� het� dagblad� Het�Volk,� schreef� Polak�
over�deze�onderwerpen.�De�rubriek�veranderde�
van� toon� na� de� opkomst� van� het� fascisme.�
Scherp�bestreed�hij�het� racistisch�denken.�Ook�
schreef�hij�beschouwingen�over� joodse� cultuur�
en� religie.� Zijn� artikelen� stuitten� in� eigen� kring�
op� weerstand.� Sommige� partijbestuurders�
meenden�dat� ze�onproductief�waren.�Anderen�
stoorden�zich�aan�zijn�preoccupatie�met� joodse�
sentimenten.�
�

Na� de�Duitse�overval�werd�Henri� Polak� op� be�
schuldiging� van� anti�Duitse� Hetzerei� gearres�
teerd.�Hij�zat�een�half� jaar� in�het�Amsterdamse�
Huis�van�Bewaring.�Daarna�is�hij�gevangen�gezet�
in�het� rusthuis�van�een�NSB�arts� in�Wassenaar.�
Hij�werd�onverwacht�vrijgelaten�in�juli�1942.�Echt�
vrij�was�hij�niet.�

Ik�ben� altijd� thuis.�Waar� zou� ik� anders� zijn?�
Reizen�mag�ik� immers�niet.�Bij� ariers!�op�be�
zoek�evenmin"�Als�je�wilt�komen�ko�edrin�
ken,� graag.� Boterhammen� meebrengen.�
Voor�het�overige�wordt�gezorgd.�

Dit� zijn� de� laatste� zinnen� die� Polak� in� 1943�
schreef.�Kort�daarna�stierf�hij�aan�een� longont�
steking�in�een�ziekenhuis.�

�
Ruud�Gortzak�is�oud�journalist�van�De�Volkskrant�
en�oud�redacteur�van�Tussen�Vecht�en�Eem.�

�
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 Schepen en scheepvaart 

In�1621�werd�de�eerste�scheepswerf�in�Muiden�in�
bedrijf�genomen.1�Er�volgden�er� spoedig�meer.�
Door�de�Eerste�Engelse�Zeeoorlog�(1652)�kwam�
de� vraag� naar� schepen� pas� goed� op� gang.� Er�
kwam� een� lijnbaan� voor� het� benodigde� touw,�
alsook�een�taanderij�voor�het�bewerken�van�de�
zeilen.�De�lijnbaan�bevond�zich�ongeveer�op�het�
huidige�Ravelijnspad,�vandaar�dat�de�woningen�
daaraan� grenzend� de� naam� Lijnbaanshof� heb�
ben�gekregen.�De�plaats�van�de�taanderij�is�niet�
bekend.�

Omstreeks�1630�waren�er�twee�werven�op�de�
westwal� van� de� Vecht.2� Tweeëntwintig� jaar� la�
ter,�in�1652,�werd�er�gesproken�van�drie�werven.�
Er�werden�zeegaande�schepen�gebouwd.� In�de�
bronnen� is� sprake� van� de� bouw� van�minimaal�
één�ßuit��of� spiegelschip�per� jaar.�Op�de� kaart�
van� Muiden,� getekend� door� Marcus� Zuerius�
Boxhorn� in� 1632,� is�een�groot�schip� te�zien�dat�
voor�de�westelijke�oever�van�de�Vecht�ligt,�nabij�
de�brug.� In� 1707� stonden�er� in�Muiden�elf�pak�
huizen� voor� de� handel� en� de� scheepsbouw;�
zeven�aan�de�oostkant�van�Muiden�en�vier�aan�
de�westkant� van�de�Vecht.� In� 1744�was�er�een�
niet�onbemiddelde�scheepstimmerman.�

�
�

De�familie�Pauw�
�

Omstreeks� 1800�waren� volgens� Jansen� en�Van�
Diest3�honderd�tot�honderddertig�mensen�in�de�
scheepsbouw� doende.� In� 1818� waren� er� drie�
werven�met�zestig�tot�tachtig�arbeiders.�Daarna�
ging�het�snel�bergafwaarts,�want�een� jaar� later,�
in� 1819,� waren� er� nog� maar� achttien� mensen�
werkzaam� op� deze� werven.� In� 1840� ging� het�
weer�wat� beter,�want� toen� konden� er� veertig�

mensen� in�de� scheepsbouw� hun�brood� verdie�
nen,� inclusief�een�aantal� toeleveringsbedrijven.�
De� Amsterdamse� reder� Boissevain� liet� in� 1842�
twee� schepen� van� 132� en� 160� ton� bouwen� in�
Muiden,�dus�dat�leverde�weer�werk�op.�De�bloei�
duurde�tot�ongeveer�1850.�

In�1817�vestigde�Hendrik�Pauw�uit�Durgerdam�
zich� in�Muiden.4�Hij�kocht�via�de�Amsterdamse�
notaris�Meyers� een� scheepswerf� in� de�Helling�
straat�met�het�daartegenover�gelegen�huis�van�
Gerrit�Lam.�Ruim�een�jaar�later,�op�10�november�
1818,�kocht�hij�aan�de�zuidkant�van�de�werf�nog�
een� huis� met� een� lapje� grond� naar� de� Vecht�
voor� een� zacht� prijsje,� namelijk� f� 150,� van� de�
erven�Stiegel.�Hierop�bouwde�hij�een�smederij.�

Hendrik� Pauw�was� geboren� in� 1763� in�Nieu�
wendam� en� dus� al� 55� jaar� oud,� toen� hij� naar�
Muiden� kwam.�Hij� trouwde� in�Durgerdam� drie�
keer.�Met�zijn�eerste�vrouw�Teuntje�Klein�kreeg�
hij� drie� zoons:� Arie� in� 1790.� Deze� nam� de�
scheepswerf�over�die�zijn�vader�al�sinds�1804� in�
Durgerdam� had,� voor� hij� naar�Muiden� verhuis�
de.� De� tweede� zoon,� Pieter,�werd� geboren� in�
1795.�Hij�kwam�met�zijn�vader�mee�naar�Muiden.�
Voor� de� derde� zoon,� Teunis� die� in� 1798�werd�
geboren,�werd� in� 1825� in� Buiksloot� een�wer�e�
gekocht.�

Hendrik� huwde� voor� de� tweede� maal� met�
Aaltje� Visser.� Zij� kregen� drie� zoons� en� twee�
dochters.�Van�belang�voor�de�scheepsbouw�zijn:�
Jan,�geboren�in�1801.�Hij�werkte�op�de�werf�van�
zijn� vader.� En� Cornelis,� geboren� in� 1806,� was�
meestersmid�en�beheerde�de� smederij�van�zijn�
vader.�

Zijn�derde�huwelijk�sloot�Hendrik� in�1814�met�
Elsje�Barens.�Dat�bleef�kinderloos.�Hendrik�over�
leed� op� 14� januari� 1829.�De� notaris�maakte� de�

Toen in Muiden nog schepen werden gebouwd 
Guus�Kroon�

Aan�de�scheepsbouw�in�Muiden�kwam�in�1979�een�einde�met�de�sluiting�van�de�
laatste�werf�van�de�familie�Schouten.�In�dit�artikel�behandel�ik�in�vogelvlucht�de�
vele�hoogte��en�dieptepunten�die�deze�industrie�in�358�jaar�doormaakte.�Maar�ook�
hoe�die�geschiedenis�werd�bepaald�door�enkele�families�en�werd�beïnvloed�door�
een�reeks�voorziene�en�vooral�onvoorziene�factoren.�
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boedelstaat� op.� Er� was� een� scheepswerf� met�
gereedschap�en� verdere�  getimmerden!�en�het�
daartegenover� gelegen� huis,� samen� f� 3000�
waard.�Ook�was�er�een�huis�met�erf,�grond�en�
smederij�plus�gereedschap�(gekocht�in�1818)�dat�
f� 1000� opbracht.� Samen� dus� f�4000� aan� vast�
goed.� Aan� losse� goederen,� waaronder� twee�
paarden�en�een�wagentje,� vaartuigen,�hout�en�
ijzer,�was�er� voor� f�1837.�Met�aftrek� van� schul�
den�bleef�er�f�6743�over.�

Pieter�Pauw�werd�uiteindelijk�de�eigenaar�van�
de�werf�en�Cornelis�van�de�smederij.�Hal�roer�
Jan� verging� het� slecht� als� scheepsbouwer.� Hij�
werd� in� 1866� failliet� verklaard.� Pieters� vrouw,�
Susanna� Fokkens,� stierf� begin� 1822.� Uit� hun�
huwelijk�waren�drie�kinderen.�Pieter�trouwde�al�
aan�het�eind�van�hetzelfde�jaar�opnieuw,�nu�met�
Hieke� Teninga� uit� Schiermonnikoog.� Zij� kregen�
vijf� kinderen,�onder�wie�hun�oudste� zoon�Tho�
mas�in�1823.�

Pieter� was,� nadat� hij� in� 1818� met� zijn� vader�
naar� Muiden� was� meegekomen,� op� 15� maart�
1820�voor�zichzelf�begonnen.�Hij�kocht�via�een�
Amsterdamse� notaris� van� Claas� Castelein� een�
scheepstimmerwerf�met� huisinge!�daarop�in�de�
Hellingstraat,� grenzend� in� het� noorden� aan�de�
Zeedijk� en� ten� zuiden� aan� de� werf� van� Arend�
Paddenburg.� De� werf� heette� vanouds� De�Bloe�
mentuin�of�ook�wel�De�Uitkijkpoort.�Deze�werf�

verwisselde� in� korte� tijd� meermalen� van� eige�
naar.� In� 1791�had�Matthijs�Ketting�de�werf� aan�
zijn�schoonzoon�Jacob�Vis�gegeven,�onder�voor�
waarde�dat�hij�hem�kost�en�inwoning�verleende�
en�f�2� zakgeld� tot� aan� zijn� dood.� Schoonvader�
Ketting�stierf�al� in� 1798,�maar�Jacob�Vis�ging� in�
1805� failliet,� waarop� Claas� Castelein� de� boel�
overnam�voor�f�2175.�

�
�

Man�met�visie�
�

Pieter�Pauw�was�een�man�met�visie.�Hij�had�vier�
jonge�zoons�uit�twee�huwelijken�en�dacht�voor�
uit.� Hij� kocht� in� 1831� op� een� veiling� een� oude,�
niet�meer�gebruikte�werf� in�de�Weesperstraat,�
tegenover� het� huidige� Stadscafé� vanouds� Gie�
ling.�Op�de�tuin�stond�nog�een� loods�en�er�was�
een�steiger� in�de�Vecht.�Het�geheel�was�eigen�
dom�van�Dirk�Cornelis�van�der�Meulen,�die�ook�
eigenaar�was� van� zoutkeet�De�Wereld.�Hij�was�
failliet�verklaard�en�verhuurde�de� tuin�aan�Cor�
nelis�Brakkee�voor�f�10�per�jaar.�

Er�lagen�even�verderop,�op�de�plaats�waar�nu�
de� zogenaamde� Twaalf� (min� drie)� Apostelen�
staan,� nog� twee� ongebruikte� scheepswerven,�
die� eigendom� waren� van� Barend� Kroede� en�
Vastert�van�Nes.�Op�de�veiling� in�de�Bruinvisch,�
waar� een� paar� jaar� geleden� nog� het� Chinese�

�
Muiden�omstreeks�1560,�getekend�door�Jacob�van�Deventer.�



292� TVE�31e�jrg.�2013�

Laatst�gewijzigd:�22�11�2013�Versie:�def�proef�

restaurant� Kam�Shan� stond,� werd� de� werf� van�
Van�der�Meulen�voor�f�630�verkocht�aan�Pieter�
Pauw.�Hij�deed�er�niets�mee�en�stierf�op�6�mei�
1867.� Later� werden� hier� woningen� gebouwd�
door�Bredius�van�de�Kruitfabriek.�

Voor�die�tijd�nam�Pieter�Pauw�nog� in�1841�de�
werf� van� zijn� vader� over.� Hij� bezat� toen� twee�
ßinke�werven,�maar�de�smederij�was� in�handen�
van�zijn�broer�Cornelis.�Deze�kon�het�echter�niet�
bolwerken� en� in� 1854� nam� Pieter� de� smederij�
over.�Cornelis�bleef�voor�hem�werken�als� smid�
en�huurde�voor�f�45�het�bijbehorende�huis.�

Thomas,� de� oudste� zoon� van� Pieter� Pauw,�
was�32� jaar� in�1855�en�wilde�ook�wel�eens�zelf�
standig� worden.� Zijn� vader� verkocht� hem� de�
noordelijke� werf� De�Bloementuin� voor� f� 1800.�
Thomas� mocht� de� koopsom� aflossen� bij� zijn�
vader,�voor�f�150�per�jaar�en�tegen�4%�rente.�Er�
hoorden�bij�de�werf�twee�huizen�die�tegen�de�
zeewering�aan�gebouwd�waren.�Zij�werden� in�
de�volksmond�Nova�Zembla�genoemd�vanwege�
de�koude�noordenwind�die�vaak�tegen�de�wo�
ningen�blies.�Aan�het�eind�van�de�Hellingstraat�
stond�een�eigenaarswoning.�Deze�werd�in�1940�
bewoond� door� Jaap� Teerhuis,� bijgenaamd�
 Jaap�de�Marker!.�De�woningen�werden�na�de�
Tweede�Wereldoorlog�gesloopt.�

Pieter�Pauw�stierf� in� 1867.�Op�zijn�werven�wa�
ren� tientallen�schepen�gebouwd:�brikken,�bar�
ken,�botters�en�pramen.�Hij�had�vele�Muidena�
ren� werk� verschaft� en� ondanks� zijn� drukke�
werkzaamheden�was�hij�ook�nog� raadslid� van�
1839�tot� 1863�en�bekleedde� tal�van� functies� in�
de� Nederlands� Hervormde� kerk.� De� boedel�
werd� op� 18� april� 1868� geveild.� Thomas� Pauw�
probeerde� het� bezit� van� zijn� vader� te� kopen,�
maar�Hendrik�Schouten�was�hem�te�slim�af.�Hij�
kocht�de�scheepswerf�in�de�Hellingstraat�en�de�
tuin� in� de� Weesperstraat� voor� zichzelf� en� de�
smederij� en� de� huizen� voor� Johan� Laurens�
Kilian.�

Voor�Schouten�betekende�deze�aankoop�een�
prachtige� uitbreiding� van� zijn� eigen� werf� De�
Hoop,� die� zijn� vader� Jacob� in� 1846� kocht� van�
Cornelis� Haring.� In� 1849� was� daaraan� nog� de�
werf�Nooitgedacht�van�Pieter�van�Veen,�gelegen�
ten�zuiden�van�Pieter�Pauws�werf,�toegevoegd.�
Zo� had� Schouten� drie� werven� achter� elkaar� in�
handen.� In� 1904� kocht� Hendriks� zoon� Jan� Ma�
chiel�Schouten�tenslotte�de�laatste�concurreren�
de� werf� Het� Hert� (eerder� de� Bloementuin� ge�
noemd)�van�de�weduwe�van�Thomas�Pauw.�

�
�

�
Een�fragment�van�de�kaart�van�Boxhorn�uit�1632�toont�Muiden�in�alle�details.�Aan�het�eind�en�in�het�midden�van�de�
huidige�Hellingstraat�zijn�duidelijk�schepen�zichtbaar�op�de�wal.�Hier�bevonden�zich�de�eerste�scheepswerven.�
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Scheepswerf�Schouten�
�

De�scheepsbouw� in�Muiden�nam�met�de�komst�
van� de� familie� Schouten� een�modernere�wen�
ding.�Rond�1850�begon�men� in�Nederland�voor�
zichtig� met� de� bouw� van� ijzeren� schepen.�
Schouten�bouwde� in�1906�de�eerste�stalen�bot�
ter�in�Nederland:�de�Op�hoop�van�zegen�voor�een�
rederij�uit�IJmuiden.5�

Na� de� dood� van� Hendrik� Schouten� in� 1899�
was� A.� Schouten� door� de� familie� als� opvolger�
aangewezen.�Het� bedrijf� onderging� een� aantal�
verbouwingen�en�vernieuwingen�en�na� twintig�
jaar�was�de�werf�geheel�gemoderniseerd.�Men�
werkte�met�stalen�schepen�die�werden�geklon�
ken.�Het�geluid�van�de�klinkhamers�was�tot�het�
midden� van� de� twintigste� eeuw� kenmerkend�
voor�Muiden.�

Er� kwam� een� kleine� kraan�die�de�materialen�
loste�die�met�binnenvaartschepen�werden�aan�
gevoerd.�De�bebouwing� in�de�Hellingstraat�be�

stond� vanaf� de� sluis� uit� het� huis� van� de�werk�
meester,�een� rijtje�arbeiderswoningen,�het�ma�
gazijn,�de�poort/hoofdingang,�het�kantoor�met�
de� tekenkamer� erboven,� het�woonhuis� van�de�
directeur,�de�draaierij�en�bankwerkerij,�een� lan�
ge� ijzerwerkloods� met� twee� smidsvuren,� de�
timmerwinkel� en� het� dieselhok/ketelhuis.� Aan�
de� zeezijde� van� de� werf� bevonden� zich� twee�
houten� loodsen�en�een�stalen� loods.�Deze�wer�
den�voornamelijk�gebruikt�om�jachten�te�stallen�
en�kleinere�schepen�te�repareren.�

Midden� op� de� werf� stond� een� overkapping�
waaronder� scheepsplaten� met� hamers� in� de�
juiste� vorm�werden�geslagen.�Later� kwam�hier�
een�grote�lasloods.�Ook�was�er�nog�een�loodsje�
voor�de�schilders.�Men�deed�vrijwel�alles�zelf.�Er�
was�een�tekenkamer,�waar�alle�benodigde�teke�
ningen�werden�gemaakt,�de�ijzerwerkers�bouw�
den�het� stalen� casco,�draaierij�en�bankwerkerij�
zorgden�voor�het�aanbrengen�van�de�schroefas�
en�het�inbouwen�van�motoren�en�pijpleidingen.�

�
Detail�kadasterkaart�van�Muiden�anno�1836;�rechts�de�Sluis�en�in�het�midden�de�Hellingstraat.�



294� TVE�31e�jrg.�2013�

Laatst�gewijzigd:�22�11�2013�Versie:�def�proef�

Timmerlieden�maakten�al�het�houtwerk�en�schil�
ders�zorgen�voor�de�afwerking.�

�
�

Zuiderzee�wordt�IJsselmeer�
�

De� scheepsbouw� floreerde� tot� de� crisis� in� 1929�
uitbrak.�Het� aantal�orders� liep� snel� terug,� perso�
neel�werd� ontslagen� en� tot� overmaat� van� ramp�
werd� de� Zuiderzee� in� 1932� IJsselmeer,� zodat� er�
ook�nog�maar�weinig�vissersschepen�nodig�waren.�

Men� pakte� alles� aan� om� het� hoofd� boven�
water� te� houden.�De�werf�bouwde� tanks� voor�
Ottens�Oliefabriek�in�Weesp�en�pekeltanks�voor�
Bouvyzout�in�Muiden.�Toen�Nederland�in�1940�in�
de� Tweede� Wereldoorlog� werd� betrokken,�
werd�het�er�niet�beter�op.� In�de�meidagen�van�
1940� hielp� Schouten� de� haven� van�Muiden� te�
blokkeren� met� geprepareerde� zinkschepen.6�
Later,�na�de�capitulatie,�kreeg�Schouten�van�de�
Duitsers� de� opdracht� om� gevorderde� binnen�
vaartschepen� om� te� bouwen� tot� landingsvaar�

tuigen�met�een�klep�aan�de�voorkant�en�vlieg�
tuigmotoren�achterop�het�dek,�zodat�deze�kon�
den�worden� gebruikt� bij� een� geplande� invasie�
van� Engeland.� Toen� deze� niet� door� bleek� te�
gaan,�moest�men�de�omgebouwde� schepen� in�
de�oorspronkelijk�staat�herstellen.�

In� 1944� lag� het� bedrijf� stil� door� gebrek� aan�
elektriciteit� en� materialen.� Een� deel� van� het�
personeel� werd� gedwongen� in� Duitsland� te�
werk�gesteld.�Na�de�bevrijding�duurde�het�even�
voor� de� productie�weer� op� gang� kwam,�maar�
daarna�was�er�weer�volop�werk.�Er�werden�on�
der�andere�sleepboten�gebouwd�voor�Billiton�in�
Nederlands�Indië.� Op� 1� juni� 1951� werd� de� red�
dingsboot�Prins�Hendrik� door� prinses�Wilhelmi�
na�te�water�gelaten.� In�1960�werd�de�Carlot,�de�
eerste� zichzelf� oprichtende� reddingsboot,� te�
water�gelaten.�

Omstreeks� 1955� kwam� er� een� hydraulische�
pers�die�de�spanten�en�platen� in�de� juiste�vorm�
boog.�De�mannen�met�hamers�werden�overbo�
dig.� Het� klinken� werd� vervangen� door� lassen.�

�
De�eigenaren�van�de�werven�aan�de�Hellingstraat�in�de�achttiende�en�negentiende�eeuw�(uit:�Villa�Amuda,�nr.�48�
oktober�1999,�jrg.�13�nr.�1,�HKSM).�
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Een�van�de�eerste�gelaste�schepen�bij�Schouten�
was�de�Gerritje�voor�de�bierbrouwerij�van�Heine�
ken.�Aan�het�eind�van�de�jaren�vijftig�verscheen�
er�een�torenkraan�met�rails�op�de�werf.�De�aan�
voer� van� materialen� gebeurde� voortaan� per�
vrachtwagen.�Er�kwam�een�langshelling�voor�de�
nieuwbouw� van� schepen,� want� deze� konden�
met�de�kraan�eenvoudig�worden�opgetild�en�te�
water�gelaten�worden.�

Eind� jaren� vijftig� werd� er� veel� gerepareerd�
voor� de� Dienst� Zuiderzeewerken� en� andere�
baggerbedrijven.�Om�de� zware�bakken� te� kun�
nen�repareren�werden�de�twee�houten�loodsen�
gesloopt� en� vervangen� door� karhellingen� op�
een�betonnen�bedding.� In� 1963/64�werd�op�de�
plaats� van� de� overkapping� een� grote� scheeps�
bouw�� en� lasloods� gebouwd.� De� hydraulische�
pers� werd� ook� hierin� ondergebracht.� In� een�
bovenhoek� werd� een� kantine� gebouwd,� waar�
ook�bedrijfsfeestjes�konden�worden�gehouden.�

In�de�jaren�zestig�en�zeventig�werden�er�enke�
le� inspectieschepen�voor�Rijkswaterstaat�en�de�
Havendienst� van�Rotterdam� gebouwd.� Er�wer�
den� hoge� eisen� aan� gesteld.� Ze� werden� voor�
zien� van� de� modernste� elektrische� installaties,�
navigatieapparatuur,� centrale� verwarming� en�
eventueel� een� hydraulisch� systeem� voor�
dekwerktuigen.�Deze� installaties�werden�uitbe�
steed.�Ook�het�schilderwerk�werd�in�die�tijd�niet�
meer� zelf� gedaan.� Er� werden� zo n� drie� á� vier�
schepen� per� jaar� gebouwd.� Sleepboten,� red�
dingsboten,� waaronder� de� Prins�Hendrik�en� de�

Carlot,� tankboten� en� een� hopperzuiger�
(baggerboot).�

�
�

Oliecrisis�en�concurrentie�
�

Na� de� oliecrisis� begin� jaren� zeventig� zakte� de�
vraag� naar� scheepsbouw� in.� De� Zuiderzeewer�
ken�waren�voltooid,�dus�er�kwamen�geen�bag�
gerschepen� meer� om� gerepareerd� te� worden.�
Ook�was�er�concurrentie�van�grotere�werven�uit�
Oost�Europa� die� binnenvaartschepen� in� sectie�
bouw�bouwden.�Schouten�had�daar�geen�ruim�
te�voor�en�kreeg�steeds�minder�werk.�

Directeur�A.�Storm�had�van�de�familie�Schou�
ten� het� bewind� over� de�werf� gekregen,� nadat�
A.C.� Schouten� op� 15� februari� 1937� was� gestor�
ven.� Storm� werd� in� 1955� opgevolgd� door� J.�
Vonk,�die�op�zijn�beurt� in�1962�werd�vervangen�
door�G.J.�ter�Horst.�Deze�probeerde�de�scheeps�
bouw�in�Muiden�te�behouden,�maar�in�1979�viel�
het� doek� voor� Schouten� en� daarmee� in� feite�
voor� de� scheepsbouw� in� Muiden.� Na� 358� jaar�
was�de� laatste�werf�gesloten.�Ad�van�der�Vliet�
uit�Muiden�nam�de�werf�en�de�opstallen�over�en�
gebruikte�ze�voor�de�verkoop,�stalling�en� repa�
ratie�van� jachten.� Inmiddels�zijn�er�al�vele� jaren�
vergevorderde� plannen� om� de� werf� te� slopen�
en� er� een� historisch� verantwoorde� woonwijk�
neer�te�zetten.�

Naast� Schouten� zijn� er� nog� twee� kleinere�
werven�geweest� in�de�twintigste�eeuw:�die�van�

�
Hellingstraat�anno�1906.�
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de� gebroeders� J.� en� L.�Kok,�begonnen� in� 1936�
aan�de�Westzeedijk�en�die�van�de�gebroeders�Jo�
en�Klaas�Dolman.�Zij�bouwden� in� 1932�hun�eer�
ste� kruisertje� Bertha� in� opdracht� van� de� heer�
Ouwerig.�Hun� jachtwerf� IJsselmeer� stopte�er� in�
de�jaren�zestig�mee.�Ook�de�werf�van�Kok�werd�
in�1965�verkocht.�Er�worden�nog�steeds�jachten�
gestald,�gerepareerd�en�verkocht�maar�nieuwe�
schepen�worden�er�niet�meer�gebouwd.�

�
Guus�Kroon�was�onderwijzer�en�is�actief�in�allerlei�
organisaties.� Hij� is� medeoprichter� en� secretaris�
van�het�Muider�Muizenfort�Museum�en�beheerder�
van�het�Historisch�Archief�Muiden.��
Zie�ook�wwww.guuskroon.nl.�

�
Noten�

�
1.� De� gemeentegids� van� Muiden� 2006�2007,� Muiden�

2006,�p.�16.�
2.� Lezing� dr.�A.�Doedens,� zie:�Villa�Amuda,�blad� van�

de�HKSM,�nummer�8,�juni�1989,�2e�jrg.�nr.�4�p.�15�t/
m�35.�

3.� Dr.� L.� Jansen�en�drs.�S.C.� van�Diest,�Beknopte�ge�

schiedenis�van�Muiden,�Muiden�1953.�
4.� Volgens�S.C.� van�Diest,� zie:�Villa�Amuda,�blad� van�

de�HKSM,�nummer�48,�oktober� 1999,� 13e� jrg.�nr.1�
p.�4�t/m�19.�

5.� Volgens�J.v.d.H.�en�F.�de�Wit,�zie:�Villa�Amuda,�blad�
van�de�HKSM,�nummer�89,�juni�2010,�21e�jrg.�p.�4�t/
m�14.��

6.� Freek� Schlingmann,� Oostfront� Vesting� Holland,�
Soesterberg�2013.�

�

�
Scheepswerf�te�Muiden�in�de�jaren�dertig.�
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Het�Van�der�Vlietterrein�nu.�
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De�zaak�
�

Huizen�had�in�1940�één�openbare�lagere�school,�
bestuurd�door�de�gemeente.�Zij�was�gevestigd�
in� een�wit� gepleisterd� gebouw� aan� de� School�
straat�dat�dateerde�uit� 18722,� in�  de�Noord!�van�
het� dorp.� Voor� de� 55� leerlingen� waren� slechts�
drie� leslokalen� van� het� gebouw� nodig;� een� er�
van�was�tevens�gymnastieklokaal�en�werd�mede�
gebruikt� door� een� dorpse� sportvereniging.�
Twee� van� de� overige� lokalen� waren� verhuurd�
aan� een� bewaarschool� van� de� christelijke�
schoolvereniging� Eben�Haëzer3� en� de� rest� aan�
een�  ambachtsteekenschool!� voor� avondonder�
wijs;� ook� cursussen� voor� luchtbescherming� en�
tuinbouw� konden� in� het� gebouw� terecht.�
Waren� de� lokalen� van� de� christelijke� bewaar�
school�en�van�de�tekenschool�in�1925�nog�opge�
knapt,�die�van�de�openbare�school�hadden�een�
forse� onderhoudsachterstand;� hierover� werd�
regelmatig� in�de� raadsvergaderingen�geklaagd.�
Begin� 1939� wezen� belangenverenigingen� van�
het�openbaar�onderwijs,�de�plaatselijke�afdeling�
van� de� Vereniging� voor� Volksonderwijs� en� van�
de� Bond� van� Nederlandse� Onderwijzers,� drin�
gend�op�de�vergaande�armoedigheid�van�deze�

huisvesting� en� met� name� op� het� gebrek� aan�
hygiëne.�De� Inspectie�van�het�Lager�Onderwijs�
sloot� zich� hierbij� aan.� Het� gemeentebestuur�
zette� in� juni�stappen�op�een�andere�weg:�geen�
geld� meer� steken� in� die�  nachtmerrie!� van� het�
oude�gebouw,�maar� juist� in�nieuwbouw�op�een�
andere� plek� in� het� dorp.� Het� hoopte� op� deze�
manier�ook�een�ander�dringend�probleem�op�te�
lossen:�er�was� in�het�dorp�geen�enkel�gymnas�
tieklokaal�voor�heel�het�lager�onderwijs.�In�1920�
was�dit�vak�als�verplicht�vak�opgenomen� in�de�
Lageronderwijswet;� er� was� toen� tevens�  een�
overgangsperiode� van� tien� jaar� afgesproken�
waarin� scholen� en� gemeenten� uitstel� konden�
vragen� om� gymnastiek� te� geven.� Uiteindelijk�
werd�pas�in�1941,�door�de�bezetter,�geen�uitstel�
meer�verleend.!4�

Voor� de� nieuwbouw� werd� aan� de� Tromp�
straat� een� geschikte� locatie� gevonden.� Toen�
bijna�alle�procedures�waren�doorlopen,�brak�de�
oorlog�uit.�Ondanks�de�verwachting�dat�de�oor�
logstoestand� materiaalschaarste� en� hogere�
kosten� tot� gevolg� zou� hebben,� wilde� de� ge�
meente�het�plan�doorzetten.�In�de�hoop�op�een�
gunstige�ontwikkeling�besloot�ze�het�onderwijs�
van�de�openbare�school�tijdelijk�elders�onder�te�

Schoolstrijd in oorlogstijd: Huizen 1940-1941 
Een beeld van het dorp Huizen aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog 

Ruud�Hehenkamp�

 U�bent�nog�in�een�vóór�oorlogsche�stemming!�Zo�weinig�meegaand�met�het�gezag.�
Dat�hebben�we�nu�wel�anders�geleerd."Aldus�de�kantonrechter�van�Hilversum�op�20�
januari�1941�tegen�een�moeder�uit�Huizen.�Zij�had�sinds�augustus�haar�kind�thuis�
gehouden�van�de�openbare�school.�Dus�had�zij,�net�zoals�elf�andere�ouders,�de�
Leerplichtwet�overtreden.�Met�dit�proces�haalde�Huizen�toen�de�landelijke�pers.�
Het�socialistisch�dagblad�Het�Volk�kopte:� Openbare�school�te�Huizen�in�
onmogelijke�positie.�Helft�van�de�leerlingen�is�haar�reeds�ontnomen."�Het�
Handelsblad�koos�een�zakelijker�titel:� Naast�de�wet.�Huizer�schoolkwestie�voor�den�
rechter."�De�Bussumsche�Courant,�Gooische�Courant�en�het�Nieuwsblad�voor�Huizen�
hielden�het�in�hun�koppen�op�teksten�als�deze:� De�kwestie�rond�Huizen"s�Openbare�
School."�Wat�was�er�toen�in�Huizen�aan�de�hand?1�
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brengen�en�wel� in�een�beter�gebouw.�Ze�vond�
plek� in� leegstaande� lokalen�van�een�school�van�
de�christelijke�schoolvereniging�Eben�Haëzer,�te�
weten:� in� de� Rehobothschool� aan� de�
Meentweg,� in�  de� Zuid!� van� het� dorp.� En� dát�
namen�de�ouders�van�de�openbare�school�niet.�
Ze� geloofden� niet� in� deze�  geste!� van� de� ge�
meente.�Vooral�niet�dat�de�verplaatsing�tijdelijk�
zou�zijn.�

Op�het�moment�dat�het� conßict� in� augustus�
1940� begon,� stonden� er� behalve� de� Openbare�
Lagere�School�nog�zeven�andere�lagere�scholen�
in� Huizen.� Twee� ervan� hadden� een� bijzonder�
neutrale�grondslag:�de� nieuwe!�of� humanitaire!�
school� �� de� Flevoschool� van� nu� �,� en� het� kin�
dersanatorium�Hoog�Blaricum,�nu�bekend�als�de�
Trappenberg.� De� vijf� andere� waren� christelijke�
scholen.�Vier�van�deze�hoorden�onder�de�chris�
telijke�schoolvereniging�Eben�Haëzer;�een�ande�
re� christelijke� school,� de� gereformeerde� Keu�
chenius�school,� had� zich� in� 1909� uit� deze� her�
vormde�vereniging�losgemaakt�en�was�zelfstan�
dig�doorgegaan.�Eben�Haëzer�was�opgericht� in�
1883� en� streefde� naar� scholen�met�de�bijbel� in�
Huizen.�Tot�dat� jaar�was�er�maar�één�school� in�
Huizen:� de� openbare� school� aan� de� School�

straat,� de� opvolger� van� de� oorspronkelijke�
dorpsschool� naast� de� Oude� Kerk.5� Er� mocht�
volgens�de�  Bataafsche!�onderwijswet�van�1806�
geen� leerstellig� godsdienstonderwijs� worden�
gegeven.� Schoolkinderen� werden� gezien� als�
jonge� burgers,� niet� als� aankomende� kerkgan�
gers.� De� Huizer� bevolking� was� echter� vrijwel�
voor� honderd� procent� protestant� en� greep� in�
1883�de�kans�christelijk�onderwijs� te�gaan� reali�
seren.�De�Huizers�voelden�zich�tijdens�die�bloei�
periode� van�de� visserij� Þnancieel� sterk� genoeg�
om� de� kosten� van� eigen� onderwijs� te� dragen;�
alles,� ook� het� personeel,� moest� toen� nog� uit�
eigen� zak� betaald� worden.� De� eerste�  school�
met�de�Bijbel!� ging� in� 1885� open.� Eben�Haëzer�
werd� snel� een� groot� succes� en� kreeg� de� wind�
mee� van� de� invoering� van� de� Leerplichtwet� in�
1901� en� van� de� resultaten� van� de� landelijke�
schoolstrijd,� vooral� van� de� Þnanciële� gelijkstel�
ling� in� 1920� tussen� openbaar� en� bijzonder� on�
derwijs.�

Het� e�ect� van� dit� alles� op� de� verdeling� van�
leerlingenaantallen� in� Huizen� was� enorm.� Had�
de�openbare�school�in�1883�nog�een�monopolie,�
haar� aandeel� liep� twee� jaar� later� al� terug� naar�
zeventig�procent;�in�1930�bedroeg�dat�nog�maar�

�
Locaties�scholen�in�Huizen�in�1940�op�een�kaart�uit�1980;�de�afstand�tussen�1�en�3�is�circa�800�meter.�
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vijftien� procent.�Haar� voedingsgebied�droogde�
op� tot�de�westelijk�gelegen�nieuwe�wijken�aan�
de� rand� van� het� oude� dorp.� De� groei� van� het�
christelijk� onderwijs� maakte� het� voor� Eben�
Haëzer� noodzakelijk� om� nieuwe� scholen� op� te�
richten:� in�1912�de�Rehoboth�aan�de�Meentweg�
waar�nu�de�groepspraktijk�staat,� in�1920�de�Ko�
ningin�Wilhelminaschool� in�  de�Zuid!�en� in� 1922�
de�Prinses�Julianaschool�in� de�Noord!�(Driftweg�
17).�Het� jubileumboek�van�Eben�Haëzer�noteert�
kort:� de� openbare� school� had� zo� goed� als� afge�
daan.6�In�1925�richtte�Eben�Haëzer�ook�nog�een�
christelijke�bewaarschool�( Fröbelschool!)�op�en�
huurde�de�nodige�ruimte�van�de�gemeente�in�"�
de� openbare� school.� Al� eerder� startte� ook� de�
Koningin� Wilhelminaschool,� tot� ze� een� eigen�
gebouw�had,�in�enkele�lokalen�van�de�openbare�
school.�

�
Volgens� het� Beredeneerd� Jaarverslag� van� de�
gemeente� Huizen� 1936�19407� bedroeg� in� 1940�
het� gemiddeld� aantal� leerlingen� op� de� diverse�
scholen:�
�� Eben�Haëzer� (4� scholen):� 865� (de� Rehoboth�

was�de�kleinste�met�130)�
�� Keucheniusschool:�123�
�� School� v.h.� Amsterd.� kindersanatorium:� 134�

(bedoeld:�De�Trappenberg)�
�� De�nieuwe�school:�62�(de� humanitaire!�school�

a/d�Driftweg�121)�
�� Openbare�school:�51�
�� Totaal�1235�

�
De�scholen�van�de�twee�christelijke�schoolvere�
nigingen�werden�toen�dus�door�tachtig�procent�
van�het� leerlingenbestand�bezocht�en�de�open�
bare� school� nog� maar� door� vier� procent#� De�
school� met� de� oudste� papieren� in� Huizen� was�
inderdaad�zo�goed�als�weggevaagd.�Geen�won�
der� dat� het� hoofd,� de� heer� J.� Geldof,� in� 1940�
verzuchtte� dat� het� hem� droef� te�moede�werd�
als�ouders�hun�kinderen�van�de� school�hielden�
die�hij�dertig� jaar� lang�met�veel�moeite� in�stand�
had�gehouden.�Overigens�ging�het� in� 1940�niet�
met� alle� scholen� van� Eben�Haëzer� even� goed.�
De�Rehobothschool�aan�de�Meentweg�had�een�

gebouw�met�acht� lokalen,�waarvan�er�vier� leeg�
stonden.8� In� de� jaren� dertig� werd� intern� in� de�
vereniging�al�afgesproken�dat�áls�er�een�school�
zou�moeten�worden�opgeheven,�het�de�Reho�
both� moest� zijn.� Een� lichte,� onverwachte� stij�
ging� van� het� aantal� leerlingen� in� 1939� en� 1940�
voorkwam�dit.�Na�de�Rehoboth�was�de�Prinses�
Julianaschool� in�  de�Noord!�de� relatief�zwakste�
in� de� vereniging.� Tijdens� het� conßict� rond� de�
openbare� school�komt�haar�positie�ook�enkele�
malen�nadrukkelijk�naar�voren:�want�was�zij�niet�
samen�met�de�Rehoboth�vrijwel�even�groot�als�
elk� van� beide� andere� scholen� apart,� zo!n� 300�
leerlingen,� en� zouden� ze� dus� niet�mooi� in� één�
gebouw�kunnen�passen?�

�
�

Huizen�anno�1940�
�

Het�dorp�
Tussen� 1930� en� 1960� bevond� het� dorp� Huizen�
zich�in�een�tussenperiode�van�zijn�ontwikkeling.�
De�tijd�van�de�spectaculaire�bloei�van�de�visserij�
en� venterij� was� voorbij� en� de� nieuwe� tijd� als�
groeigemeente,� toen�het�dorp� zich� vanaf� 1967�
over�de�meenten�naar�het�zuidoosten�ging�uit�
breiden,�was�nog�lang�niet�aangebroken.�

Vanaf�de�Zuiderzeewet� van� 1918�was�Huizen�
bezig� zich� economisch� te� heroriënteren.� Alles�
was�op�de�visserij�gericht�geweest.�Nu�moesten�
andere�inkomensbronnen�worden�gevonden.�In�
plaats� van� het� harde� handwerk� van� de� visserij�
zochten�de�Huizers�emplooi�in�de�bouw�en�in�de�
industrie;�het�venten�met�vis�bogen�ze�om�naar�

�
De�oude�Openbare�Lagere�School�aan�de�Schoolstraat�
(foto�coll.�Bout).�
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handel.� Hierbij� werden� ze� gesteund� door� de�
gemeente�die�cursussen�in�het�leven�riep,�waar�de�
Huizers� het� bouwvak� konden� leren.� Er� zijn� dan�
ook� vele� visschers�bouwvakarbeiders� geworden,�
die� in� het�Gooi� zeer� gewild� zijn.�Bovendien� von�
den� velen� werk� bij� de� nieuwe� industrieën.� Dit�
schrijft�plaats�� en� tijdgenoot� I.� Jansen.9�De� ge�
meentesecretaris�J.�Groenestein�tekende�hierbij�
aan:�doordat� in�de�crisistijd�van�de� jaren�dertig�
in�de�bouw�groote�werkloosheid�heerschte,�telde�
de� gemeente� vrij� veel�werkloozen.�Het� aantal� is�
zelfs�eens�opgeloopen�tot�500.�Volgens�het�Bere�
deneerd� jaarverslag� steeg� het� aantal� leden� van�
werklozenkassen� in� 1940� tot� bijna� zeshonderd�
en�daalde�de�gemiddelde�uitkering�per�werkloze�
tot�f�33.�Hiernaast�werden�120�armlastigen�door�
het�burgerlijk�armbestuur�ondersteund;�hiervan�
waren� uitgezonderd� diegenen� die� geholpen�
werden� door� de� Zuiderzeesteunwet� en� de�we�
duwen�van�de�voormalige�visschers�en�ouden�van�
dagen� (die)� geen� armoede� lijden� door� een� uit�
keering�van�de�visscherijvereniging.�De�werkloze�
arbeiders� en� bouwvakkers� en� armlastigen�
woonden�vooral� in�het�oude�dorp,�het�hart�van�

de� voormalige� visserij.� Daar� heerste� armoede.�
Dit�beeld�overheerst�nog� steeds�het�geheugen�
van� de� oudere� Huizers,� hoewel� volgens� Groe�
nestein� in� het�oude� dorp�  heel�wat� binnenvet�
ters!�woonden�die�bescheiden�gehuisvest�waren�
maar�er� toch�  warmpjes�bijzaten!,�gelet�op�hun�
belastingopgaven.�

Tegen�deze�achtergrond�speelde�het�conßict�
over�de�openbare�school�zich�af.�De�Rehoboth�
school,� waar� de� openbare� school� naar� toe�
moest,� stond� in� een� armere�buurt� van�Huizen.�
De�openbare�school�leunde�aan�tegen�de�wijken�
ten� noordwesten� van� het� oude� dorp.�Hiermee�
raken�we�aan�de�ook�door�Jansen�als�merkwaar�
dig� getypeerde� structuur� van� Huizen,� die� zoo�
scherp� in�twee�deelen�gescheiden� is,�n.l.�de�kom�
bevolking� en� de� bewoners� van� de� villawijken.�
Deze� laatsten� werden� in� Huizen�  buitenluiers!�
genoemd,� uit� de� eerste� groep� kwamen� vooral�
de� bestuurders,� onder� wie� de� wethouders�
voort.10�De�bevolking� van�Huizen� telde� in� 1940�
bijna� 10.000� mensen,� het� vestigingsoverschot�
bedroeg� toen� het� hoogste� van� de� laatste� tien�
jaar� en� zat� vooral� in� de� buitenwijken.� Daar�
woonden�ongeveer�2000�mensen,�die�voor�60%�
van�de�gemeente�inkomsten�zorgden.�De�groei�
van�de�Eben�Haëzerscholen�kwam�van�het�oude�
dorp,� de� leerlingen� van� de� openbare� school�
kwamen� juist� meer� van� de� buitenwijken.� Het�
oude�dorp�was�christelijk�en�kende�armoede,�de�
buitenwijken� waren� minder� gelovig� en� meer�
welgesteld.�

�
Het�gemeentebestuur�
In� juni� 1939� werden� er� in� Huizen� gemeente�
raadsverkiezingen� gehouden.� Acht� partijen�
deden�mee.�Eén� lijst�kreeg�wel�stemmen,�maar�
geen� zetel.� Vijf� partijen� waren� christelijk11;� de�
twee� andere� waren� de� S.D.A.P.� en� "� de� Lijst�
Buitenwijk.�De�christelijke�partijen�kregen� teza�
men�negen�zetels,�twee�minder�dan� in�1935.�De�
S.D.A.P.�en�de�Lijst�Buitenwijk�wonnen�ieder�een�
zetel� en� kwamen� elk�op� twee� zetels.� In� totaal�
telde� de� raad� dus� dertien� zetels.� De� Anti�
Revolutionaire� Partij� (A.R.P.)� werd� met� drie�
zetels�de�grootste�partij.�Interessant� is�de�groei�

�
De�voormalige�Rehobothschool�aan�de�Meentweg�(foto�
coll.�Bout).�
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van�de�twee�niet�confessionele�partijen:�ze�ver�
dubbelden� zich� en�maakten� nu� 30%� uit� van�de�
raadszetels.�Helaas�staat�nergens�in�de�raadsno�
tulen�van�welke�partij�de� raadsleden� lid�waren.�
Ook�hun�  neven�functies!,�met�name�die� in�het�
onderwijs,� zijn� slechts� aßeidbaar� uit� andere�
gegevens.12� Het� is� interessant� een� beeld� van�
deze�functies�te�krijgen.�

De� wethouders� kwamen� traditioneel� uit� het�
oude�dorp�en�waren�steeds�lid�van�een�christelij�
ke�partij.13�Een�van�de� twee�vorige�wethouders�
werd�in�1939�vervangen�door�een�ander�raadslid�
die� hoofd� was� van� de� Prinses� Julianaschool.�
Onder�de�overige�elf�raadsleden�bevonden�zich�
vier� nieuwe� leden,� van�wie� er� één� bestuurslid�
penningmeester�was� van� Eben�Haëzer.� Van�de�
zeven�andere�raadsleden�was�er�een�het�school�
hoofd� van� een� Eben�Haëzer�school� en� twee�
andere� waren� bestuursleden� ervan.� Samenge�
vat� zijn� er� vijf� raadsleden� rechtstreeks� betrok�
ken�bij�of�werkzaam�in�het�christelijk�onderwijs.�
Bij�de�beëdiging�van�de�raad� legden�volgens�de�
raadsnotulen�drie�leden�de�belofte�af:�twee�zijn�
er�nieuw�en�dus�waarschijnlijk� lid�van�de�SDAP�
of�de�Lijst�Buitenwijk.�In�een�brief�van�de�burge�
meester� aan� Gedeputeerde� Staten,� eind� 1940,�
staat�dat�een�van�deze�raadsleden�de�voorzitter�
was�van�de�plaatselijke�afdeling�van�de�Vereni�
ging� van� Volksonderwijs� die� het� openbaar� on�
derwijs�steunde.�Alle�onderwijsbelangen�waren�
dus�in�de�raad�vertegenwoordigd.�

De�portefeuille�onderwijs�berustte�echter�bij�
de�burgemeester.�Deze�was�nieuw;�hij�werd� in�
maart� 1939� geïnstalleerd.� Het� was� de� heer� H.�
Vlug,�42� jaar,� lid�van�de�A.R.P.�en�voordien�vier�
jaar� burgemeester� in� onder� andere� Langerak.�
Aan�hem�werd�de� nachtmerrie!�van�de�openba�
re� school� toevertrouwd.� Hij� was� een� stevige�
bestuurder�met�kennis�van�zaken.�Gemeentese�
cretaris� J.� Groenestein,� die� ook� vice�voorzitter�
was� van� Eben�Haëzer,� stond� hem� deskundig�
terzijde,� maar� moest� hem� meer� ruimte� laten�
dan�hij�onder�de�vorige�burgemeester�gewend�
was14.� Burgemeester� Vlug� werd� de� motor� van�
het� hele� gebeuren� dat� in� augustus� 1940�
 ontplofte!.�

Het�conßict�rond�de�verhuizing�
�

Het�begin�in�augustus�194015�
Formeel� is�er�niets�mis�met�de�besluitvormings�
procedure� over� het� bouwen� van� een� nieuwe�
openbare� school.� Begin� januari� 1939� bleek� de�
urgentie� van� nieuwbouw,� 12� juli� 1939� nam� de�
raad� het� besluit,� in� augustus� volgde� de� goed�
keuring� door� Gedeputeerde� Staten� (G.S.).� De�
procedure�tot�wijziging�van�het�uitbreidingsplan�
"�nu:�bestemmingsplan�"�nam�haar� tijd.� In�mei�
1940� werd� dit� plan� vastgesteld.� Intussen� wer�
den�de�nodige�begrotingen�opgesteld�en�goed�
gekeurd,� adviseerden� de� commissie� Openbare�
Werken�en�de�Schoonheidscommissie�en�volgde�
het�ter�inzage�leggen�van�de�plannen.�De�burge�
meester� zal� zich� later� tegenover� G.S.� verdedi�
gen�tegen�vermeende�traagheid,�door�te�wijzen�
op�de�noodzakelijke�duur�van�deze�procedures.�
En�hij�wist�van�wanten,�omdat� tegelijkertijd�de�
bouw� van� het� nieuwe� gemeentehuis� speelde.�
Vanaf�zijn�aantreden�heeft�hij�de�kwestie�voort�
varend�aangepakt.� Iedere�betrokkene�moet�de�
gang� van� zaken� goed� geïnformeerd� hebben�
kunnen�volgen�#�tot�juli�en�augustus�1940.�

Op�25� juli� 1940,�een�dag�na�de� formele�goed�
keuring� van� de� plannen� door� G.S.,� werd� een�
aparte� raadsvergadering� belegd,� aansluitend�
aan� de� reguliere� van� die� dag.� In� deze� besloten�
bijeenkomst,�ook�een�huishoudelijke�vergadering�
genoemd,�werd� vastgesteld�dat�de�oorlogstoe�
stand�de�nieuwbouw�zou�vertragen�en�duur�ging�
maken;�niettemin�wilde�de�burgemeester�door�
zetten.�Raadsleden,�onder�wie�ook�de�voorzitter�
van� de� afdeling� Volksonderwijs,� adviseerden�
hem�met�het�oog�op�het�armelijke�gebouw�tijde�
lijk�naar�een�andere�locatie�om�te�zien�en�noem�
den�met�name�de�Rehoboth�school� in�het�oude�
dorp.�De�gehele�raad�ging�akkoord.�Op�1�augus�
tus� verzocht�de�burgemeester� het�bestuur� van�
Eben�Haëzer� twee� lokalen� beschikbaar� te� stel�
len.� Een� week� later� ging� de� inspectie� L.O.� ak�
koord� en� tegelijkertijd� liet� Eben�Haëzer� weten�
onder�een�aantal�voorwaarden�geen�bezwaar�te�
hebben.�De�gemeente�architect� trof�een� aantal�
voorzieningen:�een�houten�schot�ter�afscheiding�
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van�de�gang�waarin�de�lokalen�van�de�openbare�
school�kwamen,�afrasteringen�op�de�speelplaats�
en�een�regeling�voor�de�schoonmaak�van�de�nog�
leegstaande�lokalen.�

Toen�pas,�op�dinsdag�13�augustus,�schreef�de�
burgemeester� een� brief� aan� schoolhoofd� J.�
Geldof,�en�deelde�hem�schriftelijk�mee�dat�vanaf�
de� eerste� dag� van� het� schooljaar,� dinsdag� 20�
augustus� 1940,� het� onderwijs� werd� verplaatst�
naar� lokalen� van� de� Rehobothschool� aan� de�
Meentweg.� Geldof� ontving� de� instructie� op�
donderdag�15�augustus.�Hij�noch�de�oudercom�
missie�had�van�deze�maatregel�eerder� iets�ver�
nomen,� terwijl� ze,� vertelde� hij� later� tijdens� de�
rechtszaak,� anders� altijd� over� elk� wissewasje�
werden�gehoord.�Wel�hadden�ouders�geruchten�
opgevangen� van� kinderen� en� een� of� andere�
schoonmaakster� over� een� op� handen� zijnde�
verhuizing.�In�de�paar�dagen�die�hem�restten�tot�
het�begin�van�het�schooljaar�op�dinsdag�20�au�

gustus�moest�Geldof�de�ouders� informeren� en�
de�verhuizing�regelen.�Die�schriftelijke� informa�
tie� lukte�nog�net,�maar�de�verhuizing�niet�hele�
maal:�  s� maandags� kon� hij� geen� auto� krijgen,�
dinsdag�werden� !per� handkar � boeken� en� leer�
middelen�overgebracht�en�de� rest,� !best�veel , �
zou�pas�vrijdag�per�auto�kunnen.�

Pas�op�20�augustus� 1940,�dus� tijdens�de�ver�
huizing,�kreeg�de�raad�het�formele�voorstel�om�
de�nieuwbouw� !zo�enigszins�mogelijk �wel�door�
te� laten�gaan�en�de�openbare� school�onder� te�
brengen�in�de�!betere�locatie �van�Rehoboth;�de�
vrijkomende� lokalen� in� het� oude� gebouw� kon�
den�dan�omgebouwd�worden� tot�een�gymnas�
tieklokaal�voor�alle�Huizer�scholen.�Op�29�augus�
tus�keurde�de�raad�dit�voorstel�goed.�

�
Schoolhoofd�en�burgemeester�
Het� contact� tussen� de� burgemeester� en� het�
schoolhoofd� leed� onder�deze� gang� van� zaken.�

�
Burgemeester�H.�Vlug�bij�zijn�installatie�met�rechts,�naast�zijn�vrouw,�gemeentesecretaris�J.�Groenestein�(foto�archief�
gemeente�Huizen).�
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Geldof� verzette� zich� niet� tegen� de� beslissing�
zelf.� Hij� liet� de� ouders�weten�  � later�werd� dit�
tegen� hem� gebruikt�  � dat� de� lokalen� van� de�
Rehoboth�ermee�door�konden,�ook�al�kregen�ze�
nauwelijks� zon� en�waren� de�wc!s� niet� schoon.�
Wel� benoemde� hij� steeds� keurig� en� vooral�
schriftelijk�de�problemen� inzake�de� verhuizing,�
de� gebreken� in� de� Rehoboth�locatie�
(gehorigheid� en� vieze� privaten),� het� verzuim�
van�de� leerlingen�en�de�reacties�van�de�ouders:�
het�is�tegenwoordig�bij�de�ouders�niet�gauw�goed�
en� de�menschen�zijn�onevenwichtig�en�vooral�na�
de�meidagen�zeer�prikkelbaar.�
Op�23�augustus�werd�hij�op�het�matje�geroe�

pen.� De� bijna�woordelijke� notulen� van� dit� ge�
sprek�vat�ik�hieronder�samen.�De�(jongere)�bur�
gemeester� verweet� in� aanwezigheid� van� de�
twee� wethouders� het� (oudere)� schoolhoofd�
gebrek�aan�overwicht�over� !een�geest�van�ver�
zet!� bij� de� ouders� "tegen� de� betere� behuizing!�
van� de� school:� het� lijkt�wel�een� relletje!� Geldof�
erkende�dit�overwicht�niet�te�hebben�en�meldde�
dat�hij�de�ouders�er�niet�van�kon�overtuigen�dat�
de�nieuwbouw�door�zou�gaan,�te�meer�doordat�
raadsleden� in� het� dorp� rondvertelden� dat� er�
geen�geld�was�voor�nieuwbouw.�

Dat�zijn�maar�praatjes�van�de�straat,�reageerde�
de�burgemeester,�men�heeft�te�rekenen�met�wat�
van� o�ciële� zijde� wordt� meegedeeld.� Geldof:�
Roept�u�dan�een�vergadering�bijeen�en� licht�u�de�
ouders� in�dat�het� tijdelijk� is.� H.� Vlug:� Dat� is�uw�
taak.�U�heeft�regelmatig�contact�met�de�ouders.�
Geldof:� Ik�ben�maar�een�ambtenaar.�Als�ik�eerder�
geïnformeerd� was� geweest,� had� ik� er� wat� aan�
kunnen� doen.� Vlug:� We� hadden� haast.� Geldof:�
Het� huidige� gebouw� heeft� historische� betekenis�
voor�de�ouders.�Die�hebben�daar�zelf�ook�op�geze�
ten.�Nu�moeten�ze�naar�een�christelijke�school.�De�
burgemeester:�Dat�is�maar�een�slimmigheidje.�In�
de� nieuwbouw� moeten� ze� ook� uit� het� huidige�
gebouw.�Roep�die�vergadering�bijeen.�
De�burgemeester�verklaarde�nog�dat�het�hem�

ook� ging� om� goed� gymnastiekonderwijs� voor�
alle�dorpskinderen.�Geldof�benadrukte�nog�eens�
dat� de� ouders� de� toezegging� van� nieuwbouw�
wantrouwden,� maar� gaf� toe.� Nog� diezelfde�

avond� belegde� hij� een� vergadering�met� de� ou�
ders.�In�het�verslag�aan�de�burgemeester�schreef�
hij,� dat� de�mededeling� van� de� aanwezige�wet�
houder� over� de� in� de� begroting� beschikbare��
f� 53.000� indruk� had� gemaakt.� In� de� volgende�
weken� probeerde� Geldof� nog� een� tegenvoor�
stel:� verplaats� de� school� terug� naar� het� oude�
gebouw,�maar�dan�in�de�lokalen�van�de�luchtbe�
schermingsdienst� en� de� avondtekenschool.� Dit�
maakte� geen� kans.�Hij�moest� vooral� achter� de�
verzuimende� leerlingen� en� hun� ouders� aan� en�
voortdurend�het�college�berichten�over�de�resul�
taten.�Hij�kon�maar�weinig�successen�melden.�
De� heer� J.� Flier,� zijn� opvolger,� zocht� Geldof�

vlak�vóór�zijn�pensionering�van�1�februari�1941�op�
en� rapporteerde�op�6� januari� 1941�hierover�aan�
de�burgemeester.�Geldof�zou�allerlei�wrokgevoe�
lens� koesteren� jegens� de� raad:� over�het�al�dan�
niet�houden�van�Sinterklaas��of�Kerstfeest�wordt�
drie�uur�vergaderd,�maar�over�de�verplaatsing�van�
de� school�word� ik�niet�geraadpleegd.� En� de�vier�
linksche� raadsleden�hebben�het�openbaar�onder�
wijs�verraden!�Hij� zou�geen� zin�meer�hebben� in�
een� mooi� afscheid.� Flier� noemde� Geldof� "niet�
mak!�en�waarschuwde�voor�"zijn�vlotte�pen!.�

�
De�reacties�van�de�ouders�
De�ouders�reageerden�onmiddellijk.�Met�acties.�
Ten� eerste� hielden� steeds� meer� ouders� hun�

�
J.�Geldof�(met�hoed);�detail�klassenfoto�uit�1911�(uit:�
 Kent�u�ze�nog�...�de�Huizers",�Zaltbommel�1973).�



304� TVE�31e�jrg.�2013�

Laatst�gewijzigd:�22�11�2013�Versie:�def�proef�

�kinderen�weg�van�de�nieuwe�locatie.�Het�exacte�
verloop� hiervan� is� in�de� stukken�overigens�on�
doorzichtig.�Geldof�schreef�dat�de�eerste� twee�
lesdagen�zo n�30�van�de�51� leerlingen�niet�kwa�
men� opdagen.� Half� september� liet� de� burge�
meester�aan�G.S.�weten�dat�er�maar�15�van�de�51�
leerlingen�aanwezig�waren.�Een�aantal�van�deze�
ongeoorloofd�verzuimende�leerlingen�ging�later�
naar�andere� scholen� in�de�omgeving;�voor�een�
ander�aantal�namen�ouders�een�huisonderwijzer�
in�dienst.�Op�de�teldatum�van�1�februari�1941,�zo�
liet�de�gemeentesecretaris�weten16,�stonden�er�
nog�maar� 33� leerlingen� van�de�oorspronkelijke�
51� leerlingen� ingeschreven�en�was�de�openbare�
school� beneden� de� ophe�ngsnorm� gedaald.�
Het�landelijk�(!)�hoofdbestuur�van�de�Vereniging�
voor�Volksonderwijs�had�de�ouders�eind�augus�
tus�al�laten�weten:�door�uw�acties�wordt�de�strijd�
voor�goed�openbaar�onderwijs�geschaad.�

Een� tweede� actie� van� de� ouders� betrof� het�
schrijven� van� brieven:� eerst� aan� de� raad,� later�
aan�G.S.�en�aan�het�ministerie.�Het�waren�korte�
brieven� op� poten.� De� ouders� vonden� dat� ze�
helemaal� gelijk� hadden� en� wisten� hoe� ze� met�
hun�protest�de�autoriteiten� last�konden�bezor�
gen.�Hun� "bezwaren� en� bezwaartjes ,� aldus� de�
burgemeester� in� de� raadsvergadering� van� 29�
augustus�1940,�kwamen�hierop�neer:�
�� We� wisten� van� niets:� we� zouden� verhuizen,�

maar�dan�naar�een�nieuw�gebouw.�De�desbe�
tre�ende� raadsvergadering� van� 25� juli� was�
besloten.�

�� We� komen� in� een� gebouw� voor� bijzonder�
onderwijs.� Waarom� gaat� de� christelijke� be�
waarschool�daar�niet�naar�toe?�De�gemeente�
verhuurt�de�beste�lokalen�aan�"een�particulier�
bewaarschooltje !� Ze� stelt� het� openbaar� on�
derwijs�achter�bij�het�bijzonder�onderwijs,�dat�
haar�eigen�gebouwen�al�ontvolkt�ziet.�

�� We�zijn�teruggegaan�van�drie�naar�twee�loka�
len.� Voor� gymnastiekonderwijs� moeten� de�
kinderen�nu�weer�naar�de�oude�locatie�lopen,�
zo n�800�meter,�en�dat�gaat�af�van�de�lestijd.�

�� De�openbare�school�staat�in�het�centrum�van�
het� dorp,� de� Rehoboth� staat� in� een� achter�
buurt� van�het�dorp�bij�de�Koedijk;� een�water�
nest.�De�kinderen�worden�nu�al�nagejouwd�en�

met� vuil� geworpen,� wanneer� ze� langs� de�
Koelemoes17�moeten.�

�� De� voorzieningen� zijn� slecht:� lokalen� zonder�
zon,�hoog�en�minder�goed� te�verwarmen;�er�
staan�alleen�vieze,�droge�privaten�of�pleetjes,�
geen�echte�wc s�zoals�in�de�openbare�school;�
de�speelplaats�is�ongeplaveid�en�modderig.�

�� Ons� eigen� gebouw�was� níet� afgekeurd�door�
de� inspectie� voor� volksgezondheid!� Wij� had�
den�betere�wc s.�

"Onze�Gooisen� speciale� verslaggever �beschrijft�
in�Het�Socialistisch�Dagblad�op�20� januari�1941�de�
situatie�in�de�Rehoboth�aldus:��

�
Een�'privaat'�in�de�oude�Rehobothschool�uit�dagblad�Het�
Volk�(foto�auteur).�
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De� achterkant.� Het� binnenplein� van� een�
strafgevangenis� is� er� een�paradijs�bij.� ...� Zie�
die� dode� muren,� die� eindeloze� rijen� gore��
W.C.�raampjes,�het�ongeplaveide�speelveldje�
met� zijn� talrijke� plassen.� � Binnen.� In� de�
gang� treft� al� direct� het� verveloos� houten�
schot�waarmee�dit�gedeelte� is�afgescheiden�
van� het� christelijke;� nu� eens� niet� een�
!symbolisch"� schotje� voor� scheiding� tussen�
schapen�en�bokken� in�theologiserend�Neder�
land,�maar�een� reëel,� su�sant� en�met�geen�
spleetje� erin;� opdat� de� rechtzinnige� en� on�
rechtzinnige� kleuters� elkander� niet� zullen�
zien,�laat�staan�besmetten.��

Het� stuk� is� één� groot� pleidooi� voor� het� open�
baar� onderwijs� en� bevat� geen� klacht� over� de�
armoede�in�het�oude�dorp.�

Aan� de� gehorigheid� zit� dus� nog� een�
 bijzonder!�aspect�dat�de�burgemeester�als�volgt�
bij�de� raad� afdeed:�De�opmerking�over�het�blijk�
baar� groote� bezwaar,� dat� de� leerlingen� van� de�
openbare� school� thans�wel�eens�psalmversjes�of�
andere� liedjes� hooren� zingen� door� de� leerlingen�

van�de� christelijke� school� komt� ons� van� zoo�be�
denkelijke� aard� voor� dat� daar� beter� geen� aan�
dacht�is�te�schenken.�

�
�

Een�bijzonder�geval�
�
Stopzettingsbesluit�
De� ouders� eisten� terugkeer� naar� het� oude� ge�
bouw.� Door� hun� volharding� "� op� agressieve�
wijze,� schrijft� de� burgemeester� later� "� voelde�
het� college� zich� genoodzaakt� in� september�
schriftelijk�uitleg�te�geven�aan�de�voorzitter�van�
G.S.�Ook�vroeg�het� in�oktober,�naar�aanleiding�
van�een�  adres!�van�26�ouders,�opnieuw�advies�
aan�de� inspectie�L.O.,�en�deze�op�haar�beurt�bij�
de� gemeentearchitect� en� bij� de� bouwkundige�
inspectie.�G.S.�vonden�niet�dat�het�raadsbesluit�
voor� vernietiging� in� aanmerking� kwam.�De� ge�
meente�architect� vond� een� terugkeer� op� zich�
zelf� technisch� wel� mogelijk� met� een� herschik�
king�van�de� lokalen:� in� feite�wat�Geldof�al�had�
gevraagd.� De� Vereniging� voor� Volksonderwijs�

�
De�Openbare�Lagere�School�aan�de�Trompstraat;�rechts�is�de�gymzaal�(foto�coll.�Bout).�
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�

en�de�bond� van�Nederlandse�Onderwijzers� ga�
ven� eind� oktober� steun� aan� de� ouders.� De� in�
spectie�L.O.�hield�het�erop�dat�de�bewaarschool�
bij� een� terugkeer� te� veel� in�de�problemen� zou�
komen.� De� bouwkundige� inspectie� adviseerde�
half�november�met�een�afgewogen�argumenta�
tie� de� Rehoboth�locatie� te� handhaven,�mits� er�
de� volgende� voorzieningen� werden� aange�
bracht:�waterspoeling�voor�de�toiletten,�betege�
ling� van� speelplaats� en� toegangspad,� en� het�
kappen�van�bomen�ten�behoeve�van�zonlicht�in�
de�lokalen.�Voor�het�eerst�werd�er�nu�nauwkeu�
rig�naar�de�beide�locaties�gekeken.�

Op�19�november�1940�werd�echter�het� lande�
lijk�  Stopzettingsbesluit� scholenbouw!�afgekon�
digd.�Bouwen� van� nieuwe� scholen,�behoudens�
 bijzondere� gevallen!,� werd� tot� 1� januari� 1942�
geheel� verboden.� De� gemeente� Huizen� moest�
dus�nu�bij�het�ministerie�gaan�aantonen�dat�haar�
aanvraag�een�bijzonder�geval�betrof.�

In� de� raadsvergadering� van� 21� november�

bleef�de�raad�na�een�lange�discussie�het�college�
in�zijn�beleid�volgen.�Opvallend�vaak�was�sprake�
van�de�noodzaak�om�er�consequent�aan�vast�te�
houden.�Het�college�kon�dus�aan�de�ouders,�de�
bonden� en� alle� andere� betrokkenen� schrijven�
dat�het�besluit�nu� toch�echt�vast�stond:�er�zou�
niet�worden�terugverhuisd.�Dit�was� in�feite�ook�
niet�meer�mogelijk,�want�de�vergunning� tot�de�
verbouwing� van� de� lokalen� van� de� openbare�
school� tot� een� centraal� gymnastieklokaal� voor�
heel�het� lager�onderwijs�was� inmiddels�verkre�
gen.� Steeds� blijkt� weer� welke� belangrijke� rol�
zo!n� gymnastieklokaal� in� de� besluitvorming�
speelde.�Het�e�ect�van�dit�deÞnitieve�standpunt�
was� echter� dat� weer� enkele� ouders� hun� kin�
deren�van�de�openbare�school�weghielden.�Dit�
ongeoorloofd� verzuim� kon� de� inspectie� niet�
over�haar�kant� laten�gaan�en�ze� liet�een�groep�
van� twaalf� ouders� op� 10� januari� 1941� voor� de�
kantonrechter� te�Hilversum�dagen.�En�dat� trok�
landelijk�aandacht.�

�
De�gymzaal�aan�de�Trompstraat�op�een�foto�uit�1944,�toen�deze�'s�zondags�beschikbaar�was�voor�de�r.�k.�eredienst�
(foto�coll.�Bout).�
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De�rechtszaak�
Aanwezig� waren� volgens� de� Bussumsche� Cou�
rant:� 24� verdachten,� hun� verdediger� met� drie�
getuigen�onder�wie�de�heer�Geldof,�en�tenslotte�
de�ambtenaar�van�het�Openbaar�Ministerie�met�
een� getuige� à� charge,� te� weten� de� inspecteur�
van�het�L.O.�

Als�eerste�en�enige�namens�de�gehele�groep�
ouders� werd� een� moeder� gehoord.� Haar� man,�
moest� ze� uitleggen,� kon�niet�komen,�omdat�hij�
op� t�kind�moest�passen.�Zij�kreeg�de�veeg�uit�de�
pan� over� een� voor�oorlogsche�  geest� van� ver�
zet!,� waarmee� we� dit� artikel� openden.� Verder�
werden� alle� argumenten� gewisseld� die� we� al�
kennen.� De� verdediger� beklemtoonde� de� ver�
waarlozing� van� het� openbaar� onderwijs� door�
het�gemeentebestuur:�dat�was�de�kern�van�de�
zaak.� Er� werd� nog� op� een� onderwijs�politiek�
 addertje�onder�het�gras!�gewezen.�De�bij�Eben�
Haëzer� betrokken� raadsleden� zouden� door� de�
verhuizing� van� de� openbare� school� naar� de�
Rehoboth�locatie� hebben� voorkomen� dat� de�
Prinses� Julianaschool� en� de� Rehoboth� in� één�
gebouw� moesten� worden� ondergebracht.� Dit�
punt�werd� tegengesproken�door�de� inspecteur�
van�het�L.O.�en�verder�niet�echt�behandeld.�

Het� O.M.� eiste� zes� gulden� boete� per� ouder:�
tenslotte�hadden�de�ouders�de�wet�overtreden�
en�dat� kon�niet�ongestraft�blijven.�De� verdedi�
ging�vroeg�geen�vrijspraak,�maar�a�euring�van�
het�beleid�van�het�gemeentebestuur�en�clemen�
tie�voor�de�ouders:�de�minimumboete.�De�rech�
ter� deed� onmiddellijk� uitspraak.� Hij� wees� erop�
dat� ouders� volgens� de� Hoge� Raad� geen� eisen�
mochten�stellen�met�betrekking�tot�het�school�
gebouw�en�de�voorzieningen,�maar�wel�bezwa�
ren� mochten� aanvoeren� tegen� het� onderwijs�
zelf� en� dat� hadden� ze� juist� níet� gedaan.� Juri�
disch� was� vrijspraak� dus� niet� mogelijk,� maar�
rekening� houdend� met� de� omstandigheden�
legde�de�rechter�de�minimumboete�op�van�één�
gulden.�

Dat� deze� uitspraak� moeilijk� uitgelegd� kon�
worden�als�een�overwinning�voor�het�gemeen�
tebestuur�en�de� inspectie�L.O.� is�duidelijk.�For�
meel� was� hiermee� gezichtsverlies� voorkomen,�
maar� de� ouders� en� schoolhoofd� Geldof� zullen�

zich� bemoedigd� hebben� gevoeld.� In� elk� geval�
markeert�de�rechtszaak�met�de� landelijke�publi�
citeit�een�wending.�

�
De�aßoop�
Na�het� stopzettingsbesluit�van�november� 1940�
had� de� gemeente� zich� in� december� al� recht�
streeks� gewend� tot� het� departement� van� on�
derwijs.� Er� werden� contacten� gelegd:� het� ge�
meentebestuur� en� het� aanstaande� nieuwe�
schoolhoofd� J.� Flier� mochten� rechtstreeks� af�
spraken�maken�met�de� secretaris�generaal� van�
dit�departement,�professor�Van�Dam.�Het�dilem�
ma�was:�als�de�openbare�school�naar�het�oude�
gebouw� terugmoet,� komen� de� christelijke� ou�
ders�in�het�geweer;�als�de�nieuwbouw�niet�door�
mag�gaan,�blijft�de�onrust�bij�de�openbare�ou�
ders�voortduren.�

In� januari� 1941,� na� de� rechtszaak,� vond� een�
werkbezoek�plaats�van�een� commissie�van�G.S.�
In� haar� rapport� velde� ze� een� hard� en� duidelijk�
oordeel�over�het� gebouw:� naargeestig�en�arme�
lijk.� Samengevat:� deze� ongewenschte� toestand�
moet� onmiddellijk�worden� beëindigd.� De� belan�
gen� van� de� christelijke� bewaarschool�moesten,�
indien�de�openbare� school� terugmoest,� achter�
gesteld�worden�bij�die�van�het�bij�wet�verplichte�
openbaar� onderwijs,� zei� de� commissie.� Omdat�
de� huisvesting� in� de� Rehoboth� ten� enenmale�
onvoldoende�was,�kon�de�gemeente�een�beroep�
doen�op�het� bijzonder�geval!.�Het�gemeentebe�
stuur�ervoer�deze�opstelling�van�G.S.�als�een� in�
gebreke�stelling,�maar�was�natuurlijk�wel�ingeno�
men�met�de�conclusie,�want�daar�ging�het�om.�

Intussen�gingen�de�ouders�door�met�brieven�
schrijven� aan� het� departement;� ook� Geldof�
schreef,�kort�na�zijn�pensionering,�nog�een�dui�
delijk�  adres!� aan� G.S.� Eind� februari� 1941� werd�
aan�het�departement�geadviseerd�om�het�stop�
zettingsbesluit�niet�op�Huizen�van�toepassing�te�
verklaren.�De�verlaging�van�de�leerlingenschaal,�
die� maakte� dat� de� lokalen� van� de� Rehoboth�
weer� nodig� waren� voor� de� vereniging� Eben�
Haëzer,�zal�hier�niet�vreemd�aan�geweest�zijn.18�
Uiteindelijk�nam�Van�Dam�op�15�maart�de�beslis�
sing:�Huizen� is� een� bijzonder� geval.� De� aanbe�
steding� volgde� in� april,� in� mei� ging� de� eerste�
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�

spade� in�de�grond� en�op� 20� januari� 1942�werd�
aan� de� Trompstraat� het� nieuwe� gebouw� geo�
pend,� inclusief�een�gymnastieklokaal�voor�heel�
het� lager�onderwijs.�De�kosten�bedroegen�zes�
tigduizend�gulden,�inclusief�die�voor�het�meubi�
lair�dat�de�gemeente�overigens�al� in�december�
1940�zelf�had�aangeschaft.19�

�
Leerlingentelling�en�anti�joodse�wetten�
In�het�najaar�van�1941�moesten�echter�nog�twee�
problemen� worden� opgelost.� Vastgesteld�
moest� worden� of� de� leerlingendaling� van� de�
openbare� school� het� bestaansrecht� van� die�
school� onmogelijk� had� gemaakt.� Tegelijkertijd�
speelde�de�kwestie20�of�er�op�de�lagere�scholen�
joodse� of�  volksduitsche!� leerlingen� aanwezig�
waren.� Over� het� tweede� vraagstuk� had� Van�
Dam� op� 1� november� 1941� een� brief� vanuit� het�
departement�geschreven,�die�niet�voor�publica�
tie� in�welken�vorm�ook�bestemd� was.� Er� moest�
onderzoek� gedaan� worden� naar� het� jood�zijn�
van�schoolkinderen� in�Huizen.�Joodse�kinderen�

moesten� direct� worden� uitgeschreven,� maar�
telden�nog�wel�mee�bij�de�teldatum�van�16�sep�
tember� 1941.� In� het� archief� zijn� verklaringen�
aanwezig� van� schoolhoofden� en� soms� pijnlijke�
brieven�van�ouders.�Eben�Haëzer�en�de�Keuche�
niusschool�weigerden�mee� te� doen� om�des�ge�
wetens�wille;�de�humanitaire�school�en�de�ande�
re� scholen�werkten�wel�mee.� Juist� in�diezelfde�
dagen� speelde�de�kwestie�van�het� formele�be�
staansrecht� van� de� openbare� school.�Gemeen�
tesecretaris� Groenestein� voorzag� de� burge�
meester,�die�op� last�van�de�bezetter� sinds�half�
1941�alle� taken�van�de� raad�moest�waarnemen,�
van� de� relevante� argumenten.� Het� hoofdargu�
ment�werd,�dat�de�verwikkelingen�rond�de�huis�
vesting� tot�de�daling�hadden�geleid�en�dat�het�
leerlingenaantal�na�de�opening�van�het�nieuwe�
gebouw�weer�zou�stijgen.�Er� is� in�die�argumen�
tatie� geen� enkele� verwijzing� naar� de� kwestie�
van� joodse� leerlingen.21�Van�de�Openbare�Lage�
re�school� is�alleen�deze�handgeschreven�aante�
kening�op�de�brief�van�Van�Dam�overgeleverd:�

Voor�'burgemeester�in�oorlogstijd'�H.�Vlug�was�geen�plaats�tussen�zijn�voorganger�J.�Egberts�en�opvolger�P.�van�Driel�
(foto�auteur).�
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Geen� joodsche� kinderen� aanwezig� op� de� O.L.�
school� .�Zodoende�kon�de�burgemeester�vast�
stellen� dat� de� openbare� school� juridisch� kon�
blijven�bestaan.�De�commissaris�van�de�provin�
cie,�die�toen�G.S.�waarnam,�deelde�in�december�
1941�mee�dat�Vlug�dat�terecht�had�gedaan.�

�
�

Nawoord�
�

Bij� de� opening� van� het� nieuwe� schoolgebouw�
verwees� burgemeester� Vlug� in� zijn� toespraak�
naar� die� verwikkelingen� rond� de� huisvesting�
met�deze�woorden:�O,�ik�weet,�de�tijdelijke�huis�
vesting,�welke�we�de�laatste�16�maanden�hebben�
benut,� was� reeds� een� belangrijke� verbetering,�
maar� ik�besef�dat�dit�nieuwe�gebouw�wel�uiter�
mate� welkom� is.� Zo n� samenvatting:� je� moet�
maar�durven�na�alles�wat�er�is�gebeurd.�En�ook:�
Het�openbaar�onderwijs�heeft�ook�recht�op�actie�
ve� medewerking� der� ouders.� Laat� het� daaraan�
ook�nooit�mankeren.22� Dus� nog� steeds� zag� de�
burgemeester� de� ouders� niet� echt� staan.� Dat�
moeten�ze�gevoeld�hebben.�Hoe� je�de�gezags�
verhoudingen�van�die� tijd�en�de�positie�van�de�
ouders�ook�weegt,�!met�de�kennis�van�nu �vorm�
den� de� communicatiefouten� in� het� begin� van�
het� proces� (de� besloten� raadsvergadering� en�
het�niet�informeren�van�schoolhoofd�en�ouders)�
de�oorzaken�van�het�conßict.�De�vasthoudend�
heid� van� de� buitenwijk�ouders� was� erg� lastig�
voor� de� autoriteiten,� maar� gaf� het� besluit� tot�
nieuwbouw� een� stevige� wind� in� de� rug.� Alle�
autoriteiten�wisten�dat�ze�terug�moesten,�als�er�
geen�nieuwbouw�zou�komen.�Uiteindelijk�heeft�
deze� vakburgemeester� zijn� lijn� vastgehouden23�
en� de� gehele� raad,� inclusief� de� voorstanders�
voor� openbaar� onderwijs,� meegekregen.� Maar�
ook�de�ouders�hielden�voet�bij�stuk.�

Het� is� nu� allemaal� geschiedenis.� De� burge�
meester�heeft�geen�portret� in�de� rij�op�het�ge�
meentehuis�en�ook�van�de�gebouwen�rest�nau�
welijks� een� spoor24.� De� schoola�aire� is� wél� in�
vele� opzichten� een� interessante� en� leerzame�
inkijk� in�het�Huizen�van�1940.�Hierbij�kan�de�uit�
lating� van� de� rechter,� over� die� vooroorlogse�
eigengereidheid� van� de� ouders� ons� nog� steeds�

bezighouden.�Had�de�oorlog�en�de�bezetting�de�
mensen� minder� eigengereid� moeten� maken?�
Waren�de�mensen�vóór�de�oorlog�minder�mee�
gaand�met�het�gezag,�volgens�deze�rechter?�Zijn�
uitlating�klinkt�zo�vooroorlogs"�

�
Drs.� Ruud� Hehenkamp� heeft� theologie� gestu�
deerd� in� Rome� en� Amsterdam.� Hij� is� rector� ge�
weest�van�het�Sint�Vituscollege� in�Bussum.�Hij� is�
lid� van� de� Vrienden� van� het�Oude� Dorp� Huizen,�
betrokken�bij�de�r.�k.�parochie� in�Huizen,�zingt� in�
het�Toonkunstkoor�van�Bussum�en� schrijft�af�en�
toe�voor�TVE�(zie�het�boek�!Geuzen�en�papen").�

�
Noten�

�
1.� SSAN� (Stads� en� Streekarchief� Naarden),� archief�

gemeente�Huizen,� inv.�nr� 1970�bevat�kopieën�van�
de�bedoelde�krantenartikelen,�maar�ook�veel�ande�
re� formele� en� informele� correspondentie� tussen�
instanties�en�betrokkenen.�

2.� SSAN� (Stads��en�streekarchief�Naarden),�gemeen�
tearchief�Huizen,�inv.�nr.�597:�!Teekening�van�eene�
school� #� voor� 472� kinderen .� Later� is� er� blijkens�
foto s�nog�een�verdieping�op�gebouwd.�

3.� De� naam� Eben�Haëzer� komt� uit� het� bijbelboek� 1�
Samuël�7,�12;�Rehoboth�uit�Genesis�26,22.�

4.� Canon�LO,�150�jaar�lichamelijke�opvoeding;�venster�
1890.�Naar�de�noodzaak� tot� invoering�van�dit�z.g.�
!vak�J �per�1�januari�1942�verwijst�de�burgemeester�
regelmatig.�

5.� Zie�voor�meer�toelichting:�Ruud�Hehenkamp,�!!den�
horne�blasen .�Geschiedenis�van�Prinses� Irene,�de�
muziekvereniging� van� Huizen ,� in:� TVE� 3,� 2011,� p.�
176�179.�

6.� #�De�Werken�Uwer�Handen,�Jubileumboek�en�Foto�
album�ter�gelegenheid�van�honderd�jaar�Schoolvere�
niging� !Eben�Haëzer"te� Huizen�N.H.,� p.� 24.� Aan� dit�
jubileumboek�ontleen�ik�regelmatig�gegevens.�

7.� Beredeneerd�verslag�van�de�toestand�der�gemeen�
te� Huizen� over� de� jaren� 1936� tot� en� met� 1940,�
SSAN,� inv.nr.� 3201.� In� deze� getallen� zijn� niet� de�
ongeveer� 55� leerlingen� meegenomen� die� buiten�
het�dorp�school�gingen.�

8.� Jubileumboek,�p.�65.�
9.� Ietske� Jansen,� Sociaal�geograÞsch� referaat� van� de�
gemeente�Huizen�#�1943,�hoofdstuk�V.�Dit� referaat�
was�haar� scriptie� Sociale�GeograÞe� en� is�gepubli�
ceerd� in�De�Ratel,�het�tijdschrift�van�de�historische�
kring�van�Huizen,�in�9�aßeveringen�van�mei�2011�tot�
februari� 2013.� In� de� publicatie� werd� de� Brief� ver�
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� werkt�van�J.�Groenestein�aan�mej.�Jansen,�d.d.� 17�
maart� 1944,� met� gedetailleerd� commentaar� op�
haar�tekst.�J.�Groenestein�was�gemeentesecretaris�
van�de�gemeente�Huizen�van� 1928�1959.�De�origi�
nelen�van�het�referaat�en�de�Brief�berusten�bij�mijn�
weten�bij�de�Historische�Kring�Huizen.�

10.�SSAN,�inv.nr�188.�In�de�hier�opgenomen�brief�wijst�
de�waarnemend�burgemeester� vlak�na�de�oorlog�
ook�op�deze�structuur.�De� adressanten!�die�klach�
ten� indienden� over� het� gedrag� van� sommige�
dorpsbestuurders� tijdens� de� oorlog,� kwamen�
kennelijk�uit�de�buitenwijken.�

11.� De� christelijke�partijen�waren:�A.R.P.,�C.H.U.,�Her�
vormde�kiezers,�Chr(isten)�Democraten�en�S.G.P..�

12.�Met�name�uit�het� Jaarboek,�en�dan� vooral�uit�de�
onderschriften� van� de� klassen�� en� schoolfoto!s.�
Hier� en� daar� duikt� dit� type� gegevens� ook� op� uit�
brieven�in�SSAN�inv.nr.�1970�(zie�noot�1).�

13.�SSAN,�inv.nr.�188�(zie�noot�10).�
14.�Deze� typeringen� ontleen� ik� aan� bronnen� in� het�

Nationaal�Archief,�BB5257� en� 5258.� "� In� zijn�brief�
aan� Ietske� Jansen� schrijft� Groenestein� al� in� de�
eerste�regels�dat�zijn�reactie�is�verlaat:� �omdat�de�
Burgemeester� alhier� zich� het� recht� toegeëigend�
heeft�niet�alleen�de�aan�hem,�maar�ook�de�aan�mij�
gerichte�poststukken�te�openen.�

15.�Verreweg�de�meeste�gegevens� in�deze�en�de�vol�
gende�paragrafen�berusten�op:�SSAN,� inv.nr.7,�de�
notulen�van�de�raadsvergaderingen,�vooral�die�van�
1939,�1940�en�1941�totdat�de�bezetter�besloot�dat�
de�burgemeester�de� raad�moest�waarnemen,��en�
op�het�al�in�noot�1�genoemde�inv.nr�1970.�

16.�SSAN,�inv.nr�1955.�
17.�Koelemoes� heette� een� grote� boerderij� aan� de�

noordzijde� van� het� huidige� Oude� Raadhuisplein,�
waar� meerdere� arme� gezinnen� in� woonden.� De�
buurt�achter�die�boerderij�werd�ook�met�die�naam�
aangeduid.� De� herkomst� en� betekenis� van� het�
woord�zelf�is�ongewis�

18.�SSAN,�inv.nr.�1970,�document�d.d.�24�februari�1941.�
19.�SSAN�inv.nr.�1969�bevat�het�verslag�van�Openbare�

Werken� inzake� de� schoolbouw� aan� de� Tromp�
straat.�

20.�SSAN,�inv.nr.�1956�en�1957.�
21.�Van�burgemeester�H.�Vlug�staat�vast�dat�hij�tijdens�

de� oorlogsjaren� joodse� burgers� in� Huizen� heeft�
beschermd� en� hen� hielp� zich� onzichtbaar� te� ma�
ken.�Zie�noot�13.�

22.�SSAN,�inv.nr.1969.�
23.�H.�Vlug�was�een�vakbestuurder�en�werd�een�klas�

sieke�  burgemeester� in� oorlogstijd!.� Zijn� houding�
t.o.v.�de�bezetting�werd�in�Huizen�als�tweeslachtig�
ervaren.� In�1946�kreeg�hij�na�een�zuiveringsproce�

dure�ongevraagd�eervol�ontslag�als�burgemeester�
van�Huizen.� In�1949�werd�hij�opnieuw�burgemees�
ter,� in� Leerdam.� Om� gezondheidsredenen� moest�
hij� daar� in� 1958� ontslag� nemen.� Zie� SSAN� inv.nr.�
190�en�Nationaal�Archief:�CABR�94668,�ZA�29423,�
BB�5257�en�BB�5258.�

24.�De�Rehoboth�werd�1973�afgebroken�en�vervangen�
door�de�groepspraktijk;�het�onderwijs�was� in�1968�
al�verplaatst�naar�de�Studiostraat�in�de�Zenderwijk.�
De� christelijke� bewaarschool� verliet� in� 1971� het�
gebouw� aan� de� Schoolstraat� en� loste� later� op� in�
een�groter�verband.�Het�oude�  witte!�gebouw�van�
de�openbare�school�aan�de�Schoolstraat�werd�het�
Verenigingsgebouw�van�Huizen�en�is�in�twee�delen�
afgebroken� in� resp.� 1980� en� 1982.� Nu� staat� daar�
het� wijkcentrum� !t� Vuronger.� Het� schoolgebouw�
aan�de�Trompstraat�werd�in�1988�gesloopt.�
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Drie� jaar� eerder� voerde� de� burgemeester� van�
Vreeland�ook�al�een�briefwisseling�met�de�o��
cier�over�het�gezin�Daubanton.�In�hun�woning�in�
Vreeland� had� zich� in� 1859� een� drama� afge�
speeld.�Hoofdrolspelers�waren�het�negentienja�
rige3� dienstmeisje� Antje� Kuiper,� mevrouw�
Daubanton� en� de� burgemeester� van� Vreeland.�
Uit�bewaarde�documenten�wordt�de� toedracht�
in� detail� duidelijk,� maar� blijft� de� vraag� hoe� dit�
het�gezin�van�een�christelijk�en�maatschappelijk�
geëngageerd�fabrikant�kon�overkomen.�
�
�
Het�Réveil�
�
Daubanton� (15�maart� 1825��25�september� 1893)�
stamde�uit�een� familie�van�Franse�a�omst.�Na�
zijn�huwelijk�vestigde�hij�zich� in�Amsterdam�als�
hoedenfabrikant.�Hij� beperkte� zich� niet� tot� za�
ken�doen,�maar�zocht� het�zedelijk�en�godsdien�
stig�welzijn�des�volks!.�Zo�had�hij�een�zeer�werk�
zaam� aandeel� in� de� oprichting� van� een�
 Jongelingsvereeniging� onder� den� werkenden�
stand!,� stichtte� verscheidene� zondagsscholen�
en� hield� bijbellezingen.� Zelfs� in� Parijs,� waar� hij�
jaarlijks�voor�zaken�was,�evangeliseerde�hij�on�
der�de�Nederlandse�werklieden.�Daubanton�was�
volger�van�het�Réveil�(opwekking).�Dat�was�van�
1815� tot� 1865� een� internationale� opleving� van�

het� christelijke� denken� en� handelen.� In�Neder�
land� kreeg� die� beweging� een� eigen� orthodox�
protestante�vorm.�Vanaf�1845�kwam�de�nadruk�
te� liggen� op� maatschappelijke� bewogenheid:�
armenzorg,� strijd� tegen� alcoholisme,� hulp� aan�
verwaarloosde� jeugd,�prostituees�en�zwakzinni�
gen.�

De�hoedenfabriek�van� Daubanton�en�Jansen!�
was� gevestigd� aan� de� Anjeliersgracht4� in� het�
midden� van� de� Jordaan.� In� dit� pand� met� drie�
verdiepingen�woonde�het�gezin�Daubanton�zelf�
ook.�De�echtgenote�van�François�was� Johanna�
Carolina� Poensen� (3� febr.1826�23� febr.1890).�
Haar� ouders� stonden� op� hetzelfde� adres� inge�
schreven,� evenals,� tot� hun� huwelijk,� de� twee�
broers�van�Johanna�Carolina�en�haar�zusje,�dat�
trouwde�met�hoedenmaker�Jansen.�Het�lijkt�een�
familie�met�starre�denkbeelden.�Vader�Poensen�
was�veertig� jaar,�toen�zijn�oudste�kind�Johanna�
Carolina�werd�geboren.�Hij�was�van�beroep�pro�
voost� (cipier,� opzichter� van� orde� en� tucht)� in�
het� Gemeentelijk� Werkhuis.5� Haar� broer� was�
Carel�Poensen.6�Deze�was�oorspronkelijk�behan�
ger� en� werd� na� een� vij�arige� opleiding� bij� het�
Nederlandse� Zendelinggenootschap� in� 1860�
door� de� Raad� van� de� Zending� van� de� Neder�
lands�Hervormde�Kerk�uitgezonden�naar�West�
Java.�Hij� leidde�dertig� jaar�het�ressort�Kediri�en�
werd� daarna� hoogleraar� Javaans� aan� de� Indi�

Het verloren kind van Antje Kuiper 
Dienstmeisje in het gezin van een hoedenfabrikant en 
evangelist 

Mieke�Kennis�en�Willem�Mooij�

Psalmen�galmden�zondag�28�september�1862�uit�de�openstaande�ramen�en�deuren�
van�de�huidige�Grutterstraat�5 7.�Ze�waren�in�heel�Loenen�te�horen,�tot�in�de�
hervormde�kerk�toe,�waar�een�dienst�werd�gehouden.�De�eigenaar�van�het�pand�
was�François�Daubanton,�hoedenfabrikant�te�Amsterdam.�Hij�had�het�gebouw�in�
Loenen�gekocht�om�er�een�evangelisatiepost�en�christelijke�school�te�stichten.�Ook�
werden�er�zondagsschool�en�bijbellezingen�gehouden.1�De�luidruchtige�
godsdienstoefening�was�voor�de�burgemeester�van�Loenen�aanleiding�om�de�
o�cier�van�justitie�in�Utrecht�advies�te�vragen.2�
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�sche� Instelling,�de�opleiding�voor�bestuursamb�
tenaren,�te�Delft.�

 Daubanton� en� Jansen!�was� een� van�de� vele�
hoedenfabrieken� in�Amsterdam.�Voor�de�arbei�
ders�was�het�zeer�ongezond�werk.�Bij�de� fabri�
cage� van� vilthoeden�werden� kwikverbindingen�
gebruikt.�Voor�de�hoedenmakers�bestonden�de�
toxische�e�ecten�uit�hersenletsel,�nier��en� long�
beschadiging.�Het�was�desondanks�een�bloeien�
de� bedrijfstak,� want� niemand� ging� zonder�
hoofddeksel�de�deur�uit.�De�hoedenmode�nam�
in� het� midden� van� de� negentiende� eeuw� zeer�
onpraktische�vormen�aan.�Er�werden�zelfs�spot�
prenten� over� gemaakt.� Ook� de� japonnen� wer�
den� steeds� extremer,� nauwe� lij�es� en� enorme�
rokken� met� stroken.� De� onderrokken� werden�
verstevigd�met�stroken�paardehaar�(=�crine)�en�
crinoline� genoemd.� Daarboven� wespentailles,�
veroorzaakt�door�insnoerende�korsetten.�Al�dat�
vertoon� ging� samen� met� een� enorme� preuts�
heid,�de� bekende� Victoriaanse7� zeden,�die� niet�
zelden�tot�een�dubbele�moraal�leidden.�
�

�
Duinkerken�

�
De� familie� Daubanton� bezat� (of� huurde?)� een�
bescheiden�tweede�woning� in�Vreeland,�huis�nr�
10A8,�aan�het�huidige�Duinkerken,� recht� tegen�
over�de�Vechtbrug.�Hun�naaste�buren�waren�Jan�
Jacobie�en�Alijda�Cornelia�Tresoor.�Dit�echtpaar,�
van�wie�de�kinderen�al�volwassen�waren,�woon�
de� volgens� het� bevolkingsregister� op� de� boer�
derij�naast�het�logement,�huis�nr.�10,�het�huidige�
Duinkerken�5�en�7.� In�huis�nr.� 11�woonden�ach�
tereenvolgens� diverse� renteniers.� Dit� moet�
Schoonoord�zijn,�het�huidige�Duinkerken� 11.�De�
familie�Daubanton�zou�dan� in� 10A�op�de�plaats�
van� het� huidige� Duinkerken� 9� hebben� ge�
woond.9� Het� gezin� bestond� in� 1859� uit� vader�
François,�moeder� Johanna�Carolina,�die�op�dat�
moment�33�jaar�was,�vijf�jonge�kinderen10�en�het�
dienstmeisje�Antje�Kuiper.11�

Deze�Anna�Elisabeth�Kuiper�was� 1.57�m� lang,�
had� een� ovaal� gezichtje� met� een� breed� voor�
hoofd,� blauwe� ogen,� lichtbruin� haar� en� wenk�

brauwen,� ronde� kin� en� een� ordinaire�mond� en�
neus.�Het�woord�ordinair�wordt�niet�in�de�huidi�
ge�betekenis�gebruikt,�maar�men�bedoelde�er�in�
de�negentiende�eeuw�zoiets�mee�als�  gewoon!�
of�onopvallend.�Dit�signalement�van�Antje�werd�
op�5� juni� 1859�opgeschreven�door�de�directeur�
van�de�strafgevangenis�aan�het�Wolvenplein� in�
Utrecht.12�

�
�

Buikpijn�
�

Ruim� een� week� daarvoor,� op� vrijdag� 27� mei�
1859,�werd�Antje�om�zes�uur�!s�morgens�gewekt�
door� haar� mevrouw.� Een� uur� later� kwam� ze�
beneden,� klagend� over� buikpijn.� Mevrouw�
Daubanton�gaf�haar� in�de� loop�van�de�ochtend�
warme�melk�en�water�en�verwarmde�een�doek�
voor�haar,�om�op�haar�buik�te�leggen.�Het�meis�
je�gooide�die�doek�echter�van�de�ketel�en�zei�dat�

Portret�F.�Daubanton.�Centraal�Bureau�voor�Genealogie�
(foto�collectie�Halwasse).�
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het� niet� zou� baten.� Om� twee� uur�  s� middags�
kreeg� Antje� permissie� om� weer� naar� bed� te�
gaan,� in� haar� kamertje,� dat� was� afgeschot� op�
zolder.�

De�gebeurtenissen�op�deze�dag�zijn�zeer�ge�
detailleerd�genoteerd�in�het�procesverbaal13�dat�
werd� opgemaakt� door� de� burgemeester� van�
Vreeland,� jonkheer� D.J.A.A.� van� Lawick� van�
Pabst� tot�Nijevelt.14�De�burgemeester�kreeg�27�
mei� des� namiddags� ten� acht� ure� bezoek� van�
Abraham�Gijsbert�de�Bruijn15,�oud�45� jaren,�van�
beroep� genees�,� heel�� en� verloskundige� te�
Vreeland.� Deze� verklaarde� dat� hij,� circa� zeven�
ure�te�zijnent�komende,�heeft�vernomen�dat�men�
hem� ontboden� had� om� geneeskundige� hulp� te�
verlenen�ten�huizen�van�den�heer�Daubanton.�

Hij�werd� ontvangen� door�mevrouw� Dauban�
ton,� die� verklaarde� dat� haar� dienstmaagd� de�
hele� dag� over� hevige� buikpijnen� had� geklaagd�
en�dat�zij�haar�daarvoor�reeds�Eau�des�Carmes16�
had� toegediend,� hetgeen� zonder� uitwerking�

was�gebleven.�Dat�zij�rond�vier�uur,�tijdens�en�na�
het� middagmaal,� haar� dienstmaagd� op� het� se�
kreet�(wc)17�heeft�zien�zitten.�Dat�zij�haar�heeft�
gemaand� er� af� te� komen,� maar� dat� deze� dat�
weigerde.�Toen�ze�eindelijk�daaraan�gehoor�gaf,�
zag� zij� dat� niet� alleen� de� dienstmaagd� geheel�
met�bloed�bevlekt�was,�maar�ook�het�sekreet�en�
de�vloer.�

Dokter�De�Bruijn�onderzocht�Antje,�die�op�de�
vraag� of� zij� zwanger� was,� bevestigend� ant�
woordde:� en�wel�reeds�sedert�vier�maanden.� Bij�
zijn�onderzoek�ontdekte�de�arts�echter�dat�nog�
slechts� de� moederkoek� aanwezig� was� en� hij�
verleende�de�vereischte�verloskundige�hulp.�Om�
dat�hij�vermoedde�dat�er� reeds�een�kind�gebo�
ren�was,�deed�hij�aangifte�bij�de�burgemeester.�
Terstond� besloot� deze� zich�derwaarts� te�bege�
ven�met�dokter�De�Bruijn.�Op�last�van�de�burge�
meester�werd�het� sekreet�opengebroken�door�
Klaas� Scheepmaker,� daggelder� en� door� Jan�
Koper18,�metselaarsknecht.�Zij�vonden�een�pas�
geboren� kind� van�het� vrouwelijke�geslacht.�De�
dokter�meldde�dat� er� geen� tekenen� van� leven�
meer� waren.� Bovendien� verklaarde� hij� in� zijne�
kwaliteit� dat� het� onraadzaam�was� om� gemelde�
dienstmaagd�te�verhooren,�aangezien�haren�toe�
stand�zulks�niet�toeliet,�wilde�men�geen�krankzin�
nigheid�of�hevige�ongesteldheid�veroorzaken.�

�
�

Zo�glad�als�een�aal�
�

De�burgemeester� liet� het� lijkje�door� veldwach�
ter�David� Scheepmaker19� en� de� brigadier� over�
brengen� naar� eene� geschikte� gemeentebewaar�
plaats,�behoorlijk� verzegeld� en� gesloten.�Vervol�
gens�wees� hij�dokter�De�Bruijn� aan�om� samen�
met� de� dokter� uit� Loenen� de� lijkschouwing� te�
doen.� Daarna� verhoorde� de� burgemeester�
!Mejufrouw� Daubanton .� Deze� verklaarde� dat�
Antje�gedurende�dertien�weken�als�dienstbode�
bij� haar�woonachtig�was.� Dat� zij� haar� die� och�
tend�warme�doeken�en�water�had�aangeboden.�
Antje�had�haar� in�de� loop�van�de�dag�ook�mee�
gedeeld�dat�zij�last�had�van�het�ongelijk�verschij�
nen�der�stondenvloed�(menstruatie�).�Mevrouw�

�
Modeprent,�midden�negentiende�eeuw.�
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vertelde� dat� de�meid� tot� vier� uur� te� bed� heeft�
gelegen,� alstoen�was� beneden� gekomen� en� zich�
begeven�had�naar�het�sekreet,� terwijl�zij,�compa�
rante20,�aan�tafel�was�gegaan�met�het�gezin.�Dat�
zij� haar�diverse�malen,� enigszins�hevig�haar�toe�
sprekend� heeft� gemaand� er� af� te� komen.� Dat�
Antje� had� geroepen� Ik� heb� zo� hevig�de� regels,�
geeft� u� mij� een� dwijl,� waarop� mevrouw� ant�
woordde:� Sta�je,�dan�kan�je�ook�de�dwijl�zelf�krij�
gen�(pakken).�Antje�had�daarop�geantwoord�dat�
ze� dat� niet� kon� en� kreeg� permissie� weer� naar�
bed� te�gaan.�Met�  regels!�bedoelde�Antje�haar�
menstruatie.�Het�woord�wordt�nog�gebruikt� in�
Vlaanderen�en�komt�van�  regelmaat!,�maar�had�
ook� te�maken�met�bepaalde�  regels!21�die�vroe�
ger�gevolgd�moesten�worden�als�vrouwen�men�
strueerden.� Activiteiten� als� groenten� sterilise�
ren,�dieren�slachten�en�mayonaise�maken�moes�
ten�uitgesteld�worden�tot�na�de�maandstonden.�

Toen� Antje� naar� boven� ging,� zag� mevrouw�
het�bloed�en�zij�verklaarde�aan�de�burgemees�
ter� dat� zij� als� toen� voor� het� eerst� vermoeden�
opvattende.�Ze�benadrukte�dat�ze�nimmer�eeni�
ge� achterdocht�heeft� gehad,�daar�de�meid�dun�
van�middel�en�zoo�glad�als�een�aal�was.�Wellicht�
overdreef�mevrouw�wat,�om�het� feit� goed� te�
praten�dat�ze�niets�gemerkt�had.�Wel�heeft�de�

beklemmende�mode�met�de�strakke�korsetten�
Antje� kunnen� helpen� haar� zwangerschap� te�
verbergen.� Antje� gaf� aan� de� dokter� toe� vier�
maanden� zwanger� te� zijn.� Het� kan� heel� goed�
zijn�dat�ze,�hoewel�een�volkskind,�toch�niet�het�
fijne�wist�van�zwangerschap�en�bevalling.�Het�
waren� andere� tijden.� Over� alles� beneden� de�
gordel�kon�slechts� fluisterend�worden�gespro�
ken,�maar�de�dood�was� in�bijna�elk�gezin�een�
bekende�huisgenoot.�Rouw�ging�met�dezelfde�
emoties� gepaard� als� nu,� maar� kon� verwerkt�
worden,� doordat� er� openlijk� over� werd� ge�
praat.�Die� rouwtijd� kon� duren� van� zes�weken�
tot�vier� jaar.�Dat� iemand�rouwt,� is�onder�ande�
re� zichtbaar� aan� de� kleding.� Tegenwoordig� is�
de� dood� een� onderwerp� dat� liever� vermeden�
wordt,�de�seks�daarentegen�ligt�op�straat.�

Mevrouw�Daubanton� verklaarde� aan�de�bur�
gemeester,� dat� zij� gedurende�de�maagd�op�het�
sekreet� was,� geen� schreeuw� of� kermen� heeft�
vernomen.�Zij� is�na�haar�ontdekking�direct�naar�
de�buurvrouw,�vrouw�Jacobie,�gelopen�met�het�
verzoek�haar� te�helpen.�Burgemeester�Van� La�
wick�regelde�diezelfde�avond�nog�dat�een�oude�
vrouw�bij�Antje�kwam�waken:�Grietje�Scheepma�
ker,� echtgenote� van� Willem� Scheepmaker� wo�
nende�op�de�watermolen�te�Vreeland.�

�
Duinkerken,�Vreeland.�Het�huis�rechts�(huisnummer�9)�naast�Schoonoord�was�de�woning�van�het�gezin�Daubanton�
(foto�Aleid�Smid).�
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Ik�ben�jong�verleid�
�

De�volgende�dag� liet�de�burgemeester�alle�be�
trokkenen,�behalve�Antje,�voor�zich�verschijnen�
om� een� getuigenverklaring� af� te� leggen.� Dat�
gebeurde� met� een� bevel,� overhandigd� door�
deurwaarder�Diemont�uit�Loenen.�Vrouw�Jaco�
bie�verklaarde�dat�zij,�nadat�ze�te�hulp�was�ge�
roepen,�op�zolder�Antje�vond,�die�hevig�kermde�
over� buikpijnen.�Omdat� zij� vermoedde�wat� er�
gaande� was,� vroeg� ze:� Ach,�Ant,�moet� je� kra�
men?,� maar� Antje� ontkende� bij� volharding� wel�
vijf�of�zes�malen.� Even� later� antwoordde� Antje�
echter� op� de� vraag� of� ze� ook� verkering� had�
gehad,�dat�ze�eens�was�uitgeweest�met�eenen�
zoon�van�een�leerkoper�in�de�Warmoesstraat,�nu�
vier�maanden�geleden,�doch�volstrekt�niet�meer�
te�weten�waarheen.�Vrouw� Jacobie� was� in� de�
overtuiging�dat�de�meid�nog�moest�bevallen�en�
gaf� de� raad� dokter� De� Bruijn� te� ontbieden.�
Grietje� Scheepmaker� verklaarde� dat� Antje� ge�
durende� de� nacht� vrij� rustig�was� geweest� en�
slechts� had� gezegd:� Ik� ben� ongelukkig.� Ik� ben�
jong�verleid.�Dat�zij,�Grietje,�geen�aanleiding�had�
gezien� om� verder� met� haar� te� praten� ook� uit�
hoofde�van�de�toestand�waarin�de�dienstmaagd,�
als� gekraamd� hebbende,� zich�bevond.�Ook� ver�
klaarde�zij�in�het�zolderkamertje�niets�gezien�te�
hebben� dat� aan� afdrijvende� middelen� deed�
denken,� evenmin� aan� het� afwachten� van� een�
bevalling.� Na� voorlezing� en� volharding� heeft�
getuige� niet� geteekend� als� de� schrijfkunst� niet�
verstaande.�

Dokter� De� Bruijn� verscheen� samen� met� Jo�
hannes� Hubertus� van� der�Meer�Mohr,�medici�
nae�et�art�obstet�doctor22� te� Loenen.23� Zij� ver�
klaarden� onder� ede,� dat� zij� na� onderzoek� van�
mening�waren,�dat�het�een�voldragen�kind�was�
en� dat� er� geenerlei� spoor� van� uitwendige� be�
leediging� [letsel]� is� gevonden.� En� dat� zich� alle�
kenteekenen� voordoen� dat� het� kind,� hoe� kort�
ook,�heeft�geleefd�na�de�geboorte�en�hoogstver�
moedelijk�door�stikking�gestorven�is.�Dat�zouden�
zij� in� het� verslag� van�de� lijkschouwing,� hun�vi�
sum� repertum,� nader� opgeven.� Burgemeester�
Van� Lawick�besloot� zijn�procesverbaal�die�dag�

met� Eindelijk� hebben� wij� het� kinderlijkje� doen�
leggen� in� een� kistje� en� opdat� van� de� identiteit�
zoude�blijken,�hetzelve�behoorlijk�verzegeld�met�
het� cachet24,� waarvan� een� afdruk� aan� de� voet�
dezer�is�gesteld.�

�
�

Vuile�sto�en�
�

Op�31�mei�hebben�wij,�burgemeester�der�gemeen�
te� Vreeland� ons� begeven� naar� de� huizing� be�
woond� door� den� heer� Daubanton� inzake� den�
vermoedelijken� kindermoord� door� A.� E.� Kuiper.�
De�burgemeester�maakte�een�nauwkeurig�pro�
ces�verbaal� op� van� alle� afmetingen.� De� muur�
tussen� kamer� en� sekreet� was� half�steens.� De�
hoogte�van�de�zitting�was�45�cm,�de�deur�was�3�
cm�dik,�de�hoogte�van�de,�recht�onder�de�bril,�in�
de� put� aanwezige� vuile� sto�en� 35� cm� en� de�
afstand� tot�de�bril�60� cm.�De� twee�werklieden�
waren� ook� ter� plaatse� en� vertelden� met� veel�
details,� hoe� zij� het� lichaampje� voorzichtig�met�
een� lepel� naar� boven� hadden� gehaald.� Vervol�
gens�werden�de�goederen�van�Antje�geïnspec�
teerd,�waarbij�niets�werd�aangetro�en�dat�met�
een� zwangerschap� te�maken� had.�De�was� van�
Antje� werd� in� Amsterdam� door� haar� moeder�
gedaan� en� de� vijf� weken� dat� het� gezin� in�
Vreeland�woonde,�tweemaal�door�haarzelf.�

Mevrouw� Daubanton� vertelde� dat� ze� die�
zondag� aan� Antjes� bed� had� gevraagd:� Wel�
Antje,�dat� je�nu�zo�weinig� liefde�voor�mij�heeft,�
dat�je�dat�niet�verteld�heeft?�Waarop�het�meisje�
antwoordde,�dat�ze�dat�uit�angst�niet�gedurfd�

�
Brie�oofd�van�dokter�De�Bruijn.�
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had,� daar�het�was�Amsterdamsche� kermis,� als�
toen� eenmaal� omgang� gehad� hebbende� met�
zekere� Bunge� of� Bunje� uit� de� Warmoesstraat.�
Dat�het�bij�die�ene� keer�was�gebleven�betwij�
felde� mevrouw� blijkbaar,� want� ze� voegde� er�
aan� toe� dat� zij�gedurende�haren�diensttijd�zich�
steeds� van� leugentaal� en� scheinheiligheid�heeft�
schuldig�gemaakt.�Bovendien�waren�zij�en�haar�
man� al� in� Amsterdam� voor� haar� gedrag� ge�
waarschuwd,�  daar�zij� in�die�plaats�de�danshui�
zen�wel�bezocht.!�

Mevrouw� uitte� zich� dus� erg� negatief� over�
Antje.�Ze�voelde�zich�wellicht�ook�wat�schuldig�
in� verband� met� de� was.� Ze� zal� met� vijf� jonge�
kinderen�en�één�dienstmeisje�zelf�haar�handen�
vol� gehad� hebben� aan� het� huishouden,� maar�
het�was�haar�taak�om�beter�op�het�wasgoed�te�
letten.� Dat� verklaart� ook� waarom� de� burge�
meester� ernaar� vroeg.�Maandverband�bestond�
toen� uit� uitwasbare� doeken.� Moeders� en� me�
vrouwen� telden� elke� maand� wat� de� meisjes�
inleverden�om�zo�een�eventuele�zwangerschap�
te�ontdekken.�

�

De�aanhouding�
�

Zondag� 5� juni�begaf�burgemeester�Van� Lawick�
zich�weer�naar�het�huis�van�de� familie�Dauban�
ton� en� verhoorde�  de� verdachte� persoon!.� Die�
verklaarde�dat�zij�bewust�was�te�moeten�beval�
len,� echter� den� juisten� tijd� niet� geweten� had.�
Dat�zij�in�haar�vorige�dienst�!s�avonds�een�bood�
schap� had�moeten� doen� en� in� de� Bantammer�
straat� was� aangesproken� door� een� mansper�
soon,�die�haar�aan�eenig�vocht�had�laten�ruiken,�
hetgeen� haar� geheel� bedwelmd� had.� Dat� zij�
gedurende�eenen�geruimen�tijd�nu�en�dan�hevi�
ge� krampen� had� geleden.� Dat� op� het� sekreet�
haar� plotseling� iets� was� ontvallenen.� Dat� zij�
door� de� allerhevigste� pijnen� en� smarten� het�
bewustzijn�verloren�had�en�eindelijk�met�inspan�
ning�van�alle�krachten�en�gedreven�door�vrees�
en�angst,�op�het�roepen�harer�meesteres� is�op�
gestaan.�

Diezelfde�dag�liet�de�burgemeester�haar�over�
brengen� naar� de� cellulaire� gevangenis� in�
Utrecht.�Aan� de� o�cier� van� justitie� schreef� hij�
dat�hij� in�naam�des�Konings� tot� voorlopige� aan�
houding�was�overgegaan,�aangezien�de�verdach�
te�in�de�laatste�dagen�zeer�in�beterschap�is�toege�
nomen,�volgens�de�verklaringen�van�de�deskundi�
gen� (de� beide� doktoren).�Dat�zij� reeds�eenmaal�
onverwacht�naar�beneden�is�gekomen�en�volgens�
eenen� door� haar� aan� hare� ouders� geschreven�
brief,� hierbij� gaande,� maandag� voornemens� is�
daarheen�te�vertrekken.�Dat�de�heer�Daubanton,�
nu� zij� zooverre� hersteld� is,� niet� langer� haar� kan�
hebben� en� in� mijne� gemeente� geene� geschikte�
gelegenheid�is�de�verdachte�te�doen�bewaren.�Hij�
besloot:� Tenslotte� bezit� ik� slechts� één� politie�
beamte,� zoodat� ik� onmogelijk� het� oog� op� haar�
kan�doen�houden,�daar� ik�om�haar�des�nachts�te�
bewaken� met� zeer� veel� moeite� eene� bejaarde�
vrouw�heb�kunnen�krijgen.�

�
Het�vonnis�

�
Diezelfde� dag� werd� Antje� ingeschreven� in� de�
strafgevangenis� in�Utrecht,�onder�nummer�917,�
B2/2.�Daar�wachtte�ze�op�haar�proces,�dat�op�8�

Portret�van�burgemeester�jhr.�mr.�D.J.A.A.�van�Lawick�
van�Pabst�tot�Nijevelt.�In�1859,�geschilderd�door�Nicolaas�
Pieneman�(particuliere�collectie).�
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september� plaatsvond� tijdens� de� Openbare�
Correctionele�Terechtzitting�van�de�Arrondisse�
ments� Rechtbank� aldaar.25� Antje� bekende� de�
feiten,� die� aan� de� hand� van� de� processen�
verbaal�van�de�burgemeester�werden�voorgele�
zen.�Ze�had�het�kind�voelen�leven,�maar�dacht�in�
de� vierde� of� vijfde� maand� van� haar� zwanger�
schap�te�zijn.�Uit�angst�had�ze�niemand�iets�dur�
ven�vertellen�en�zich�ook�niet�voorbereid�op�de�
bevalling.� Zij� werd� door� de� o�cier� van� justitie�
schuldig� verklaard� aan� het�wanbedrijf� van� het�
veroorzaken�van�eenen�manslag�(doodslag)�door�
onvoorzichtigheid�en�achteloosheid.�De� eis� was�
gevangenzetting� in�een�Huis�van�Correctie�voor�
de� tijd� van� een� jaar,� in� eenzame� opsluiting� te�
ondergaan.�

Voor� de� rechtszitting� werden� alle� getuigen�
opgeroepen.� Zij� bleven� bij� hun� eerdere� verkla�
ring,�soms�aangevuld�met�details.�Getuige�Klaas�

Scheepmaker�deed�nauwkeurig�verslag�van�het�
openbreken� van� het�  geheim� gemak!� en� het�
opscheppen�van�het�kind.�De�wat�beschaafdere�
term� geheim� gemak� werd� bij� het� vonnis� ge�
bruikt� in� plaats� van� het� sekreet� van� de� burge�
meester.� Uit� het� voorgelezen� verslag� van� de�
deskundigen�bleek�tot�in�detail�hoe�de�lijkschou�
wing� had�plaatsgevonden.�Het� kind�was� vijftig�
Nederlandse�duimen26� lang,� een�meisje� en� aan�
handen� en� voeten� van� nagels� voorzien.� In� de�
longetjes� was� lucht� aangetro�en,� wat� tot� de�
conclusie�leidde�dat�het�geleefd�had.�

De�rechtbank,�bestaande�uit�jhr.�mr.�Asch�van�
Wijck�en�de�heren�Van�Rijckevorsel� van�Rijsen�
burg�en�Van�Lier,�achtte�wettig�en�overtuigend�
bewijs�aanwezig�en�veroordeelde�Antje�tot�drie�
maanden� eenzame� opsluiting,� plus� een� boete�
van� 25� gulden� en� de� kosten� van� het� rechtsge�
ding,� zijnde� 26,49,� waarbij� ook� de� reiskosten�
van�de�getuigen�waren� inbegrepen.�Deze�geld�
bedragen�waren� invorderbaar� bijwege�van�aan�
tasting�der�persoon�27.�

Drie� maanden� eenzame� opsluiting� lijkt� ons�
wreed,�maar�bij�het�vonnis� is�wel�degelijk�reke�
ning�gehouden�met�de�mogelijkheid�dat� ze�uit�
onwetendheid�over�het�verloop�van�een�zwan�
gerschap� en� bevalling� het� kind� letterlijk� heeft�
 verloren!.�Als�er�een�vermoeden�van�opzet�was�
geweest,� dan� had� ze� in� 1859� kans� gelopen� op�
tenminste�vijf�jaar�tuchthuis.�Begin�negentiende�
eeuw,�toen�in�Nederland�de�Code�Penal�naar�de�
Franse�wet�van�kracht�was,�stond�op�het�doden�
van�het�eigen�kind�de�doodstraf.� In� 1854�werd�
dat�gewijzigd� in�minimaal�vijf,�maximaal�twintig�
jaar� tuchthuis.� Nadat� in� Nederland� in� 1870� de�
doodstraf�was�afgeschaft,�werd�de�straf�bij�reci�
dive�(herhaling)�levenslang.�

Anno� 2013� wordt� in� vergelijkbare� gevallen�
rekening�gehouden�met�de�psychische�gesteld�
heid�van�de�moeder,�bijvoorbeeld�een�postnata�
le�depressie.�Wie�uit�vrees�voor�ontdekking�het�
kind�van�het� leven�berooft,� is�schuldig�aan�kin�
derdoodslag�en�kan�maximaal�zes�jaar�gevange�
nisstraf�krijgen.�Wie�dat�doet�na�een�genomen�
besluit,� dus�met� voorbedachten� rade,� is� schul�
dig�aan�kindermoord�en�kan�negen� jaar�krijgen.�

Gevangeniscel�uit�vroeger�tijd.�Prentbrie�aart�uit�ca.�
1910�naar�pentekening�van�de�socialistische�kunstenaar,�
tevens�astroloog�Dirk�Koning�(1888�1978),�gehuwd�met�
de�Larense�kunstschilderes�Louise�Marie�(Lou)�Loeber.�
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�Deze�delicten�zijn�in�1886�ingevoerd�in�het�Wet�
boek�van�Strafrecht�en�nog�immer�van�kracht.28�

�
�

Eenzame�opsluiting�
�
Antje� onderging� dus� drie� maanden� eenzame�
opsluiting.� Opsluiting� in� cellen� bestond� pas�
sinds�1850.�Voor�de�Franse�tijd�kende�men�enkel�
lijfstra�en�en�verbanningen.� In�de�negentiende�
eeuw�werd�in�Europa�het�Amerikaanse�cellulaire�
stelsel�overgenomen.�Er�kwamen�allerlei�nieuwe�
opvattingen�over�stra�en:�heropvoeden,�boete�
doen� door� zwaar�werk,� opbergen� voor� de� sa�
menleving�etc.�Eenzame�opsluiting� �penitentie�
(boetedoening)� �zou�het�berouw�over�de�bega�
ne� daad� bevorderen,�waardoor� de�misdadiger�
tot� inkeer�kon�komen.�Een�eerste�cellulaire�ge�
vangenis�werd� in�Amsterdam�gebouwd.�In�1852�
werd�begonnen�met�de�bouw� van� zo!n�gevan�
genis�in�Utrecht,�het�huidige�Wolvenplein29.�Het�
cellulaire� stelsel� hield� in� een� volledig� eenzame�
opsluiting� en� geen� contact� met� medegedeti�
neerden.�Mensen�hadden�recht�op�een�half�uur�
luchten�per�dag� in� individuele� luchtkooien.�Ve�
len�werden�krankzinnig�en�het�aantal�zelfmoor�
den�was�hoog.�
Het�gebouw�was�heel�modern�voor�zijn�tijd.�Er�

was�ventilatie�via�ingemetselde�kanalen.�Ook�was�
er�al� toilet�met�water�op�de�cel.�Dat�was�uniek,�
driekwart�van�Nederland�had�die�voorziening�nog�
niet.�Men�sprak�er�dan�ook�schande�van�dat�die�
boeven�zo�luxe�gedetineerd�waren.�Dat�had�alles�
met�de� filosofie�van� justitie� te�maken.�Door�alle�
kwade� invloeden� van� buiten� te� elimineren� en�
goede� invloeden�daarvoor� in�de�plaats� te�bren�
gen,�zou�het�goede� in�de�mens�weer�boven�ko�
men.�Goed�betekende�toen�letterlijk�goede�voor�
zieningen,�die�de�gezondheid�verbeterden.�
De� gevangen�werden� volstrekt� anoniem� bin�

nen� gebracht.� Ze� kregen� een� nummer� zodat�
zelfs�de�bewakers�hun� naam� niet�wisten.�Door�
die� anonimiteit� zou�de�gevangene�de� kans� krij�
gen�om�weer�bij�nul�te�beginnen.�Wat�de�gevol�
gen� van� al� dit� goede� voor� Antje�waren� is� niet�
bekend.�Zij�verdween�na�vrijlating�spoorloos�en�

is� tot� nu� toe� niet� teruggevonden� in� de� bevol�
kingsregisters� van� Amsterdam,� Utrecht� en�
Vreeland.� Volgens� het� bevolkingsregister� van�
Amsterdam�woonden�haar�ouders�in�1862�enkele�
maanden�op�de�Anjeliersgracht30.�Alleen�de�jong�
ste�vier�kinderen�woonden�toen�nog�thuis.�Ook�
is� niet� bekend� of� en� door�wie� de� boete�werd�
betaald�bij�de�vrijlating�van�Antje�op�7�december�
1859�wegens�expiratie�[afloop]�van�straftijd.�

�
�

Wet�op�de�Kerkgenootschappen�
�

De� familie�Daubanton� deed� de� volgende� jaren�
wel� van� zich� spreken,� vooral� in� Loenen.�Op� 9�
mei�1862�kocht�Daubanton�het�pand� in�de�Grut�
terstraat,�toen�Gruttersteeg.�Of�eigenlijk� liet�hij�
het� kopen.� De� volgende� dag,� een� zaterdag,�
meldde�koper�Jacobus�Willem�Sanders,�timmer�
man,�wonende�aan�de�Westerstraat� in�Amster�
dam,� zich� bij� notaris� Ernst� van� Beusekom�met�
de�mededeling�dat�hij�de�dag�ervoor,�tijdens�de�
veiling�in�het�Raadhuis�van�Kronenburg,�het�pand�
had� gekocht� in� opdracht� van� F.� Daubanton.�
Deze� was� ook� meegekomen� en� de� notaris�
maakte�een�akte�op.�Het�pand�wordt�omschre�
ven� als� een� Heerenhuis� met� tuin,� gequoteerd�
B2231,�bevattende� zes� zoo�beneden��als�bovenka�
mers,� benevens� provisie�,� mangel�� en� dienstbo�
denkamer,� zolder,� keuken,� kelder,� welpomp,�
regenbak� en� verdere� gemakken.� Het� stond� op�
erfpachtgrond,� belendend� ten� oosten� het� ei�
gendom�van�Klaas�Kleijn�en�ten�westen�dat�van�
Paulus�Fluijt.�De�koopsom�was�f�2301.�
De�luidruchtige�godsdienstoefening�met�open�

ramen� in�oktober� van�dat� jaar,�waar� heel� Loe�
nen� van� kon� meegenieten,� noopte� de� burge�
meester� van� Loenen� advies� te� vragen� aan� de�
o�cier�van�justitie�te�Utrecht.�Deze�antwoordde�
al�drie�dagen� later�dat�het�hem�voorkomt,�dat�
artikel�7�der�Wet�op�de�Kerkgenootschappen� is�
geschonden.�Maar�dat�hij�het�wenselijk�acht� in�
deze�met�de�meest�mogelijke�zachtheid�te�werk�
te�gaan,� uit�hoofde�het�hier�om�materie�van�tee�
deren�aard�geldt.�Hij�adviseerde�de�heer�Dauban�
ton�erop�te�wijzen,�dat�hij�in�strijd�met�de�wet�en�
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buiten� het� vereischte� verlof� heeft� gehandeld.�
Mocht�dit�niet�helpen,�dan� zou�bij�overtreding�
procesverbaal� volgen� ten� einde� de� zaak� alsdan�
haren� gewone� loop�hebbe.� Dat� zou� betekenen�
dat� het� gebouw� door� de� burgemeester� geslo�
ten�zou�worden.�

Het� is� niet� bekend� hoe� het� aßiep,�maar�wel�
zorgde� kort� daarop� de� bewaarschool,� die�
Daubanton� ook� in� het� pand� was� begonnen,�
voor� de� nodige� onrust� in� Loenen.� Er� woedde�
zelfs�een�schoolstrijd� in�het�klein.�Dit� leidde�tot�
oprichting�van�een�schooltje,�dat�voorloper�was�
van�de�openbare�kleuterschool.32�

Daubanton� volgde� in� 1871� deÞnitief� zijn� roe�
ping� en� vertrok� naar� Zwitserland.� Hij� besloot�
zijn�zaken�te� liquideren�en�te�Lausanne�te�gaan�
studeren� voor� predikant.� Met� zijn� hele� gezin�
trok� hij� daarheen� en� ook� zijn� zoon� F.� E.�
Daubanton33� studeerde� daar.� In� 1876� werd� hij�
door� de� Waalsche34� commissie� toegelaten� tot�
de� evangeliebediening� in� de� Nederlands� Her�
vormde�Kerk.�Bij�de�kleine�Waalsche�gemeente�
te� Groningen� beroepen,� aanvaardde� hij� 3� Juni�
1877� daar�de�dienst.�Gedurende�16�jaar�heeft�hij�
veel� gedaan� aan� christelijk�socialen� arbeid.� Hij�
was� een� geboren� evangelist,� een� man� niet� van�
bespiegelingen,� maar� van� de� practijk.� Drankbe�
strijding,� traktaatverspreiding,� leniging� van� ar�
moede�hadden�zijn�gansche�hart.�Zijn�lokaal�in�de�
Baresteeg�was�hem�niet�genoeg.� In� 1887�stichtte�
hij� in� de� Groote� Bergstraat�  Bethel!,� een� ruim�
lokaal�met�woning,�dat�hem�ruim�"�8000�kostte,�
en� stelde� hij� een� tweeden� evangelist� aan.� Over�
zijn� arbeid� schreef� hij� in� het� tijdschrift� Bouw�
steenen,�1886�87.35�

�
�

Moraal�
�

Zoveel�goede�werken�voor�anderen,�maar�waar�
bleef�hun�dienstmeisje?�Zouden�de�Daubantons�
zich� toch�over�Antje�hebben�ontfermd?�Dit� lijkt�
onwaarschijnlijk� gelet� op� de� bewoordingen�
waarin� mevrouw� zich� over� haar� onfortuinlijke�
dienstmaagd� uitte,� maar� de� negentiende�
eeuwse� moraal� was� totaal� anders� dan� tegen�

woordig.�Mej.�Daubanton�kon�niet�openlijk�par�
tij� trekken� voor�het� losbandige�dienstmeisje� in�
haar� huis,� omdat� zij� daar� zelf� op� aangekeken�
zou� worden.� Wellicht� was� ze� daarom� in� onze�
ogen� extra� fel.� Toch� maakten� de� aanhangers�
van� het� Réveil� zich� wel� druk� voor� andere�
 gevallen� vrouwen!.� Misschien� oordelen� we� te�
snel.� Wie� weet� hebben� ze� Antje� toch� ergens�
onder�dak�gebracht� en�de� vorderingen� van�de�
rechtbank�betaald.�

�
Dit� artikel� is� eerder� verschenen� in� De� Vechtkro�
niek,�uitgave�van�de�Historische�Kring�Gemeente�
Loenen.�

�
Mieke� Kennis� is� oud�inwoonster� van� Loenen� en�
schrijft� voor� de� Vechtkroniek.� Willem� Mooij� is�
geboren�en�getogen�in�Loenen.�

�
Noten�
�
1.� Ook�was�er�een�Dorcas�vereniging�aan�verbonden,�

die�armen�voorzag�van�kleding.�De� in�1862�aange�
stelde�evangelist�was�J.H.�Ligtvoet�(1828�1906).�Zie�
ook:� S.� Gri�oen� e.a.� !t� Fundament.� Honderd� jaar�
christelijke�school�te�Loenen�aan�de�Vecht�1895�1�mei�
�1995.�Loenen�aan�de�Vecht/Driebergen�1995,�p.�7�
8.�In�het�pand�Grutterstraat�5�7�was�vroeger�onder�
andere�Woninginrichting�Mooij�gevestigd.�

2.� Correspondentie�gemeente�Loenen,�RHC�Vecht�en�
Venen.�

3.� Volgens�haar�eigen�opgave.�Er�zijn�van�Antje�ver�
schillende� geboortedata� en� spellingen� van� de�
achternaam�gevonden,�zie�ook�noot�10.�

Inschrijving�van�Antje�Kuiper�in�de�Utrechtse�gevange�
nis.(Register�der�gevangenen�1856�1864,�HUA).�
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�4.� Huis� nr.� OO� 597,� het� huidige� Westerstraat� 107,�
tussen� de� Violierenstraat� en� de� Anjeliersdwars�
straat.� De� Anjeliersgracht� was� een� gracht� die� de�
Prinsengracht�met�de�Lijnbaansgracht�verbond,�en�
werd�gedempt�in�1861.�Sinds�voorjaar�2012�staan�in�
het�Openluchtmuseum�Arnhem�enkele�panden�uit�
de�Westerstraat,� aan�weerszijden� van� de� Potten�
bakkersgang,�Westertraat�216.�

5.� Het� huidige� verpleeghuis� aan� de� Roetersstraat�
werd� in� 1782�gebouwd�als�werkhuis.�Hier�werden�
opgepakte�bedelaars�en�hoeren�opgesloten.�Werk�
lozen� konden� in� ruil� voor� zware� arbeid� kost� en�
inwoning�krijgen.�

6.� BiograÞsch� Lexicon� voor� de� Geschiedenis� van� het�
Nederlands�Protestantisme,�deel�1,�Kampen�1978,�p.�
258�259.�

7.� Genoemd�naar�de�Engelse�koningin�Victoria,�die�na�
de�dood�van�haar�geliefde�echtgenoot�Albert�het�
hele�land�decennia�lang�in�rouw�dompelde.�

8.� Er�was�nog�geen�huisnummering�per�straat,�maar�
alle�huizen�van�het�dorp�waren�genummerd�van�1�
tot� 116.� Men� begon� langs� de� Vecht� vanaf� de� ge�
meentegrens� met� Loenen.� Het� logement,� nu� De�
Nederlanden,�was�nr.�9.�

9.� De�huizen�Duinkerken�5,�7�en�9�staan�op�de�lijst�van�
Rijksmonumenten.� Het� zijn� drie� achttiende�
eeuwse� panden,�  onderdeel� vormend� van� een�
waardevolle�Vechtwand!.�

10.�Anna�Maria� Cornelia� 1851,� Francois� Elbertus� 1853,�
Bertha� Dorothea� 1855,� Jean� David� 1856,� Cornelia�
Wilhelmina� 1858.� In� 1860� en� 1866� kregen� ze� nog�
twee�kinderen.�

11.� Volgens� het� Utrechtse� gevangenisregister� gebo�
ren�op�20� juli�1839�te�Amsterdam,�vader:�Adrianus�
Janssen,�moeder:�Wijmpje�Speelman.�Volgens�het�
Amsterdamse�bevolkingsregister�woonde�de�fami�
lie� in�1854� in�de�Derde�Goudsbloemdwarsstraat,� in�
de� Jordaan.�Huisnummer�QQ� 285,�het�huidige�nr.�
8.�Vader�Adrianus� Jansen�Kuijper� (1817,� r.�k.)�was�
kistenmaker,� zijn� vrouw� Wijntje� Spelman� (1811,�
ned.� herv.)� zonder� beroep.� Er� waren� zeven� kin�
deren,� Johanna�Wilhelmina� 7� sept.� 1836,�Antje� 21�
juli� 1837,�Wijntje� 1841,�Adrianus� 1844,� Johan�Ernst�
Hendrik� 1846,� Johannes� Adrianus� 1848,� Maria�
Jacoba� 1851.� Molenaarsknecht� Egbertus� Kuijper,�
geb.�1826,�was�inwonend.�

12.�Utrechts�Archief,�Archief�van�de�directeur�van�de�
strafgevangenis�aan�het�Wolvenplein,�1856�1954.�

13.�Bron:�archief�gemeente�Vreeland�1811�1964,�nr�822.�
14.�Jonkheer� mr.� D.J.A.A.van� Lawick� van� Pabst� tot�

Nijevelt� (1828�1899)� was� burgemeester� van�
Vreeland� en� secretaris� van� Nigtevecht� (1857� tot�

1868),� liberaal� lid� van� Gedeputeerde� Staten� van�
Utrecht�en�vijftien�jaar�burgemeester�van�Arnhem.�
Gehuwd� met� Maria� Jacoba� Simonetta� Rijnbende.�
Hij� legde� in�1862�de�eerste�steen�van�het�gemeen�
tehuis� in� de� Raadhuislaan.� Van� 1868�1871� was� hij�
burgemeester� van� Maarssen� en� Maarsseveen� en�
huurder� van� het� verdwenen� buiten� Ter� Meer� in�
Maarssen.�In�Vreeland�woonde�het�gezin�in�huis�nr.�
68K.� Een� buurman� was� de� brugwachter,� dus� de�
burgemeester� woonde� waarschijnlijk� op� Voor�
straat�14.�

15.�A.G.� de� Bruijn� (1813� Mijdrecht�1886� Vreeland),�
getrouwd� met� Wijntje� van� Paddenburg� (1815�
1882),� één� zoon,� Daniel,� 1839.� Drie� andere� kin�
deren�zijn�in�1842,�1844�en�1846�in�de�eerste�maan�
den�overleden.�Het�gezin�woonde�in�huis�99K.�

16.�Karmelietenwater,� een� aftreksel� van� kruiden� op�
alcohol,�waarvan�citroenmelisse�het�hoofdingredi�
ënt�was.�Het�werd� toegepast�bij�  geestelijk�zwak�
ke!� vrouwen� ter� bestrijding� van� humeurigheid.�
Karmelietenwater� wordt� nog� steeds� in� Frankrijk�
gemaakt.�Op�een�klontje�suiker�verlicht�het�hoofd�
pijn,�buikkrampen�en�een�moeizame�spijsvertering.�

17.�Een�sekreet�is�de�voorloper�van�de�huidige�wc:�een�
stenen� vertrekje� binnenshuis� of� houten� hokje�
buitenshuis�met�daarin�een�kist�met�een�gat�met�
een� deksel� erop� boven� de� beerput� of� een� sloot.�
Het� woord� komt� van� chambre� secrète� (geheime�
kamer).�

18.�Jan� Koper,� 1813�1891� geb.� te� Vreeland,� zoon� van�
Gerrit� Koper� en� Geertruij� Spaan,� geh.� 1838� met�
Marretje�Dorland,�tweede�huw.�Alida�de�Wit.�

19.�Kortenhoef�1810�Vreeland�1883.�
20.�Iemand� die� bij� een� rechter� of� notaris� een� verkla�

ring�aßegt.�
21.�Deze�gebruiken�komen� in�culturen� in�de�hele�we�

reld� voor.� Tot� de� jaren� zestig� van� de� twintigste�
eeuw�bestond�er�ook� in�Nederland�een�groot� ta�
boe� rond� de� menstruatie.� Deze� moest� geheim�
gehouden�worden.�

22.�Obstetrie:�deel�van�de�geneeskunst�dat�zich�bezig�
houdt� met� de� begeleiding� van� zwangerschap,�
baring�en�kraambed.�

23.�Zwager�van�de�Loenense� fabrikant�Christiaan�Die�
derik�Tijssen�van�Beek�en�Ho�.�Meer�over�dokter�
Van�der�Meer�Mohr�in�Vechtkroniek�37,�p.�20.�

24.�Frans� woord� voor� bijzonder� soort� handstempel,�
lakstempel�met�afdruk�van�een�wapen.�

25.�Utrechts� Archief� toegang� 382,� 20�32� rolregister�
strafzaken� 1852�1861,� nr� 21.� Het� vonnis� beslaat�
meer�dan�tien�pagina!s.�

26.�De� Nederlandse� duim� had� niet� overal� dezelfde�
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lengte,�zo�kon�men�waarden�aantre�en�van�2,575�
of�2,6162�cm.�De�duim� leeft�nog�voort� in�woorden�
als�duimstok�en�duimbreed.�

27.�Een�civiele�gijzeling�of�het� ten�uitvoer� leggen�van�
lijfsdwang� is� het� zwaarste� dwangmiddel� dat� het�
civiele� recht� kent.� Hierbij� wordt� een� natuurlijke�
persoon�die�haar�verplichtingen�niet�nakomt,�maar�
die� deze� verplichtingen� redelijkerwijze� wel� kan�
nakomen,� opgesloten� voor� een� bepaalde� termijn�
of�totdat�aan�de�verplichting�is�voldaan.�

28.�Art�290,�291,�292,�en� toelichting�anno� 1895.� Infor�
matie� van� Oostwaard� Advocaten,� oorspronkelijk�
gevestigd� aan� de� Voorstraat� in� Vreeland,� nu� in�
Hilversum.�

29.�Door�het�rijk�was�het�bolwerk�Wolvenburg�van�de�
gemeente�aangekocht� voor�de� som� van� f�14.000.�
De� cellulaire� gevangenis� bevatte� 116� cellen� en�
werd�op�1� juli�1856� in�dienst�gesteld.�In�2000�werd�
het� gevangeniscomplex� een� rijksmonument� en�
vond� een� grote� renovatie� plaats.� Tegenwoordig�
kunnen�er�124�mensen�gedetineerd�worden.�

30.�Huis� OO� 601,� het� huidige� Westerstraat� nr� 101,�
slechts�twee�huisnummers�verwijderd�van�de�fami�
lie� Daubanton.� Hier� is� de� achternaam� gespeld�
Kuiper�en�de�naam�van�de�moeder�Wijmpje�Spel�
man.�

31.�Bij� het� kadaster� van� de� gemeente� Loenen� toen�
bekend�als�sectie�A�nr�476,�een�roede�en�63�ellen�
groot.�

32.�Zie�hiervoor�Vechtkroniek�26,�mei�2007.�
33.�F.E.�Daubanton�geboren�5�februari�1853�te�Amster�

dam,�overleden�6�december� 1920� te�Utrecht.�Van�
1903�1920�hoogleraar�bijbelse�en�praktische� theo�
logie� en� zendingswetenschap� aan� de�Universiteit�
van�Utrecht.�

34.�De�Waalse�gemeenten� zijn�onderdeel� van�de�Ne�
derlandse�Hervormde�Kerk� in�de�Nederlanden� en�
de� voormalige� koloniën,� waarvan� de� leden� oor�
spronkelijk�uit�de�Zuidelijke�Nederlanden�en�Frank�
rijk� stammen�en�waarbinnen�de�voertaal�Frans� is.�
(Frans:�Église�Wallonne).�Leden�van�deze�gemeen�
ten� worden� Waals� Hervormd� (Frans:� Réformé�
wallon;� voor� 1815� ook� Waals� Gereformeerd)� ge�
noemd�en�werden�lange�tijd�onderscheiden�van�de�
Nederduits�Hervormden,�die�Nederduits�of�Neder�
lands� als� voertaal� gebruiken.� Tegenwoordig� vor�
men�dertien�kerkgemeenten�in�het�land�de�Waalse�
classis� van� de� Protestantse� Kerk� in� Nederland.�
Regelmatig� worden� nog� diensten� in� het� Frans�
gehouden.�

35.�BiograÞsch� Lexicon� voor� de� Geschiedenis� van� het�
Nederlands�Protestantisme,�deel�2� (Kampen� 1983),�
156�158.�

�
�
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De�Open�Dag�van�TVE,�dit�jaar�in�Nederhorst�den�
Berg,�voltrok�zich�ook�dit�keer�weer�onder�een�
gunstig�gesternte.�Liet�vorig� jaar�de�zon�zich� in�
kasteel�Groeneveld�pas� na� het�middaguur� zien,�
zo� was� zaterdag� 12� oktober� de� hele� dag� zon�
overgoten.� Gunstig� want� de� zondag� erna� was�
een�van�de�natste�dagen�van�deze�eeuw.�Na�het�
welkom�van�TVE�voorzitter�Jan�Vollers,�opende�
burgemeester� Smit� van� Wijdemeren� de� Open�
Dag� o�cieel.� Vervolgens� hield� de� historisch�
geograaf�Simon�van�den�Bergh�een� lezing�over�
Veranderingen�in�het�boerenleven�en�Emke�Raas�
sen�Kruimel� over� Boerenleven� gezien� door� de�
ogen�van�schilders�rond�1900� in�met�name�Laren�
en�Blaricum.�Na�een� lunch� in�de�vlakbij�gelegen�
Bergplaats�splitsten�de�74�deelnemers�zich�op�in�
vier�excursies�naar�keuze.�

Voor� het� zover� was,� had� Jan� Vollers� in� de�
sfeervolle� Willibrordkerk� kort� toegelicht� waar�
om�zowel�Nederhorst�den�Berg�als�het�boeren�
leven� dit� jaar� door� TVE� waren� samengevoegd.�
Enerzijds� bestaat� de� Historische� Kring� Neder�
horst� den� Berg� 25� jaar� en� anderzijds� geeft� de�
agrarische�achtergrond�van�het�dorp�een�mooie�
gelegenheid�aandacht�te�besteden�aan�het�the�
ma�van�Agrarisch�Erfgoed�Nederland,�te�weten�
De�historische�boerderij�in�een�veranderend�land�
schap.�Met�gepaste� trots�kondigde�hij�nog�aan�
dat�de�nieuwe�website�van�TVE�vanaf�12�oktober�
in�de�lucht�is.�Waarvan�akte.�

Na� hem� feliciteerde� burgemeester� Smit� de�HK�
Nederhorst�den�Berg�met� zijn� jubileum� en� het�
themanummer� van� TVE�over� het� dorp.� Ook� al�
had� hij� nog� geen� gelegenheid� alle� artikelen� in�
het�speciale�nummer�te� lezen,�toch�meende�hij�
een�zeer�geslaagde�productie�te�herkennen.�Hij�
wees�op�de�groeiende�belangstelling�voor� loka�
le�geschiedenis�en�de�populariteit�van�regionale�
en� lokale� tijdschriften�en�boeken,�zoals�van�de�
alom�geprezen�Geert�Mak.�Nadat�wij�op�school�
kennis� hebben� genomen� van� de� grote� leiders,�
veldslagen�en�de�grote�ideologieën,�is�er�steeds�
meer� aandacht� voor� de� eigen� leefomgeving,�
concludeerde�Smit.�

Als�Westfries�a�omstig�uit�Edam�onderkende�
hij�in�de�acties�in�de�Horstermeer,�waar�de�Repu�
bliek� Horstermeer� in� 2010� werd� uitgeroepen,�
zowel�het�ludieke�als�het�serieuze�dat�Friezen�zo�
eigen� is.�Volgens�hem� zouden�dat� sporen� kun�
nen�zijn�van�de�Friese�landbouwers�en�tuinders,�
aanhangers� van�Domela�Nieuwenhuis,� die� zich�
aan�het� einde� van�de�negentiende� eeuw� in�de�
Horstermeerpolder�vestigden.�

Na� deze� vriendelijke� en� diplomatieke� woor�
den,�Smit�bemiddelde�met�succes�in�het�conßict�
over�de�Horstermeerpolder�tussen�bewoners�en�
de� provincie�Noord�Holland,� nam� de� historicus�
Simon� van�den�Bergh� zijn�gehoor�mee�op� een�
boeiende�reis,�aan�de�hand�van�foto s�en�statis�
tieken,�door�de�geschiedenis�van�agrarisch�Ne�
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derland� sinds� 1900.� Vooral� de� invloed� van� de�
ruilverkaveling,� het� streven� naar� meer� agrari�
sche� opbrengst� per� hectare� of� liters� melk� per�
koe,�op�het�landschap�en�de�intrede�van�moder�
ne� landbouwtechnieken� werden� door� hem� op�
een� enthousiaste� manier� uiteen� gezet.� Hij� illu�
streerde�de�gevolgen�met�een�voorbeeld� in�de�
regio,�de�Eempolder.�

Na� de� eerste� Ruilverkavelingswet� (1924)�
kwam�daar�tussen�1938�en�1942�de�eerste�ruilver�
kaveling� tot� stand� die� in� 1951� haar� voorlopig�
beslag�kreeg.�Een�gecompliceerd�proces�waarbij�
de� percelen� van� alle� 372� eigenaren� moesten�
worden� gewaardeerd.� Doordat� voor� het� eerst�
gebruik� werd� gemaakt� van� luchtkartering,� be�
schikte�Van�den�Bergh�over�fraai�beeldmateriaal.�

Na�de�Tweede�Wereldoorlog,�die�opmerkelijk�
genoeg�nauwelijks� inbreuk�maakte�op�het� ver�
kavelingsproces,� volgde� in� 1954� een� tweede�
Ruilverkavelingswet�en�begon�in�1963�een�voor�
lichtingscampagne� om� boeren� voor� (nieuwe)�
ruilverkaveling� te� interesseren.�Ook� in�de�Eem�
polder�groeide�het�inzicht�dat�de�mogelijkheden�
van� ruilverkaveling�niet�optimaal�waren�benut.�
Onder� druk� van� nieuwe� technieken,� zoals� de�
melkmachine� en� de� ligboxstal,� en� het� land�
bouwbeleid�van�de�Europese�Unie,�werden�een�
verdergaande� uitruil� van� grond� en� een� andere�
landinrichting�noodzakelijk.�Er�volgde�een�twee�
de� ruilverkavelingsplan� dat� uiteindelijk� in� 1988�
door�de�betrokkenen�werd�goedgekeurd�en� in�
2007�werd�afgerond.�Opvallend�was�dat�onder�
de�59�procent�voorstemmers�zich�relatief�meer�
eigenaren� van� grote� oppervlakten� bevonden�

dan�onder�de�tegenstemmers.�
Dat�herverkaveling�niet�altijd� tot�een�mooier�

landschap� leidt,� noemde� Van� den� Bergh� een�
kwestie�van�een�andere�orde.�Herverkaveling� is�
nu�eenmaal�primair�gericht�op�een�e�ciëntere�
bedrijfsvoering� ter� versterking� van� de� Neder�
landse�agrarische�sector�en�vooral�met�het�oog�
op� de� export.� Met� enkele� statistieken� maakte�
Van�den�Bergh�duidelijk�dat�die�opzet�meer�dan�
gelukt� is.�Wel� is�er�onder� invloed�van�de�milieu��
en� natuurbeweging� in� de� jaren� zeventig� in� de�
Eempolder,�na�veel�gesteggel,�ruimte�voor�nieu�
we�natuur�en�dus�ook�recreatie�ingeruimd.�

In� haar� lezing� liet� mevrouw� Emke� Raassen�
Kruimel,� voormalig� hoofd� museum� Singer� La�
ren,� aan�de� hand� van� vele�mooie�plaatjes� zien�
wat� schilders� zo� aantrekkelijk� vonden� aan� de�
ongerepte,�oude�Gooise�natuur.�Vanaf�de� jaren�
zeventig� van� de� negentiende� eeuw� vestigden�
zich� met� name� in� Laren� en� Blaricum� schilders�
van�de�Haagse�School,�zoals�Jozef�Israels,�Anton�
Mauve� en� Albert� Neuhuys.� Zij� werden� niet� al�
leen�aangetrokken�door�de�mogelijkheid�buiten�
hun�ateliers� te�werken�en�zo�te�breken�met�de�
Academische�School.�Hun�a�eeldingen�van�het�
op�het�eerste�gezicht�romantische,�eenvoudige�
plattelandsleven� bleek� ook� te� voorzien� in� een�
behoefte�in�de�Verenigde�Staten�aan�zulke�arca�
dische� taferelen.� De� herders,� de� schapen,� de�
moeders�met� kind,� het�waren� thema s�die� het�
bij�Amerikanen�met�een�gevoel�voor�christelijke�
symboliek�goed�deden.�

Als� een� voorbeeld� van�die� commerciële� aan�
pak� noemde� mevrouw� Raassen�Kruimel� de� in�
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richting� van� een� Gooise� hoekje� in� het� Haagse�
atelier� van� Israels,�die�nooit� in� Laren�heeft�ge�
woond.�En�het�prijsverschil�tussen�een�schilderij�
met�een�zich�van�de� toeschouwer�verwijderen�
de�of�naar�de�kijker�toekomende�schaapskudde�
(sheep� coming� and� sheep� going).� Dankzij� deze�
voorstellingen�van�het�leven�van�de�eenvoudige�
Gooise�man/vrouw�kwamen�er�zelfs�Amerikaan�
se� schilders� naar� Laren� die� daar� gastvrij� door�
hun�collega s�werden�ontvangen�en�aanschoven�
aan�de�stamtafel�in�hotel�Hamdor�.�

�
Excursies�
Na�deze� interessante�en�oogstrelende� lezingen�
begaf�het�gezelschap�zich�naar�de�tegenover�de�
kerk� gelegen� Bergplaats� waar� een� voedzame�
lunch�werd�genuttigd.�Het�programma�voorzag�
vervolgens�in�vier�excursies:�een�wandeling�met�
gids� door� de� oude� kern� van� Nederhorst� den�
Berg�en�een� rondleiding� in�de�wasserij� Lamme�
Textielbeheer�of�varen�over�de�Spiegelplas�met�
uitleg� !van� polder� tot� plas � met� gids� en� rond�
vaart�bij� fort�Hinderdam�of� een�bezoek� aan�de�
boerderij� de� Horst� van� de� familie� Voshaart� en�
aansluitend� een� uiteenzetting� over� de� Bewo�
nersvereniging�Horstermeer�door�Henk�Stuyver�
of� een� stevige� wandeling� naar� de� Vecht� en�
Nigtevecht�met�toelichting�door�gidsen.�

Omdat� de� kans� zich� niet� vaak� voordoet� een�
wasserij�te�bezoeken,�kozen�we�voor�de�eerste�
excursie.� De� deelnemers� werden� bij� Lamme�
gastvrij�ontvangen�met�ko�e,� limonade�en�een�
gebakje.� Daarna� gaven� Arjan� van� den� Bosch,�
Dogan�Tetik�en�John�Meeuwsen�uitleg�over�de�

respectievelijke�behandelingen�die�de�vuile�tex�
tiel,� kleding� en� witgoed,� ondergaan� in� deze�
volledig� computer� gestuurde�wasserij/stomerij.�
Het�bedrijf�is�de�laatste�overgebleven�wasserij�in�
Nederhorst� den� Berg� dat� in� het� verleden� vele�
wasserijen�kende.�Met�de�komst�van�de�wasma�
chine� in�de�particuliere�huishoudens� in�de� jaren�
vijftig� en� zestig,� sloten�wasserijen� en�moesten�
de�overblijvers�zich�specialiseren.�

Het� familiebedrijf� Lamme� bestaat� inmiddels�
178� jaar�en�wordt�door�de� zesde�generatie�ge�
leid.�Dankij�een�grote�order�van�de�KLM�(60.000�
kilo�per�week)� in� 1997�kon�het�bedrijf�zich�ont�
wikkelen� tot� een� zogeheten� textielbeheerder.�
Sinds�1970�verzorgt�Lamme�de�reiniging�van�de�
kleding� van� het� grondpersoneel� van� de� KLM.�
Opmerkelijk� is� de� multiculturele� samenstelling�
van� het� personeel�waaraan�wordt� gerefereerd�
door�de�vlaggen�van�twintig� landen� in�de�grote�
distributiehal�van�het�bedrijf.�Directeur�Lamme�
wees� in�de�kantine�op�een�zogeheten�smoelen�
wand�waarop�de�foto�van� ieder�personeelslid� is�
aangebracht.�Hij�verklaarde�dit�soort�uiterlijkhe�
den� door� een� behoefte� aan� sociale� cohesie� in�
het�bedrijf�en�als�een�soort�vervanging�voor�het�
dorpsgevoel�dat�vroeger�heerste.�

Deelnemers�aan�de�excursie�over�de�Spiegel�
plas�kregen�tijdens�de�vaartocht�een�uitvoerige�
toelichting�door�Klaas�de� Jonge�op�de�Spiegel�
plas�tot�aan�de�sluis.�De�meeste�aandacht�werd�
besteed� aan� de� geschiedenis� van� de� zandwin�
ning�vanaf�1936�uit�het�zogenoemde�Ballastgat,�
genoemd� naar� het� bedrijf� Ballast� Nedam� N.V.�
Enorme�hoeveelheden�opgezogen�zand�werden�
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gebruikt�bij�de�aanleg�van�de�westelijke�tuinste�
den� van� Amsterdam� en� bij� de� aanleg� van� de�
Venserpolder�bij�Diemen.�Na�een�aantal�eerdere�
concessies�werd�in�1966�toestemming�gevraagd�
tot�een�diepte�van�51,55�meter�zand� te�mogen�
zuigen.� In� 1979� kwam� er� onder� andere� door�
druk�van�de�aanwonenden�van�de�plas�een�ein�
de�aan�de�zandwinning�en�werd�als�afronding�in�
1980� het� beeld� van� de� baggeraar� aan� de� ge�
dempte�Reevaart�onthuld.�Frans�Cladder�gidste�
op�het� traject�buiten�de� sluis�naar� fort�Hinder�
dam� en� vertelde� over� de� geschiedenis� van� die�
sluis,� die� door� schippers� indertijd� als� zeer� hin�
derlijk�werd�ervaren.�Het�uitstapje�naar�het�fort�
op�een�eiland�in�de�Vecht�was�een�belevenis�op�
zich.�

De�derde�excursie�ging�naar�het�boerenbedrijf�
van� de� familie� Voshaart� aan� de� Middenweg�
waar�Edward�Voshaart,�de�derde�van�de�genera�
tie�Voshaart�die�oorspronkelijk�uit�Zeeland�emi�
greerde,�over�zijn�melkvee�vertelde�en�zijn�nieu�
we� stal� in�aanbouw� liet�zien.�Daarna�werd�een�
bezoek� gebracht� aan� de� president� van� de�

Horstermeer,�Henk�Stuyver.�Hij�vertelde� indrin�
gend�over�de�geschiedenis�van�de�Horstermeer�
en� zette�de�bezwaren� van�de�bewoners� tegen�
het�polderpeil�en�de�vernatting�in�het�kader�van�
milieubeheer�uiteen.�

De� sportiefste�deelnemers�aan�de�Open�Dag�
hadden� ingetekend� voor� een� forse� wandeling�
over�de�Torenweg� via�de�Eilandseweg�over�de�
veerpont�naar�Nigtevecht.�Onderwijl�werden�zij�
door�gids�Herman�Veldhuisen�op�allerlei�wetens�
waardigs� gewezen.� In� Nigtevecht� werd� de�
groep� door� twee� gidsen� rondgeleid� door� het�
dorp� en� de� prachtige� Nederlands� Hervormde�
kerk.� Via� de� plaats� aan� de� Vecht�waar� ooit� de�
buitenplaats�Petersburg�heeft�gestaan,�keerden�
de� wandelaars� door� de� weilanden� terug� naar�
Nederhorst�den�Berg.�

Tijdens�de�nazit� in�het� koetshuis� van� kasteel�
Nederhorst,�waar�alle�deelnemers�aan�de�Open�
Dag� door� mevrouw� Jonker�Leurs� met� een�
drankje�en�een�hapje�werden�ontvangen,�kreeg�
iedereen� een� geplastiÞceerde� prent� van� het�
kasteel.�Dat�gevoegd�bij�het�prachtige�najaars�
weer,�de�charme�van�het�dorp�en�de�geslaagde�
excursies� zal� nog� hebben� bijgedragen� aan� het�
besef�dat�het�relatief�geïsoleerd�gelegen�Neder�
horst� den� Berg� dit� jaar� terecht� van� TVE� extra�
aandacht�kreeg.�

�
Joris�Cammelbeeck�
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Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1A,�Baarn�
Expositie�Ere�wie�ere�toekomt�vanaf�28�september�tot�
eind�februari�2014�
Expositie�Brand�in�Baarn/Brandweer�en�grote�branden�
van�1�maart�t/m�mei�2014�
Woe�van�14.00�16.00�uur�en�za�van�11.00�13.00�uur.�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4/a,�Blaricum�
Expositie�Sal�Meijer�van�1�december�27�april�2014.�
Za�van�14.00�16.00�uur�en�do�van�20.00�22.00�uur.�
�
Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�Naarden�
Tentoonstelling�Het� labyrint�der�wereld�van�5�oktober�
t/m�30�maart�2014.�
Di�t/m�zo�van�12.00�17.00�uur.�
�
Raadhuis�Dudok�Hilversum�en�Dudok�Dependance�
Dudokpark�1,�Hilversum�
Leven�en�werk�van�W.M.�Dudok�(1884�1974)�Ontdek�en�
beleef�je�omgeving;�
rondleiding�door�het�interieur�van�het�raadhuis�met�na�
aßoop� torenbeklimming� bij� goed�weer.� Vr� om� 13.30�
uur�en�zo�13.30�en�15.00�uur.�
�
Museum�Hilversum,�
Kerkbrink�6,�Hilversum�
Tentoonstelling� t�Gooi,�Beeld�van�het�landschap.�
Ma,di,wo,vr,za,zo�van�11.00�17.00�uur�en�do�van�11.00�
21.00�uur.�
�
Singer�Laren,�
Oude�Drift�1,�Laren�
Tentoonstelling�Dwars�door�Frankrijk�met�Henri�Le�Si�
daner,�t/m�19�januari�2014.�
Di�t/m�zo�van�11.00�17.00�uur.�
�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Raadhuislaan�2A,�Eemnes�
In�november�tentoonstelling�De�barre�winter�van�1963�
in�Eemnes.�
Za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�tentoonstelling�En�toen!kwam�de�mens.�
Tentoonstelling�over�de�opkomst�van�de�zoogdieren,�
met�als�hoogtepunt�van�hun�ontwikkeling�het�ver�
schijnen�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.�
�
Het�Huizer�Museum�
Achteraan�82,�Huizen�
Tentoonstelling�Rituelen�rond�het�leven�met�aandacht�
voor�de�rituelen�van�het�leven�zoals�geboorte,�doop,�
communie,�belijdenis,�trouwen,�overlijden�enz.,�t/m�18�
januari�2014.�
Di�t/m�za�13.30�17.00�uur.�
�
Historische�Kring�Laren�
Historisch�Centrum� de�Lindenhoeve!,�Burgemeester�
van�Nispenstraat�29,�Laren.�
Tentoonstelling�Wortels"�Aan�de�hand�van�oude�an�
sichtkaarten�van�Ernst�Wortel,�#wandelt$�u�door�het�
oude�Laren.�Het�níeuwe�Laren�ziet�u�door�de�lens�van�
Oog�op�Laren�fotograaf�Peter�van�Rietschoten.�Tot�
medio�december�op�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Historische�Kring�Loosdrecht�
Drieluik,�Acacialaan�2,�Nieuw�Loosdrecht�
In�Loosdrecht�Blootgelegd,�archeologische�vondsten�
die�in�en�rondom�Loosdrecht�gedaan�zijn.�
Woe�van�10.00�12.00�uur�en�van�19.30�22.00�uur,�op�de�
oneven�za�van�10.00�12.00�uur.�
�
Gemeentemuseum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�over�Weesper�porselein�
en�reclamemateriaal�van�Van�Houten.�
Di�t/m�do�en�za/zo�13.30�16.30�uur.�
�
�
�
Stadswandelingen:�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�door�
het�authentieke�dorp.�
Om�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�Schoutenhuis,�
Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen.�
�
Naarden:�
Vereniging�Werkgroep�Vestingstad�Naarden�organi�
seert�iedere�derde�zondag�van�de�maand�een�stads�
wandeling�in�en�om�de�vesting.�
Om�12.30�uur�bij�de�Utrechtse�Poort,�Ruijsdaelplein.�
�

�
Astrid�Becker�

Agenda 
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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�
mw.�dr�C.F.�Baar�de�Weerd,�gastredacteur�
�
Redactieadres�����035�526�7458�!�redactie@tussenvechteneem.nl�
Opmaak� Olf�Henselmans,�Huizen�
Druk� Drukkerij�J.�Bout�&�Zonen,�Huizen�NH�
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Ik�heb�dit�vlot�geschreven�boek�met�zijn�
tragische�inhoud,�wat�men�noemt�

 in�één�ruk!�uitgelezen.�

�

Klaas�Oosterom,�secretaris�Historische�Kring�Bussum�
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