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Herdenkingsjaar 2014
Dit�jaar�herdenken�we�een�oorlog�waaraan�we�
geen� deel� hebben� genomen.� Ik� had� bijna� ge�
schreven:� waar� we� niet� bij� betrokken� zijn� ge�
weest.�Maar�hoe�je�het�ook�wendt�of�keert,�we�
hebben� er� in� Nederland� wel� degelijk� mee� te�
maken�gekregen.�Ook�tussen�Vecht�en�Eem.�De�
Open� Dag� van� TVE� is� dit� jaar� aan� deze� oorlog�
gewijd.� En� ook� dit� nummer� van� ons� tijdschrift�
staat� voor� een� groot� deel� in� het� teken� van� de�
Eerste�Wereldoorlog.�
Honderden�mannen�uit�onze�regio�werden�in�
augustus�1914�gemobiliseerd.�De�meeste�inwo�
ners�kregen�te�maken�met�beperkingen�die�de�
staat� van� beleg� met� zich� meebracht.� Hierover�
leest� u� meer� in� het� artikel� over� de� (hectische)�
eerste�oorlogsdagen.�Dat�onze�krijgsmacht�niet�
stilzat� en� rond� Naarden� en� Bussum� voortdu�
rend� bezig� was� om� de� verdediging� te� verster�
ken� en� uit� te� testen,� leest� u� in� het� artikel� van�
Gerard� Hoogendijk.� � In� oktober� 1914� kwamen�
duizenden� Belgische� vluchtelingen� hier� hun�
toevlucht� zoeken.� De� meesten� voor� korte� tijd,�
maar� een� aantal� van� hen� tot� het� eind� van� de�
oorlog.�Piet�van�Elteren�laat�zien�hoe�Soest�met�
deze� vluchtelingen� omging.� Frits� Booy� schrijft�
over�het�verblijf�van�de�Vlaamse�schrijver�Karel�
van�de�Woestijne�in�Baarn�tijdens�de�Eerste�We�
reldoorlog.�
Naarmate� de� oorlog� langer� duurde,� werden�
de� tekorten� groter.� Voedsel� en� brandsto�en�
gingen� op� de� bon.� Claudette� Baar� heeft� uitge�
zocht� hoe� de� distributie� in� Nederhorst� den�
Berg� georganiseerd� werd� en� hoe� deze� in� de�
praktijk�werkte.�Een�enkele�keer�kwam�het�oor�
logstuig�hier�gevaarlijk�dichtbij.�Merlijn�van�Eijk�
schrijft�over�het�Engelse�luchtschip�dat��in�1917�
op�een�woonhuis�annex�bakkerij�in�Eemnes�te�
rechtkwam.�Ook�al�bleven�de�gruwelen�van�de�
Eerste� Wereldoorlog� (gelukkig)� buiten� onze�
grenzen,�toch�voelden�tussen�Vecht�en�Eem�ve�
len�zich�erdoor�gegrepen.�Zoals�de�Hilversumse�
componist� Kees� Andriessen,� die� naar� aanlei�
ding� van� de� slachtingen� in� 1918� een� Requiem�
schreef.� Zijn� kleindochter,� Joke� Reinders,� be�
richt�hierover.�
Niet� alle� artikelen� in� dit� nummer� gaan� over�
de� Eerste� Wereldoorlog.� Piet� Leupen� schreef,�
�

samen� met� Alice� Geijsel,� over� het�
omgevings��
bijzondere� onderwijsproject�
educatie!,� waarmee� twintig� jaar� geleden� be�
gonnen� werd.� Van� onze� series� komen� in� dit�
nummer� aan� bod:� Schrijvers� tussen� Vecht� en�
Eem� (over� Karel� van� den� Oever� en� Felix� Tim�
mermans),� Schepen�en�scheepvaart� (een�artikel�
van� Annie� Verweij� over� Aalbert� van� den� Hoek,�
de� laatste� schipper� van� het� Naarderveer),� De�
kaart�verklaard� (Jaap� Groeneveld� beschrijft� en�
verklaart�een�kaart�van�1597�van�de�heerlijkheid�
Vuursche)�en�Erßaters�tussen�Vecht�en�Eem�(een�
artikel� van� Marcus� van� der� Heide� over� Johan�
Schoonderbeek,� de� stichter� van� de� Nederland�
se�Bachvereniging�en�daarmee�de�vader�van�de�
Naarder�Mattheus�Passie).�
De� Eerste� Wereldoorlog� is� in� Nederland� ja�
renlang� een� vergeten!� oorlog� geweest.� Dat� is�
al� enige� tijd� aan� het� veranderen.� Dit� nummer�
van�TVE�is�een�bijdrage�hieraan.�De�Eerste�We�
reldoorlog�komt�hierdoor�letterlijk�dichterbij.�
�
Hans�Mous�
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De eerste oorlogsdagen van 1914 tussen
Vecht en Eem
�

�

� Hans�Mous�

De�Eerste�Wereldoorlog�is�bepaald�niet�stilletjes�aan�onze�regio�voorbijgegaan.�
Meteen�al�de�eerste�twee�weken�ervan�waren�hier�hectisch.�De�mobilisatie�
ontregelde�in�verschillende�plaatsen�de�samenleving:�vele�gezinnen�raakten�hun�
kostwinner�kwijt,�de�treinenloop�lag�in�de�war,�verontruste�burgers�verdrongen�
zich�voor�levensmiddelenwinkels�en�postkantoren.�Militaire�commandanten,�
bijvoorbeeld�die�van�Naarden�en�Nieuwersluis,�kregen�nogal�wat�volmachten.�Zij�
verboden�de�toegang�tot�bepaalde�gebieden,�vorderden�voertuigen�en�paarden,�
wijzigden�politieverordeningen�en�lieten�bomen�omhakken�en�huizen�ontruimen.�
Hieronder�volgt�een�min�of�meer�chronologisch�overzicht.�

Vrijdag�31�juli�1914:�zorg�te�dragen�voor�vol�
doenden�mondvoorraad�

�
Deze�laatste�julidag�was�zonnig�en�zomers.�De�
bevolking� van� Soest� nam� afscheid� van� burge�
meester� Grothe.� Voor� de� Soester� schooljeugd�
was�het�dubbel�feest:�eerst�kregen�ze�een�trak�
tatie�van�het�feestcomité�en�vervolgens�begon�
de�zomervakantie.�De�scholen�stroomden�leeg,�
terwijl�de�hotels�en�pensions�in�onze�regio�vol�
liepen.�
Maar�echt�onbekommerd�waren�maar�weinig�
mensen.�De�berichten�uit�het�buitenland�gaven�
daar�ook�geen�aanleiding�toe.�Overal�in�Europa�
werden� legers� gemobiliseerd.� Drie� dagen� eer�
der� had� Oostenrijk� Servië� de� oorlog� verklaard�
en� de� verwachting� was� dat� Duitsland,� Rusland�
en� Frankrijk� niet� werkloos� zouden� toekijken.�
Niemand�in�onze�regio�zal�verrast�zijn�geweest�
toen� op� deze� 31e� juli� de� klokken� begonnen� te�
luiden�en�plakkaten�werden�opgehangen�waar�
mee� een� algehele� mobilisatie� werd� aangekon�
digd.�Het�waren�gele�plakkaten�voor�de�Militie�
en�groene�voor�de�Landweer.1�Alle�dienstplich�
tige� militairen� van� beide� categorieën� moesten�
zich� de� volgende� dag� bij� hun� onderdeel� mel�
den.�
In�Hilversum�kwam�daarnaast�nog�een�ande�
re�bekendmaking�te�hangen.�Daarin�stond�te�le�
72�

zen:� De� Burgemeester� van� Hilversum� maakt� be�
langhebbenden�en�neringdoenden�opmerkzaam,�
dat,�daar�groote�troepafdeelingen�alhier�zijn�ge�
legerd,� het� wenschelijk� is� zorg� te� dragen� voor�
voldoenden�mondvoorraad.� Ongetwijfeld� dacht�
burgemeester�Gülcher�hiermee�de�burgerij�een�
dienst� te� bewijzen.� Het� pakte� wat� anders� uit�
dan� de� brave� burgervader� bedoeld� had.� De� in�
woners�van�Hilversum�maakten�uit�de�bekend�
making�op,�dat�er�tekorten�dreigden�en�dat�het�
gemeentebestuur� opriep� tot� hamsteren.� Dat�
laatste� lieten� ze� zich� geen� twee� keer� zeggen.�
De�Gooi��en�Eemlander2�schreef:��
Toen� de� menschen� dàt� hadden� gelezen,� was� er�
geen� houden� meer� aan!� De� kruidenierswinkels�
werden�eenvoudig�bestormd�en�de�politie�moest�
erbij� te� pas� komen� om� de� orde� te� handhaven.�
Met� heele� drommen� stonden� de� menschen� ge�
duldig� op� hun� beurt� te� wachten� en� tot� 12� uur�
mochten� de� winkels� openblijven.� Rijtuigen� zelfs�
en�automobielen�hielden�voor� de�winkels�stil� en�
massale� zakken� suiker,� zout,� rijst,� kortom� een�
heele� proviandeering� werd� naar� binnen� gedra�
gen � Ook� de� bestellingen� per� telefoon� waren�
gisteren� enorm,� zóó� zelfs,� dat� ons� heden� ver�
zocht� werd,� het� publiek� erop� te� wijzen,� dat� het�
zich� wat� matige� in� zijne� telefoongesprekken.� De�
dienst� voor� de� Regeerings�gesprekken� onder�
vindt� door� al� dat� dwaze� getelefoneer� naar� den�
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kruidenier,� aanmerkelijke� vertraging,� hetgeen�
aanleiding� kan� zijn,� dat� het� particulier� verkeer�
per� telefoon� wordt� geschorst.� Men� zij� dus� ge�
waarschuwd!� De� hamsterwoede�sloeg� over� naar�
Bussum� en� Baarn.� In� Bussum� stonden� de� men�
schen� tot� op� straat� en� werden� bij� groepjes� bin�
nengelaten,� waarna� de� winkelier� de� deur� sloot�
tot� allen� voorzien� waren,� om� daarna� weer� een�
nieuw�groepje�binnen�te�laten.�
Het� e�ect� op� de� winkeliers� liet� niet� lang� op�
zich� wachten.� Eindelijk� werkte� de� wet� van�
vraag�en�aanbod�een�keer�in�hun�voordeel!�De�
prijzen� van� levensmiddelen� stegen� in� de� loop�
van�de�dag.�In�sommige�gevallen�werden�zelfs�
woekerprijzen�gevraagd�(en�betaald).�
Niet�alleen�voor�de�kruidenierswinkels�vorm�
den�zich�lange�rijen.�Hetzelfde�gebeurde�bij�de�
postkantoren� en� spaarbanken.� Mensen� kwa�
men� daar� massaal� hun� spaargeld� opnemen.� In�
deze�buitengewone�omstandigheden�smolt�het�
vertrouwen� in� banken� en� papiergeld� als�
sneeuw�voor�de�zon.�Veel�verontruste�burgers�
probeerden� van� hun� papiergeld� af� te� komen�
door� het� om� te� zetten� in� zilvergeld.� Bijvoor�
�

De�Hilversumse�schilder�Tijmen�Loenen,�die�in�augustus�
1914�gemobiliseerd�werd.�

beeld�door�een�postzegel�van�vijf�cent�te�kopen�
en� te� betalen� met� een� biljet� van� tien� gulden.�
Binnen� korte� tijd� waren� de� postkantoren� van�
Hilversum�en�Bussum�door�hun�muntgeld�heen.�
In�Baarn�weigerden�vele�mensen�om�nog�bank�
biljetten�aan�te�nemen.�
�
�

Zaterdag�1�augustus�1914:�te�klein�gewor�
den�soldatenkleren�

�
Net�als�op�de�voorgaande�dag�was�het�op�deze�
eerste� augustus� mooi� weer,� zonnig� en� warm.�
Het�was�ook�de�dag�waarop�de�dienstplichtigen�
daadwerkelijk�moesten�opkomen.�In�Hilversum�
ging� het� om� een� kleine� duizend� man,� uit� een�
kleine�plaats�als�Nederhorst�den�Berg�kwamen�
40�mannen�onder�de�wapenen.�De�Hilversumse�
onderwijzer�Gerrit�van�Bokhorst�schreef:�Overal�
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zag�men�dorpelingen�in�uniform�naar�het�station�
gaan.� Er� liepen� ook� mannen� in� burgerkostuum�
met�grote�blauwe�zakken,�waarin�hun�uitrusting�
en� de� te� klein� geworden� soldatenkleren� zaten�
weggestopt.3� Frederik� van� Eeden� bracht� zijn�
zoon� Hans� naar� station� Naarden�Bussum:� De�
goede� jongen� zag� nog� bleek� en� mager,� hij� was�
pas� hersteld� en� nog� zenuwachtig.� Hij� moest� op�
koomen�voor�de�landweer.�Een�zo�grote�mobili�
satie� dreigde� de� maatschappij� hier� en� daar� te�
ontwrichten.�Veel�van�de�opgeroepenen�waren�
kostwinners,� in� Hilversum� zo n� tweederde� van�
het� totaal� aantal� dienstplichtigen.� In� deze�
plaats� moesten� ook� zoveel� politieagenten� op�
komen,� dat� er� plannen� gemaakt� werden� voor�
een� vrijwillige� politiemacht.� Uiteindelijk� bleek�
die� niet� nodig� te� zijn.� In� Ankeveen� moesten�
twee�van�de�drie�leerkrachten�van�de�Openba�
re�Lagere�School�zich�melden.�
Het�garnizoen�van�Muiden�vertrok�per�schip�
naar�Pampus.�De�meeste�andere�militairen�reis�
den� per� trein� naar� hun� onderdeel.� De� gewone�
dienstregeling�ontspoorde�dan�ook�volledig.� s�
Ochtends�reden�er�alleen�treinen�die�militairen�
vervoerden.� Op� de� stations� van� Hilversum,�
Naarden�Bussum� en� Baarn� was� het� uitzonder�
lijk�druk,�zo�druk,�dat�velen�zich�verdrongen,�om�
een� plaatsje� in� den� trein� te� bemachtigen.� Naar�
klassen� werd� niet� omgezien,� ieder� sprong� maar�
in,�waar�plaats�was.�Blijkbaar�was�het�toch�niet�
geheel� onmogelijk� om� als� burger� mee� te� rei�
zen.� Om� ongeregeldheden� te� voorkomen� wa�
ren�de�cafés�en�melksalons�de�hele�ochtend�ge�
sloten.�
Niet� alleen� vertrókken� er� deze� dag� soldaten�
uit� Hilversum,� er� kwamen� ook� soldaten� aan.�
Zeshonderd� militairen� van� het� 7e� regiment� in�
fanterie�arriveerden�te�voet�vanuit�Naarden.�De�
soldaten� zagen� er� warm� en� moe� uit;� ze� waren�
van�het�krieken�van�den�dag�in�touw;�allen�waren�
zwaar� bepakt � Deze� soldaten� vormden� de�
voorhoede�van�het�gehele�regiment,�zo n�drie�
duizend�man4,�dat�voorlopig�in�Hilversum�gele�
gerd� werd.� Het� waren� vooral� Amsterdammers�
die� zich� in� de� Oranje�Nassaukazerne� aan� de�
Sarphatistraat� bij� hun� onderdeel� gemeld� had�
den.�
74�

In� Baarn� werd� nog� steeds� op� grote� schaal� ge�
hamsterd.� Het� gevolg� hiervan� was� dat� sommi�
ge� winkeliers� ongeloofelijk� hooge� prijzen� voor�
hun�waren�gingen�vragen.�Die�avond�waren�er�
opstootjes� bij� de� winkels� die� hun� artikelen� te�
gen� woekerprijzen� verkocht� hadden.� Burge�
meester� en� wethouders� lieten� een� kennisge�
ving� ophangen,� waarin� de� bevolking� de� raad�
kreeg�om�niet�te�hamsteren,�het�spaargeld�rus�
tig� op� de� spaarbank� te� laten� en� papiergeld� te�
accepteren.� Twee� dagen� later� liet� de� burge�
meester� van� s�Graveland� en� Ankeveen� door�
middel�van�aanplakbiljetten�bekend�maken�dat�
indien�hem�blijkt,�dat�LEVENSMIDDELEN�worden�
achtergehouden�of�buitengewoon�hooge�prijzen�
daarvoor�worden�gevorderd,�door�hem�o�n�m�i�d��
d�e�l�l�i�j�k�tot�in�beslagname�daarvan�zal�worden�
overgegaan.�
Het�Nederlandse�leger�beschikte�in�1914�over�
weinig� eigen� vervoermiddelen.� De� krijgsmacht�
maakte� vooral� gebruik� van� gevorderde� auto s�
en� paarden.� In� Baarn� werden� deze� dag� op� de�
Brink� de� paarden� bijeengebracht� die� voor� de�
Rijkspaardenkeuring� in� Amersfoort� gevorderd�
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waren.� De� dieren� kregen� een� nummer� en� ver�
trokken�in�een�lange�stoet�naar�Amersfoort.�In�
Bussum� sloeg� een� van� de� daar� gevorderde�
paarden� op� hol.� Koningin� Emma� stelde� haar�
paarden�ter�beschikking�van�de�militaire�autori�
teiten.�Op�dinsdag�4�augustus�werd�in�Naarden�
een� auto� aangehouden.� De� bestuurder� kreeg�
opdracht� om� een� bekend� meelhandelaar� uit�
Zaandam�naar�Amsterdam�te�brengen.�
�
�

Maandag�3�augustus�1914:�gereserveerd�
voor�militairen�

�
De� zevenjarige� Ad� de� Vrankrijker� had� vakantie�
en�logeerde�bij�een�tante�in�Baarn.�Zijn�ouders�
zouden�hem�daar�op�deze�maandag�komen�op�
halen.� Dat� bleek� nog� niet� zo� eenvoudig:� Heel�
het� treinverkeer� lag� in� de� war � Van� het� met�
grint�verharde�middenperron�(van� station� Naar�
den�Bussum)� vertrok� een� militaire� trein� die� bij�
gunst�ook�particulieren�meenam�voor�de�richting�
Amersfoort.� Er� was� haast� bij,� immers� oorlog� in�
Europa.� De� machinist� sloeg� Hilversum� over.� Bij�
Baarn� zette� hij� extra� vaart,� zodanig� dat� de� bou�
ten�vlees�in�de�bocht�uit�een�niet�gesloten�goede�
renwagon� het� perron� opvlogen.� Pas� in� de� garni�
zoensstad�Amersfoort�stopte�de�trein.�5�
Om�12�uur�trok�de�hoofdmacht�van�het�7e�re�
giment� infanterie� vanuit� Amsterdam� met� volle�
muziek� Hilversum� binnen.� Dit� grote� aantal� sol�
daten� zorgde� voor� een� enorme� bedrijvigheid.�
Grote�hoeveelheden�hooi,�stro�en�voedsel�wer�
den� aangevoerd.� De� Groest� tussen� de� Heren�
�

straat� en� de� Sint�Annastraat� lijkt�één�grote�ko�
kerij.�In�ruime�keukenwagens�wordt�het�voedsel�
bereid� en� de� groote� bedrijvigheid� der� militaire�
koks� levert� een� levendig� schouwspel� op,� dat�
steeds�zeer�veel�publiek�trekt.�Het�Langgewenst�
terrein� was� in� een� exercitieterrein� herschapen�
terwijl�de�Kerkbrink�en�de�Groest�nu�en�dan�op�
een� paradeveld� leken.� Niet� iedereen� vond� dit�
allemaal� even� opwindend.� De� Hilversumse�
Francisca� Tilburgs� schreef� die� dag� aan� haar�
broer�die�toen�op�Pampus�gelegerd�was:�Ik�ge�
loof�dat�je�nog�het�beste�van�alles�daar�kunt�zijn.�
Hier� is� het� toch� zoo� 'n� verschrikkelijke� drukte.�
Vandaag�gingen�alle�soldaten�die�zondag�hier�wa�
ren� weer� weg� en� kwamen� er� weer� 6� duizend�
(zegt�men)�voor�in�de�plaats.�Het�is�een�herrie�en�
een�drukte�van�belang�en�de�ene�maakt�de�ande�
re�hier�bang.�6�
Overal�werden�de�soldaten�ondergebracht�in�
scholen�en�openbare�gebouwen.�Zij�lagen�in�de�
lokalen� op� strozakken.� In� Hilversum� waren� de�
Wilhelminaschool� en� de� scholen� aan� de� Neu�
weg� en� de� Violenstraat� bij� de� militairen� in� ge�
bruik,� in� Bussum� de� Wilhelminaschool� en� de�
Prins� Hendrikschool.� De� scholen� stonden� sinds�
het� begin� van� de� zomervakantie� immers� leeg.�
Maar�hierin�konden�nog�lang�niet�alle�militairen�
opgevangen� worden.� Veel� soldaten,� vooral�
landweermannen,� werden� in� plaatsen� als� Bus�
sum,�Naarden�en�Muiden�bij�burgers�ingekwar�
tierd.� Ook� de� familie� De� Vrankrijker� kreeg� een�
landweerman� in� hun� Bussumse� huis:� !Hurkie".�
Zo�noemden�wij�hem.�Hij�heette�Van�der�Hurk�en�
kwam�uit�Haarlem.�Daar�woonden�zijn�vrouw�en�
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kinderen.� Bij� ons� raakte� hij� volkomen� ingebur�
gerd.� Zijn� blauwe� uniform� met� rode� biezen� en�
kwartiermuts�met�kwast�vonden�we�erg�mooi �
Tot�onze�grote�spijt�werd�hij�na�drie�maanden�al�
overgeplaatst� naar� het� kamp� van� Laren,� waar�
eerst� alleen� negen�mans� tenten� stonden,� maar�
weldra�houten�barakken�verrezen.�7�Niet�alle�mi�
litairen�hoefden�in�scholen�of�bij�burgers�in�huis�
te� slapen.� Kapitein� Willem� Laman� Trip� schreef�
aan�zijn�vrouw:�Vooral�in�Hilversum�was�het�een�
opgewekt� militair� gedoe,� alle� hotels� vol� praten�
de�&�etende�o�cieren,�hier�en�daar�burgers�ook�
en�dames,�maar�!das�Militär"�overal�om�mij.�Het�is�
wel� goed� dat� de� burger� eens� ziet� wat� of� we� te�
voorschijn�kunnen�brengen.�8�
De�burgemeester�van�Hilversum�liet�de�cafés�
s� avonds� sluiten.� Het� leger� zorgde� dan� voor�
wat� vertier.� Op� de� Kerkbrink� gaf� op� 3� en� 4� au�
gustus� de� stafmuziek� van� het� 7e� regiment� een�
concert� voor� de� burgerij.� De� militairen� waren�
onder� indruk� van� de� gastvrijheid.� In�de�villawij�
ken� zaten� de� manschappen� deftig� en� pontificaal�
op� de� witte� tuinmeubelen,� daartoe� welwillend�
uitgenodigd� door� bordjes� met� het� opschrift:� ge�
reserveerd� voor� militairen.� Dienstboden� serveer�
den� de� dorstige� soldaten� thee� met� koekjes,� bier�
en� limonade.9� De� Openbare� Leeszaal� was� s�
avonds� geopend� voor� soldaten� en� een� comité�
zorgde� voor� het�verschaffen�van�lectuur�aan�de�
ingekwartierde�militairen.�Niet�alle�inwoners�van�
Hilversum�lieten�zich�leiden�door�vaderlandslie�
vende� overwegingen.� Zo� bleek� de� conciërge�
van�het�Gymnasium�eetwaren�te�verkopen�aan�
militairen�in�strijd�met�zijn�instructie�en�tot�hoge�
re�prijs�dan�voor�militairen�gebruikelijk�is.10�
Intussen� vonden� vele� vakantiegangers� het�
verstandiger� om� voortijdig� naar� huis� te� gaan.�
Temeer�omdat�Duitsland�op�2�augustus�aan�het�
neutrale�België�de�oorlog�had�verklaard,�waar�
door�het�gevoel�van�onveiligheid�in�het�neutra�
le�Nederland�groeide.�Onze�regio�(en�vooral�de�
horeca)�zag�de�leegloop�met�lede�ogen�aan.�In�
Muiderberg� was� op� deze� vakantiedag� geen�
sterveling� aan� het� anders� zo� drukke� strand� te�
bekennen.�Ook�de�dagjesmensen�bleven�liever�
thuis.� We� vernemen� dat� Baarn� op� 8� augustus�
stil�en�verlaten�was.�Voor�de�pensionhouders�in�
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die� plaats� was� het� een� slechte� tijd:� de�meeste�
zomergasten�zijn�vertrokken;�in�de�bosschen�ziet�
men�weinig�vreemdelingen �
In� Hilversum� en� Naarden� kwamen� initiatie�
ven�op�gang�om�inwoners�die�door�de�mobilisa�
tie� getro�en� werden,� te� ondersteunen.� In� Hil�
versum� trad� het� Algemeen� Steuncomité� aan,�
dat�geld�liet�inzamelen�tot�leniging�van�de�nood�
dergenen,� die� door� de� hoogst� ernstige� tijden� in�
verval� dreigen� te� geraken.� Collectanten,� voor�
het� merendeel� schoolhoofden,� haalden� in� kor�
te�tijd�vijfduizend�gulden�op.�
�
�

Dinsdag�4�en�woensdag�5�augustus�1914:�
matige�opkomst�

�
De�bevolking�van�Hilversum�raakte�aan�de�aan�
wezigheid� van� militairen� gewend.� De� nieuwig�
heid� was� er� na� een� of� twee� dagen� af.� Op�
woensdag�waren�de�soldaten�de�hele�dag�voor�
oefeningen� buiten� de� stad,� dus� toen� viel� er�
voor�de�overgebleven�nieuwsgierigen�in�Hilver�
sum�niet�veel�te�zien.�Verschillende�gebouwen�
werden� ingericht� als� tijdelijke� militaire� tehui�
zen,� waar� de� soldaten� hun� vrije� tijd� konden�
doorbrengen.�Daar�bestond�ook�behoefte�aan,�
niet�in�het�minst�doordat�de�kroegen� s�avonds�
gesloten�bleven.�
In� Bussum� organiseerde� de� SDAP� een� mee�
ting�tegen�de�oorlog�in�gebouw�Concordia.�Blijk�
baar�was�de�angst�voor�oorlog�groter�dan�de�af�
keer� ervan,� want� er� kwamen� niet� veel� mensen�
opdagen.� De� SDAP� sprak� zelf� van� een� matige�
opkomst.� Ook� bij� een� soortgelijke� bijeenkomst�
in�Hilversum�viel�het�aantal�bezoekers�tegen.�
Op� woensdag�5� augustus� werd� voor� het� ge�
bied� van� de� Nieuwe� Hollandse� Waterlinie� de�
staat� van� beleg� afgekondigd.� Deze� maatregel�
gaf� de� militaire� autoriteiten� in� Naarden� en� het�
Vechtgebied� grote� bevoegdheden.� Zij� konden�
buiten� het� burgerlijke� bestuur� om� bijzondere�
maatregelen�tre�en,�voorzover�die�vanuit�mili�
tair� oogpunt� strikt� noodzakelijk� waren.� Vooral�
de�garnizoenscommandant�van�Naarden�zou�al�
de� volgende� dagen� hiervan� ruimschoots� ge�
bruik�gaan�maken.�
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Soldaten�gelegerd�in�de�Hilversumse�Wilhelminaschool.�

Donderdag�6�augustus�1914:�Het�Gooi�
stroomt�leeg�

�
Dit�was�voor�de�bevolking�van�Naarden�en�Bus�
sum� een� schokkende� dag.� De�vesting� werd� op�
bevel� van� de� garnizoenscommandant� afgeslo�
ten� voor� alle� doorgaande� verkeer.� Ook� de�
Gooische� Stoomtram� werd� door� deze� maatre�
gel� getro�en.� De� weinige� vakantiegangers� die�
nog� in� het� Gooi� waren,� vertrokken� nu� alsnog.�
De� Gooiers� die� in� Amsterdam� werkten,� dreig�
den�hierdoor�niet�meer�op�hun�werk�te�kunnen�
komen.� Velen� van� hen� overwogen� om� tijdelijk�
naar�de�hoofdstad�te�verhuizen.�
Deze�overweging�werd�des�te�urgenter,�toen�
op�deze�dag�het�bevel�kwam�dat�285�woningen�
die� in� het� schootsveld� stonden,� moesten� wor�
den� ontruimd� om� vervolgens� afgebroken� te�
worden.�Een�dag�eerder�had�de�burgemeester�
van�Naarden�per�brief�laten�weten�dat�ter�volle�
dige� doorvoering� van� het� in� staat� van� verdedi�
ging�brengen�der�vesting�de�steenen�gebouwen,�
gelegen�binnen�de�verboden�kringen�van�de�ves�
tingwerken,� wellicht� binnenkort� zullen� worden�
opgeruimd.11�En�nu,�een�dag�later,�was�het�al�zo�
ver.� Onder� de� kop� Het� Gooi� stroomt� leeg� be�
richtte�het�Nieuws�van�den�Dag�met�veel�gevoel�
voor� drama� over� de� ontruiming� van� huizen� in�
Bussum:� Binnen� vier�en�twintig� uur� moest� men�
de� aangewezen� woning� met� have� en� goed� heb�
ben�verlaten,�zoodat�ieder�oogenblik�hetzij�door�
dynamiet� of� eenig� ander� vernielingsmiddel� het�

�

huis�met�den�grond�gelijk�gemaakt�kon�worden.�
Vooral�in�de�lanen�van� Bussums!�Bloei!,�waartoe�
o.a.� behooren� de� !s�Gravelandscheweg� en� de�
Graaf� Florislaan� staat� menig� huis� ledig,� evenzoo�
langs� den� Zwartenweg� (van� het� station� tot� den�
Meerweg).� Men� begrijpt� welk� een� consternatie�
dit�bevel�tot�ontruiming�onder�de�bewoners�van�
Bussum�heeft�teweeggebracht.�De�verslaggever�
merkte� op� dat� de� bewoners� in� een� geest� van�
smartelijke� berusting� hun� bezittingen� op� ver�
huiswagens� en� karren� laadden.� De� Bussumse�
padvinders� hebben� zich� bij� dit� alles� zeer� ver�
dienstelijk� gemaakt.� Zij� hadden� overal� waar�
hulp� noodig� was� bij� de� plotselinge� verhuizingen�
zoo� ßink� verscheidene� families� [ ]� geholpen.�
Aan� de� Nassaulaan� zou� men� inmiddels� al� be�
gonnen�zijn�om�enkele�stenen�huizen�af�te�bre�
ken.� Achteraf� moest� geconstateerd� worden,�
dat� bijna� geen� huis� was� afgebroken.� Naast� de�
ontruiming�kreeg�Bussum�met�nog�een�andere�
maatregel� van� de� garnizoenscommandant� van�
Naarden� te� maken:� hij� liet� de� Bussumse� Vaart�
afsluiten,� waardoor� de� haven� van� Bussum� on�
bereikbaar�werd.�
De�berichtgeving�over�Naarden�was�nog�alar�
merender�dan�die�over�Bussum:�Daar�zijn�reeds�
vele� huizen� afgebroken.� De� geheele� omgeving�
van� de� vesting� gelijkt� een� woestenij.� De� boom�
kwekerijen� werden� zwaar� getro�en.� Rond� de�
vesting� werden� grote� aantallen� bomen� omge�
hakt.� De� kwekers� zouden� in� 1926� een� ruime�
schadevergoeding�ontvangen.�De�Naarder�Wil�
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Keukenwagens�waren�in�1914�een�nieuw�verschijnsel.�

lem�Lambertsz�de�Gooijer�schreef�verontwaar�
digd:�
Zoo�kwamen�we�dan�ten�laatste�in�de�nacht�van�
Donderdag�op�Vrijdag�7�Augustus�om�half�één�in�
ons�dierbaar�stadje�Naarden�aan.�Onderweg�had�
den� we� de� gelegenheid� om� de� vruchten� van� de�
mobilisatie� te� aanschouwen,� al� die� mooie�
boomen� langs� de� Laarderweg� waren� maar� mee�
doogenloos� omgehakt� de� ondereindjes� stonden�
er� nog,� ook� had� men� al� eenige� huizen� gesloopt,�
een�maatregel�die�ik�nooit�goed�zou�keuren,�mij�
dunkt� dat� daar� altijd� nog� wel� tijd� voor� had� ge�
weest�als�het�er�op�aan�kwam.�
Het�was�eerst�een�mooie�boel�hier�in�de�stad,�
de� tram� mocht� niet� door� de� stad� en� niemand�
kon�van�buiten�de�stad�binnen�komen�tenzij�men�
een� zogenaamde� pas� had.� En� wij� militairen�
mochten�er�heel�niet�uit.�Het�was�ook� s�avonds�
kolossaal� druk,� want� dan� kwamen� er� veel� fami�
lieleden�en�bekenden�van�de�soldaten�over,�doch�
vooral� s�Zondags�dan�was�het�!enorm".12�
Op�deze�zelfde�zesde�augustus�vond�in�Naar�
den� nog� een� andere� gedenkwaardige� gebeur�
tenis�plaats.�Naast�het�veldleger�(de�militie)�en�
de�Landweer�bestond�er�nog�een�derde�groep�
militairen,� de� Landstorm.� De� Landstorm� vorm�
de�een�reserve�en�bestond�deels�uit�geoefende�
manschappen�die�niet�bij�de�militie�of�de�land�
weer� waren� opgeroepen,� maar� daarnaast� uit�
78�

vrijwilligers,� de� zogenaamde� Vrijwillige� Land�
storm.�In�Naarden�werd�op�6�augustus�de�eer�
ste� Vrijwillige� Landstormcompagnie� opgericht�
onder�leiding�van�kapitein�A.E.�Dudok�van�Heel.�
Deze� was� in� het� dagelijkse� leven� directeur�
van� de� Vetfabriek� aan� de� Galgesteeg�
(Godelindeweg).13�
�
�

Zaterdag�8�augustus�1914:�ontslag�wegens�
de�omstandigheden�

�
Al�na�twee�dagen�bleek�de�minister�van�Defen�
sie� de� voortvarende� garnizoenscommandant�
van� Naarden� teruggeßoten� te� hebben� en� het�
bevel� tot� ontruiming� te� hebben� ingetrokken.�
Uiteindelijk�moesten�in�Naarden�alleen�het�tol�
huisje�en�het�tramwachthuisje�bij�de�Abri,�enke�
le� woningen� bij� de� stenen� brug� aan� de� Gal�
gesteeg�en�enkele�schuurtjes�worden�afgebro�
ken.�De�bewoners�die�twee�dagen�tevoren�met�
al� hun� spullen� vertrokken� waren,� konden� nu�
naar�hun�woningen�terugkeren.�
De� crisis� rond� het� uitbreken� van� de� oorlog�
trof�Weesp�op�een�andere�manier�dan�Naarden�
en� Bussum.� De� fabrieken� in� het� Vechtstadje�
kregen� grote� problemen� met� de� aanvoer� van�
grondsto�en� en� met� de� afzet� van� producten.�
De�melkfabriek�Neerlandia�ontsloeg�daarom�al�
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Aankondiging�van�de�ontruiming�van�een�huis�in�Bus�
sum.�

le� ongehuwde�arbeiders� wegens�de�omstandig�
heden.�Chocoladefabriek�Van�Houten�zegde�het�
grootste� deel� van� het� personeel,� onder� wie�
zo n�700�meisjes,�ontslag�aan.�De�meeste�man�
nen�konden�er�aan�het�werk�blijven.�In�dit�geval�
was�de�reden�van�het�ontslag�het�verbod�op�de�
uitvoer�van�cacao.�
Net� als� in� Hilversum� en� Bussum� werd� in�
Weesp�het�straatbeeld�bepaald�door�de�daar�ge�
legerde� militairen.� Ook� hier� waren� zij� onderge�
bracht� in� openbare� gebouwen,� onder� andere�
enkele�scholen.�Op�9�augustus�hielpen�deze�sol�
daten� bij� het� ontruimen� van� een� aantal� wonin�
gen�die�bedreigd�werden�door�een�brand�in�ca�
caofabriek� De�Valk.� Enkele� kinderen� uit� de� ont�
ruimde�huizen�kregen�onderdak�bij�de�militairen.�
Er� vormde� zich� in� Weesp� een� damescomité�
dat� voor� de� maaltijden� van� de� militairen� ging�
zorgen.� De� dames� hadden� de� zaak� goed� geor�
ganiseerd.� Zij� lieten� eerst� een� omroeper� langs�
de� huizen� gaan� om� borden� in� te� zamelen.� De�
opbrengst� van� deze� inzameling� was� groot.� Op�
de�borden�werd�vervolgens�het�klaargemaakte�
eten�geschept�en�bij�de�militairen�in�de�scholen�
bezorgd.� Hetzelfde� gebeurde� met� het� brood�
dat�men�gekocht�had.�In�Bussum�wilde�een�me�
vrouw� N.� een� soortgelijk� comité� oprichten.�
Maar� toen� de� oproep� hiervoor� in� De� Gooi�� en�
Eemlander�verscheen,�waren�de�meeste�militai�
ren�alweer�uit�het�Gooi�vertrokken.�
Burgemeester� Gülcher� van� Hilversum� maak�
te� aan� de� bakkers� een� aantal� maatregelen� be�
kend� die� de� prijs� en� de� beschikbaarheid� van�
brood�!normaal �moesten�houden.�Het�publiek�
werd�opgeroepen�om�in�de�gaten�te�houden�of�
hieraan� ook� de� hand� werd� gehouden:�Aan�het�
Hoofdbureau� van� Politie� is� voor� een� ieder� gele�
genheid� om� mondeling� of� schriftelijk� de� namen�
op�te�geven�van�meelfabrikanten�of�meelhande�
laren�die�in�strijd�hiermede�handelen.�
In� Baarn� gingen� de� straatlantaarns� om� half�
elf� s�avonds�uit�om�gas�te�besparen.�In�Hilver�
sum�werd�op�18�augustus�de�meeste�straatver�
lichting� buiten� werking� gesteld.� De� kolenvoor�
raad� was� ten� gevolge� van� de� verzorging� van�
het�7e�regiment�behoorlijk�teruggelopen.�
�
�

Zondag�9�en�maandag�10�augustus�1914:�
antimilitaristische�geschriften�

�
Op� zondag� bezochten� duizenden� familieleden�
de� in� Hilversum� gelegerde� soldaten.� Dit� was�
voor� velen� de� laatste� gelegenheid� om� dat� te�
doen,�want�op�maandag�begon�het�7e�regiment�
Hilversum� te� verlaten.� De� 4e� divisie,� waarvan�
het� regiment� een� onderdeel� was,� werd� naar�
Brabant�verplaatst�om�de�Duitse�opmars�in�Bel�
gië� in� de� gaten� te� houden.� In� De�Gooi��en�Eem�
lander� stonden� diverse� dankbetuigingen� van�
soldaten� aan� de� Hilversumse� burgerij.� Een�
voorbeeld:�
Bij� ons� vertrek� uit� de� gemeente� Hilversum� kun�
nen�ondergeteekenden�niet�nalaten,�langs�dezen�
weg� aan� alle� ingezetenen� der� gem.� Hilversum,�
onzen�hartelijken�dank�te�betuigen,�voor�de� op�
rechte�sympathie�en�gastvrijheid,�welke�wij�heb�
ben� ondervonden,� gedurende� het� verblijf� in� bo�
vengenoemde�gem.�
1e�bataillon�4e�compagnie�7e�regimentinfanterie�
Feestelijkheden� werden� in� deze� tijd� niet� meer�
passend�geacht,�zeker�niet�nadat�koningin�Wil�
helmina� had� laten� weten� dat� haar� verjaardag�
(31� augustus)� niet� uitbundig� gevierd� diende� te�
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Het�schootsveld�ten�zuiden�van�Naarden.�

worden.�In�Weesp�besloot�men�het�muziekcon�
cours�af�te�gelasten�wegens�de�oorlogsomstan�
digheden.� Het� geld� dat� men� hiervoor� al� in� kas�
had,�werd�afgestaan�aan�het�comité�dat�gezin�
nen�ondersteunde�waarvan�de�kostwinner�was�
opgeroepen.� Hilversum� gelastte� de� jaarlijkse�
kermis�af.�
Op� 9� en� 10� augustus� maakte� de� groepscom�
mandant�van�Nieuwersluis�gebruik�van�de�staat�
van� beleg� door� enkele� artikelen� toe� te� voegen�
aan� politieverordeningen� van� respectievelijk�
Kortenhoef�en�Ankeveen.�Zo�was�het�voortaan�
in� Kortenhoef� verboden� om� antimilitaristische�
geschriften� te� verspreiden� of� in� voorraad� te�
hebben.�In�Ankeveen�mochten�auto s�binnen�de�
bebouwde�kom�slechts�zes�kilometer�per�uur�rij�
den� en� mochten� de� militairen� na� zeven� uur� s�
avonds�de�herbergen�niet�meer�in.�Voor�het�rei�
zen�in�het�hele�gebied�van�de�Waterlinie�had�je�
een� geschreven� permissie� van� de� groepscom�
mandant�nodig.�Sommige�wegen�werden� hele�
maal� voor� het� gewone� verkeer� afgesloten.� Zo�
80�

kon�je�van�Loosdrecht�naar�Loenen�alleen�maar�
via�Breukelen�reizen.�In�Soest�(niet�in�de�Water�
linie!)�kwam�er�begin�september�net�als�in�Kor�
tenhoef� een� verbod� op� het� verspreiden,� ver�
koopen�of�in�voorraad�hebben�van�geschriften�of�
drukwerken,� door� welker� inhoud� de� belangen�
der� landsverdediging� of� krijgstucht� worden� ge�
schaad,�alsmede�op�het�aanhitsen�tot�daden�met�
die�belangen�of�met�die�krijgstucht�in�strijd.�
�
�

Dinsdag�11�augustus�1914:�Leve�Hilversum!�

�
Op�deze�dag�verlieten�de�laatste�2000�man�van�
het�7e�regiment�Hilversum�per�trein.�De�belang�
stelling�onder�de�bevolking�was�enorm.�De�Gooi�
en� Eemlander� maakte� er� een� reportage� over:��
Toen�de�soldaten�in�den�trein�hadden�plaats�ge�
nomen�en�de�afzetting�werd�verbroken,�stormde�
het� publiek� het� Stationsplein� op.� Honderden�
zochten�een�plaats�in�de�Wilhelminastraat�en�op�
het� wandelpad� om� den� militairen� trein� te� zien�
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passeeren.�Langs�de�spoorlijn�tot�aan�den�Soest�
dijker�straatweg�stond�het�zwart�van�menschen�
en� toen� de� lange� wagenreeks� voorbij� trok,� ging�
er� een� spontaan� gejuich� op.� De� militairen� wuif�
ten� [sic]� met� zakdoeken� en� mutsen� en� herhaal�
delijk�werd�de�kreet�gehoord:� Leve�Hilversum!"�
In�Baarn�werden�op�deze�dag�enkele�tiental�
len�auto s�gevorderd�om�te�onderzoeken�of�ze�
voor�het�leger�bruikbaar�waren.�
�
�

Woensdag�12�augustus�1914:�arbeidsbeurs�

�
Ook� in� Bussum� werden� nu� maatregelen� geno�
men� om� degenen� die� door� de� mobilisatie� of�
door� de� oorlog� getro�en� waren,� te� steunen.�
Op� deze� dag� trad� een� ondersteuningscomité�
van� burgemeester� en� raadsleden� aan.� Een� van�
de� maatregelen� van� dit� comité� was� het� instel�
len� van� een� arbeidsbeurs� voor� werkgevers� en�
werkzoekenden.�
�
�

Tot�slot�

�
De�soldaten�waren�vertrokken�naar�de�grens�of�
de� forten.� Tot� het� eind� van� de� oorlog� zouden�
de� militairen� onder� de� wapenen� blijven.� Voor�
hun� families� werd� nu� gezorgd.�De� a�raak� van�
huizen�in�de�verboden�kringen�was�afgeblazen.�
De�stormloop�op�winkels�en�banken�was�voor�
bij.�Met�dit�alles�kwam�een�eind�aan�de�eerste�
hectische� periode� van�de� Eerste� Wereldoorlog�
tussen�Vecht�en�Eem.�
Maar� al� gauw� diende� de� volgende� zich� aan.�
Rond� 10� oktober� arriveerden� duizenden� Belgi�
sche� vluchtelingen� in� onze� regio.� In� bijna� alle�
plaatsen� vonden� ze� onderdak.� Ook� nu� weer�
vormden� zich� plaatselijke� comités� die� zich� met�
de� hulpverlening� gingen� bezighouden.� Tegen�
het�einde�van�oktober�begon�de�terugkeer�naar�
België.� De� meeste� vluchtelingen� zijn� maar� kort�
gebleven.�Een�enkeling�was�hier�in�1918�nog.14�
Naarmate�de�oorlog�langer�duurde,�werd�het�
probleem�van�de�voedsel��en�brandstofvoorzie�
ning� allesbeheersend.� In� 1916� ging� alles� op� de�

�

bon.�Anders�dan�in�augustus�1914�viel�er�nu�wei�
nig�of�niets�meer�te�hamsteren.�De�oorlog�werd�
voor�veel�mensen�een�kwestie�van�uitzitten.�
�
Noten�
�

1.� De�Nationale�Militie�omvatte�soldaten�die�hun�eer�
ste�oefening�maximaal�zes�jaar�geleden�hadden�af�
gesloten.�De�Landweer�bestond�uit�soldaten�die�al�
langer� terug� in� dienst� waren� geweest.� Deze� laat�
ste� groep� vormde� meestal� de� bemanning� van� de�
forten�en�de�vestingen.�Zo�was�de�Weesper�teken�
leraar� Louis� Kortenhorst� in� 1908� in� dienst� ge�
weest.�In�1914�kwam�hij�terecht�op�het�fort�Bezui�
den�Spaarndam,� waar� hij� muurschilderingen� in� de�
kantine� gemaakt� heeft.� De� Larense� schilders� Jo�
han� Meijer� en� Willem� van� Nieuwenhoven� waren�
voor�de�Landweer�gelegerd�in�fort�Nigtevecht.�
2.� De�Gooi��en�Eemlander,�1�augustus�1914.�
3.� G.�van�Bokhorst,�!Het�leven�in�Oud�Hilversum. �Ge�
citeerd�in:�Meyltje�van�Aalst,�Eddie�de�Paepe,�Hil�
versum� in� de� Eerste� Wereldoorlog,� in:� Eigen� Perk,�
nr.�4,�2006.�
4.� Burgemeester�Gülcher�sprak�in�de�gemeenteraad�
van� 7000� à� 8000� man.� Ofwel� hij� is� slecht� op� de�
hoogte�geweest,�of�er�zijn�toen�nog�andere�leger�
onderdelen�in�Hilversum�geweest.�
5.� A.J.C.�de�Vrankrijker,�Jong�leven�in�een�oude�dorps�
kern,�Zeist�1977,�p.�43.�
6.� Overgenomen� van� de� website:� de� Stelling� van�
Amsterdam�
7.� De�Vrankrijker,�p.�44.�
8.� Geciteerd�in�Paul�Moeyes,�Buiten�schot.�Nederland�
tijdens� de� Eerste� Wereldoorlog� 1914�1918,� Utrecht�
2001,�p.�68.�
9.� Meyltje� van� Aalst,� Eddie� de� Paepe,� !Hilversum� in�
de� Eerste� Wereldoorlog ,� in:� Eigen� Perk,� nr.� 4,�
2006.�
10.�Notulen�B.�en�W.�van�Hilversum,�11�augustus�1914.�
Gemeentearchief�Hilversum,�SAGV.�
11.� Moeyes,�p.�71.�
Frans�
de�
Gooijer�
(http://
12.� Weblog�
gooiland.50plusser.nl).� Ook� in� Naarden� zijn� bijna�
geen�huizen�werkelijk�afgebroken.�
13.� Henk� Schaftenaar,� !Een� gedenksteen� voor� de�
commandant.� Nederlands� eerste� Vrijwillige� Land�
stormcompagnie� opgericht� te� Naarden� in� 1914 ,�
in:�De�Omroeper,�maart�2007.�
14.�De� in� kamp�Zeist� geïnterneerde� soldaten� konden�
natuurlijk�niet�terugkeren.�
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Fotoreportage ontruiming van Naarden�
In�augustus�1914�werden�in�Naarden�en�Bussum�maatregelen�genomen�om�het�schootsveld�van�de�
vesting�te�ontruimen.�De�bewoners�van�dat�gebied�moesten�binnen�een�dag�hun�huizen�verlaten.�Het�
geïllustreerde�blad�Het�Leven�maakte�een�fotoreportage�ervan.�

Boven:�Het�omhakken�van�de�bomen�langs�de�Huizerstraatweg.�Onder:��Alleen�de�stompjes�bleven�over.�

�
82�
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Boven:�Uittocht�uit�het�Gooi.�Het�bevel�is�uitgevaardigd�om�alle�villa's�die�in�de�vuurlinie�liggen�te�ontruimen�en�om�
alles�wat�de�vijand�kan�gebruiken�bij�een�aanval�op�Naarden,�met�de�grond�gelijk�te�maken.�
Onder:�Momentopname�van�geforceerde�verhuizingen�aan�de�Sandtmannlaan.�

�
�
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Boven:�De�[wees]�kinderen�van�het�Leger�Des�Heils�worden�via�het�treinstation�naar�Amsterdam�gebracht.�
Onder:�Het�verblijf�van�de�Bussumse�burgemeester�s Jacob�wordt�ontruimd.�

�
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Boven:�Het�verblijf�van�het�nieuw�benoemde�lid�van�de�Provinciale�Staten�Van�Diesen�(rechts)�ondergaat�hetzelfde�
lot.�
Onder:�Villa�aan�de�s�Gravelandseweg�in�Bussum�die�werd�geëvacueerd�en�afgebroken�in�verband�met�de�oorlogs�
dreiging.�

�

�
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Het Militair Belang van Naarden en
Bussum
28 juli 1914-11 november 1918

� �

Gerard�Hoogendijk�

Op�vrijdag�30�juli�1914�tekent�koningin�Wilhelmina�het�mobilisatiebesluit.�Daarmee�
besluit�Nederland�tot�een�Gewapende�Neutraliteit:�neutraal�maar�ook�bereid�om�
zich�militair�te�verdedigen.�Nederland�mobiliseert�als�eerste�in�Europa�zijn�leger.�
Alle�miliciëns�en�landweermannen�spoeden�zich�naar�hun�garnizoen.�Zon�203.000�
soldaten�gaan�naar�de�oostelijke�en�zuidelijke�landsgrenzen�en�nemen�strategische�
posities�in.�De�spoorwegen�staan�geheel�in�dienst�van�het�troepenvervoer.�s�
Ochtends,�op�de�Brink�van�Baarn,�worden�paarden�bijeengebracht�voor�de�
Rijkspaardenkeuring�in�Amersfoort.�Geschikte�dieren�worden�opgeëist�voor�het�
leger.�
Vesting�Naarden�

�
Vanaf�30�juli�1914�krijgen�de�twee�stadspoorten�
van� vesting� Naarden� gewapende� poortwach�
ters.�Een�toegangspas�is�vereist.�De�stoomtram�
mag� niet� meer� door� Naarden� rijden� en� daar�
mee� is� het� tramvervoer� tussen� het� Gooi� en�
Amsterdam� geblokkeerd.� Autoverkeer� door�
Naarden� is� verboden.� s� Avonds� sluiten� de�
poorten.� Generaal�majoor� L.� Hanau,� artillerie,�
controleert� de� artillerieposities� in� Naarden� en�
de� artilleriestellingen� rond� Bussum.� Angst� en�
achterdocht�heersen.�In� november�1914�neemt�
een�Duitse�jongeman�fotos�van�enige�vesting�
werken� van� Naarden.� Spion� of� toerist?� Vonnis:�
tien� gulden� boete� of� tien� dagen� hechtenis� en�
vernietiging� van� het� fototoestel.� Kapitein� G.A.�
Meijer� zet� zijn� bataljon� in� om� de� twee� toe�
gangswegen� naar� Naarden� te� verbeteren.� Als�
teken� van� erkentelijkheid� krijgt� de� onbedekte�
toegangsweg� bij� de� Utrechtse� Poort� de� naam�
van�de� kapitein.� Het� is� wennen� voor�de� bewo�
ners� van� Naarden� en� Bussum.� De� heide,� bos�
sen,�polders,�grachten�en�kanalen�hebben�plot�
seling� militaire� status.� Je� hengeltje� uitgooien�
op�je�vertrouwde�stekkie�in�de�gracht�kan�niet�
meer.� Een� wandeling� over� de� hei� of� door� het�
bos,� sorry,�daar� worden� stellingen� en� loopgra�
ven� aangelegd.� Het� Waterliniegebied?� Niet�
86�

betreden�zonder�speciaal�verlof.�Je�moet�altijd�
een�legitimatiebewijs�bij�je�hebben.�De�Naarder�
Trekvaart�en�de�Bussumervaart�zijn�afgesloten.�
De� Bussumer� haven� is� onbereikbaar.� Het� re�
gent�procesverbalen�voor�het�zich�begeven�op�
militair� terrein� zonder� legitimatiebewijs.� Tel�
kens� twee,� of� drie� of� vijf� gulden� boete� bij� de�
veroordeling� door� het� kantongerecht� van� Hil�
versum.�Het�regent�boetes.�
�
Eerste�oorlogsslachto�er�
Begin� september� 1914� staat� de� Bussumer,� kor�
poraal�W.�Wiggers�de�Vries,�op�wacht�langs�de�
spoorbaan� nabij� de� Karnemelksloot,� bij� de� in�
undatiesluis.� De� wachthoudende� militairen�
hebben� langs� het� spoor� een� bord� geplaatst�
met� de� tekst� Verzoeke� couranten� voor� de� mili�
tairen.� De� uit� Amsterdam� terugkerende� foren�
sen� gooien� hier� regelmatig� hun� uitgelezen�
kranten� uit� de� trein.� Korporaal� Wiggers� schiet�
naar� voren� om� de� dwarrelde� krant� te� vangen,�
maar�ziet�niet�de�trein�richting�Amsterdam.�Een�
klap�volgt.�Hij�overlijdt�ter�plaatse�met�de�krant�
in�zijn�hand�geklemd.�
�
�

Poortwachters�van�Amsterdam�

�
Nederland� doet� alles� om� buiten� de� Grote� Oor�
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Het�Westelijk�Front�tijdens�de�Eerste�Wereldoorlog.�

log� te� blijven.� Een� handelsland� met� een� kwets�
baar� koloniaal� rijk� blijft� als� goede� middenstan�
der� neutraal.� Toch� doordenkt� de� regering� al�
vóór�het�uitbreken�van�de�Grote�Oorlog�de�mo�
gelijkheid� dat� Engeland� of� Duitsland� Nederland�
toch� de� oorlog� insleept.� Zij� stelt� een� gedetail�
leerd�plan�op�voor�het�geval�dat�zij�genoodzaakt�
wordt�om�zich�te�verplaatsen�van�het�kwetsba�
re�Den�Haag�naar�het�door�forten�en�waterlinie�
beveiligde� Amsterdam.� De� locaties� voor� de� de�
partementen� zijn� al� gekozen� in� Amsterdam� en�
ook�de�onderkomens�voor�de�ambtenaren.�Am�
sterdam�is�de�laatste�veilige�plaats�voor�de�rege�
ring� en� die� positie� moet� goed� worden� verde�
digd.�
�
�

De� taak� van� Vesting� Naarden� en� haar� Vóór�
O�ensief� rond� Bussum� is� Amsterdam� te� verde�
digen� tegen� een� aanval� uit� het� oosten.� Bij� een�
Duitse�aanval�komt�de�Nieuwe�Hollandse�Water�
linie� in� stelling.� FortiÞcaties� en� stellingen� moe�
ten�de�hoger�gelegen�doorgangspoorten�bewa�
ken.� Op� de� strategische� doorgang� over� de�
Utrechtse� Heuvelrug� en� de� Zuiderzeedijk� naar�
Amsterdam� bevinden� zich� de� vesting� Naarden�
en�vijf�batterijen�rond�Bussum.�Op�de�Zuiderzee�
varen�kanonneerboten�om�Amsterdam�vanaf�de�
Zuiderzee� te� beschermen.� Voor� het� IJ� ligt� het�
fort�Pampus�met�twee�imposante�kanonnen.�Bij�
een� Duitse� aanval� op� Amsterdam� zullen� Naar�
den�en�Bussum�het�slagveld�vormen.�
�
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De�Dikke�Bertha,�een�vernietigend�kanon.�De�Hollandse�
kanonnen�waren�hiervoor�geen�partij.�

�

Vesting�Naarden�en�haar�Vóór�O�ensief�

�
De� Vesting� Naarden� is� kwetsbaar� voor� het� mo�
derne� kanonnengeweld.� In� 1914� lopen� langs,�
rond� en� door� Bussum� en� Naarden� enkel� strate�
gische� doorgangen� richting� Amsterdam:� de�
spoorlijn,�de�tramlijn,�de�verharde�straatweg,�de�
Naarder�Trekvaart�en�de�West�Dijk.�Extra�maat�
regelen� zijn� nodig� om� een� doorbraak� aan� de�
noordkant� van�de� Nieuwe� Hollandse� Waterlinie�
te� voorkomen.� Deze� nieuwe� situatie� eist� een�
versterking� van� de� verdedigingswerken� rond�
Naarden� en� Bussum.� Het� O�ensief� vóór� Naar�
den�bestaat�uit�een�extra�verdedigingslinie�rond�
Naarden,� een� halve� cirkel� met� een� straal� van�
2500�meter,�die�ten�zuiden�van�Bussum�begint,�
vanaf�de�Karnemelksloot�tot�aan�de�Zuiderzee.�
Tussen� 1868�1876� (inwoneraantal� Bussum� in�
1870� 1.200)� komen� er� vijf� batterijen/werken�
rond�Bussum.�Werk�1�had�ook�een�gracht;�I,�II,�III�
en� V� bestaan� uit� aarden� wallen.� Nr.� 1� Batterij�
Koedijk,�nr.�2�Batterij�Vooruit�Bussum,�nr.�3�Bat�
terij� Rechtervleugelwerk� ,� nr.� 5� Batterij� Linker�
vleugelwerk.� Nr.� 4� Batterij� Midden�� of� Hoofd�
werk�(thans�gelegen�naast�Het�Spant,�de�Vernis�
sage)�is�een�bakstenen�fortiÞcatie�geschikt�voor�
circa� 100� manschappen,� met� acht� kanonnen,�
twee� houwitsers� en� zes� mitrailleurposities� en�
twee�Coehoornmortieren.�
Het� O�ensief� vóór� Naarden,� dus� rond� Bus�
sum,�dient�om�beschieting�van�Naarden�te�voor�
komen.� Vanuit� deze� versterkingen� kunnen� te�
genaanvallen� worden� georganiseerd.� Al� deze�
88�

Luchtfoto�van�Pampus.�

vestingwerken� liggen� in� 1914� nog� buiten� Bus�
sum,� dat� in� dat� jaar� rond� de� 6200� inwoners�
heeft.�
�
�

1914��1918�Noodzakelijke�versterkingen�
van�het�O�ensief�

�
Na� de� aanleg� van� het� O�ensief� groeit� de� over�
tuiging�dat�de�defensieve�cirkel�rond�Naarden�te�
klein�is.�Het�bereik�en�de�precisie�van�de�Duitse�
kanonnen� zijn� groot.� Vanaf� de� hoge� zandgron�
den� ten� zuiden�van� Bussum� is�Naarden� een� be�
reikbaar� doelwit.� Een� plan� circuleert� om� een�
verdedigingslinie�te�maken�van�de�monding�van�
de� Eem,� via� Eemnes�buiten� en� Hilversum� naar�
de� s�Gravelandsevaart.� Het� blijft� bij� een� papie�
ren�plan.�Het�geld�ontbreekt�voor�de�aanleg�en�
er� zijn� geen� troepen� beschikbaar� voor� de� be�
manning�van�de�twintig�kilometer�lange�stelling.�
In� augustus� 1914� geeft� opperbevelhebber�
generaal� C.J.� Snijders� de� opdracht� tot� het� ont�
werpen�en�inrichten�van�extra�schansen�en�artil�
leriestellingen� vóór� het� O�ensief� vóór� Naar�
den.� Eind� 1914� begint� de� bouw.� Er� is� haast� bij.�
Begin� 1915� komt� een� compagnie� veldpioniers�
naar� Bussum,� gevolgd� door� grotere� eenheden�
infanteristen�van�de�1e�Divisie.�Zij�worden�onder�
gebracht�in�scholen.�De�bouw�en�het�graafwerk�
beginnen:�zeven�Infanterieschansen,�verbonden�
door� een� wal� van� zand� met� een� daarvoor�gele�
gen� droge� gracht� achter� een� prikkeldraadver�
sperring.�
De�linie�begint�aan�de�kust�van�de�Zuiderzee,�
1.300� meter� ten� westen� van� de� haven� van� Hui�
zen,� dan� 3,5� km� zuidwaarts� naar� de� Bierweg�
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De�Dikke�Bertha�op�de�rails.�Bertha�kan�maximaal�60�granaten�schieten,�daarna�breekt�de�loop�van�het�kanon.�

naar� Laren,� daarna� buigend� in� de� richting� land�
goed�Crailo,�vervolgens�in�een�rechte�lijn�naar�de�
watertoren�van�Bussum.�Schans�1�ligt�in�de�zuid�
westelijke�punt�van�de�Bussumerheide,�waar�de�
Laarderweg� eindigt,� schans� 2� ligt� in� het� kamp�
Crailo,�schans�3�op�de�Blaricummerheide,�schans�
4� op� de� Tafelbergheide,� schans� 5� bij� de� Sijsjes�
berg,� schans� 6� op� de� Naarder� Eng� en� schans� 7�
aan� de� kust.� Achter� deze� linie� is� een� net� van�
zigzag�gegraven�loopgraven�naar�verbandplaat�
sen,�telefoonposten,�schuilplaatsen�en�latrines.�
Achter� deze� ring� van� zeven� infanterieschan�
sen� bevinden� zich� vijf� opstellingen� voor� zwaar�
geschut.� Een� stelling� voor� zwaar� geschut� is� ge�
positioneerd�ten�westen�van�de�spoorlijn�tussen�
batterij�1�en�2.�De�volgende�bij�de�huidige�Botte�
mastraat,� de� derde� bij� de� aansluiting� van� de�
huidige� Ceintuurbaan� op� de� Amersfoortseweg.�
De�vierde�ligt�langs�de�Nieuwe�Bussumerweg�in�
de�gemeente�Huizen�en�de�vijfde�even�ten�noor�
den�van�de�Naarderstraatweg,�bij�schans�6.�
�
�

Eerste�militaire�oefening�rond�Bussum�

�
Het� O�ensief� vóór� Naarden� is,� samen� met�
deze� ring� van� zeven� schansen,� een� slapende�
�

stelling.� Zij� wordt� pas� bezet� als� een� aanval�
dreigt.� De� 1e� Divisie� van� het� leger� is� belast� met�
de� verdediging� van� het� noordelijk� deel� van� de�
Nieuwe� Hollandse� Waterlinie.� Maart� 1915� is� het�
stellinggedeelte� bij� Bussum� al� een� eind� gevor�
derd.� De� test� op� de� kwaliteit� van� het� verdedi�
gingswerk�is�van�9�tot�en�met�19�maart�1915.�Aan�
de�manoeuvres�nemen�3.350�man�deel.�
Begin� maart� 1915� is� de� inkwartiering� in� Bus�
sum� van� deze� 3.350� militairen:� 1.800� in� scholen�
en� andere� gebouwen� en� 1.550� bij� burgers.� De�
schoolkinderen�krijgen�veertien�dagen�vakantie,�
maar� in� de� paasvakantie� hebben� ze� gewoon�
school.� Kwartiermeesters� voeren� wagens� met�
stro,�planken,�tenten�en�levensmiddelen�aan.�De�
commanderende� generaal� logeert� in� het� hotel�
Het� Bosch� van� Bredius,� de� staf� in� de� beneden�
zaalen�van�het�gemeentehuis�van�Bussum�en�de�
soldaten� op� stroozakken� in� de� scholen� of� op�
bed� bij� burgers� tegen� een� vergoeding� van� 80�
cent�per�dag.�
Vroeg�in�de�ochtend�storten�extra�treinen�een�
massa�soldaten�uit�over�Bussum.�Militaire�autos�
en� motoren� knetteren� langs� de� weg,� paarden�
draven�met�en�zonder�veldstukken�voorbij.�Mu�
ziekkorpsen� marcheren� door� de� straten.� Er�
snorren� twee� vliegmachines� boven� hun� hoof�
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Het�Nederlandse�leger�gebruikte,�bij�gebrek�aan�olifanten,�honden�voor�het�mitrailleurvervoer.�

den.� Bussumers,� jong� en� oud,� verdringen� zich�
voor�de�scholen�en�openbare�gebouwen�om�te�
zien�hoe�de�veldkeukens�bruine�bonen�met�spek�
klaar� maken.� Een� speciale� politieverordening�
gebiedt� de� Bussumers� steeds� tenminste� drie�
honderd� meter� afstand� te� houden� van� de� mili�
taire� werkzaamheden� en� oefeningen� en� vooral�
door� te� lopen.� Geen� pottenkijkers.� De� hele�
avond� heerst� er� een� gezellige� drukte� in� het�
dorp.� Het� is� maar� een� oefening� .� Er� wordt�
geßuisterd�dat�koningin�Wilhelmina�een�gedeel�
te�van�de�manoeuvres�komt�bijwonen.�
Na�enkele�dagen�van�voorbereiding�beginnen�
de�eigenlijke�manoeuvres�op�maandag�15�maart.�
s� Morgens� om� zes� uur� marcheren� de� troepen�
vanuit� hun� kwartieren� naar� de� stellingen� op� de�
hei.� De� laatste� dag,� donderdag� 18� maart,� is� ge�
neraal� Snijders� aanwezig.� Een� evaluatie� volgt:�
oefening�geslaagd!�Maar�een�uitbreiding�van�de�
verdedigingslinie�in�de�richting�van�de�Warande�
en�de�haven�van�Huizen�en�een�aansluiting�aan�
de�inundaties�bij�de�Hilversumse�Meent�(�in�1914�
laag�weiland)�blijken�noodzakelijk.�

�
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Vesting�Naarden,�Vóór�O�ensief�en�de�
Zeemacht�

�
In� 1914� ligt� Naarden� nog� aan� de� grillige� Zuider�
zee,� met� zijn� eb� en� vloed,� met� zijn� opstuwing�
van� het� water� bij� een� noordwesterstorm� en�
laagwater� bij� een� zuidwesterstorm.� De� kust�
strook� van� de� Zuiderzee� bij� Naarden� is� tot� op�
achthonderd� meter� uit� de� kust� doorwaadbaar.�
Een�vijandelijk�leger�kan�over�deze�strook�langs�
fort� Ronduit� van� oost� naar� west� trekken,� rich�
ting� Amsterdam.� Ondersteuning� van� Vesting�
Naarden�door�de�marine�is�noodzakelijk.�
Een�kanonneerboot�bewapend�met�een�snel�
vuurkanon� dient� het� kustgedeelte� ten� oosten�
van� Naarden� te� bewaken� op� een� afstand� van�
drieduizend� meter� van� de� ondiepe� kuststrook.�
Stoomsloepen� met� een� mitrailleur� bewaken� de�
strook�tussen�de�kanonneerboot�en�de�kust�op�
een�afstand�van�duizend�meter.�Het�laatste�stuk�
tot� het� strand� krijgt� bewaking� met� vletten,� zo�
dicht� mogelijk� onder� de� wal.� Seinverbindingen�
zullen� worden� verzorgd� door� gedetacheerde�
zeemiliciëns.� Prikkeldraadversperringen,� als�
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Fort�Ronduit,�ten�noorden�van�Naarden,�op�de�kust�van�
de�Zuiderzee.�

De�bemanning�van�fort�Pampus�in�1914.�

kribben� loodrecht� op� de� wal,� zullen� de� door�
gang� over� het� doorwaadbare� deel� van� de� Zui�
derzeekust�belemmeren.�Zo�staat�het�eind�1914�
op�papier,�nu�nog�de�oefeningen.�
�
�

Februari�1915�Eerste�Natte�Oefening�

�
De� militaire� oefeningen� volgen� elkaar� op.� In� fe�
bruari�1915�is�de�natte�oefening.�Een�vijandelijke�
compagnie� waadt� s� nachts� vanuit� Oud� Valken�
veen� langs� de� strandstrook� richting� Naarden� en�
bereikt� een� punt� op� vijftig� meter� westelijk� van�
het�fort�Ronduit.�Het�lukt!�De�verdedigingslinie�is�
gepasseerd.� Een� late� reactie� vanuit� fort� Ronduit�
met�losse�flodders�volgt.�De�vijandelijke�compag�
nie� heeft� 1.800� meter� door� het� koude� water�
gelopen,� nat,� bemodderd,� vermoeid� en� ver�
kleumd.� Ze� is� niet� meer� tot� een� grote� militaire�
actie�in�staat.�Dit�resultaat�stemt�de�commandant�
van�de�Nieuwe�Hollandse�Waterlinie�niet�gerust.�
�
�

Augustus�1915�Tweede�Natte�Oefening�

�
Begin�augustus�1915�begint�de�inkwartiering�van�
de� 2e� Compagnie� van� het� 16e� bataljon� van� de�
Landweerinfanterie� bij� bewoners� in� Bussum.� In�
de�nacht�van�18�op�19�augustus,�van�donderdag�
op�vrijdag,�is�de�eerste�gecombineerde�oefening�
van� Land�� en� Zeemacht.� De� kust� tussen� fort�
Ronduit� en� het� Provinciaal� Magazijn,� gelegen�
halverwege� Naarden�Muiderberg,� wordt� be�
�

waakt�door�wachtposten�langs�de�kust,�op�een�
onderlinge� afstand� van� 250� meter.� Tussen� de�
wachtposten� wordt� voortdurend� gepatrouil�
leerd.� Vanuit� de� Zuiderzee� is� er� steun� van� de�
marine:� drie� kanonneerboten,� twee� stoombar��
kassen� en� een� zestal� vletten.� Het� is� nacht.� De�
aanvallers� gebruiken� drie� grote� sloepen� met�
elk�vijftien�militairen�en�twee�vletten�met�elk�vijf�
man� om� het� Provinciaal�Magazijn� te� overvallen.�
Twee� sloepen� en� de� vletten� worden� ontdekt.�
Daarna� volgt� een� signaal� met� een� vuurpijl� en�
knallen�er�losse�ßodders.�Maar�één�sloep�dringt�
ondanks� de� ßinke� wind� en� hoge� golven� onge�
merkt�door�tot�aan�het�Provinciaal�Magazijn.�De�
vijand� bereikt� zijn� doel:� het� Provinciaal� Maga�
zijn� is� veroverd.� De� tweede� oefening� wordt�
gehouden� in� de� nacht� van� 19� op� 20� augustus.�
Dezelfde� sloepen� en� vletten� worden� gesigna�
leerd.� Maar� hoewel� de� weersomstandigheden�
opnieuw� ongustig� zijn,� bereiken� de� aanvallers�
het�aangewezen�landingspunt�en�verslaan�ze�de�
verdedigers.� Ze� dringen� door� tot� achter� de�
hoofdverdedigingslijn.�
De� volgende� dag� meldt� De�Gooi��en�Eemlander�
het�bulderen� van�de�kanonnen.�Een�manoeuvre�
met�sissende�vuurpijlen,�geknal�van�geweerscho�
ten,� rennende� soldaten� en� gedreun� van� de� ka�
nonneerboot,�net�echt.�Om�vier�uur�wordt�alles�
weer� rustig� en� kunnen� de� kinderen� weer� gaan�
slapen.� Een�geslaagde�oefening!� schrijft� de� krant.�
Maar� de� commandant� van� de� Waterlinie� meldt�
aan�de�commandant�van�de�Stelling�Amsterdam�
dat�de�kustbewaking�niet�afdoende�werkt.�
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Koningin�Wilhelmina�en�opperbevelhebber�Snijders�
(links)�op�de�hei.�Of�Wilhelmina�ook�is�komen�kijken�bij�
de�oefeningen,�weet�ik�niet�zeker.�Snijders�was�er�be�
slist.�

Mannschafts�Eisen�Beton�Unterstanden�
op�de�Fransche�Kamp�

�
Opperbevelhebber� Snijders� verneemt� dat� de�
ondergrond� rond� het� Naardermeer� niet� uit� we�
ke�klei,�maar�uit�hard�zand�bestaat,�een�stevige�
ondergrond� die� gemakkelijk� te� berijden� is� door�
tanks� en� kanonnen.� De� aansluiting� van� de� Wa�
terlinie� en� het� O�ensief� vóór� Naarden� behoeft�
een� aanvulling.� Twee� Nederlandse� genieo�cie�
ren� nemen� een� Duitse� verdedigingsconcept�
mee� van� het� slagveld� in� Vlaanderen� en� Noord�
Frankrijk.� Zij� hebben� de� taak� te� inspecteren�
waar� dat� zand� en� grind� blijft� dat� door� de� Duit�
sers� door� Nederlands� Limburg� naar� België�
wordt� vervoerd.� Het� wordt� gebruikt� voor� de�
Siegfriedslinie.�
In� september� 1916� beginnen� de� Duitsers� in�
Noord�Frankrijk�met�de�aanleg�van�de�Siegfrieds�
linie,� een� sterke� verdedigingslinie� die� de� ver�
wachte� geallieerde� o�ensieven� in� 1917� moet�
weerstaan.�Onderdeel�van�de�linie�zijn�de�zoge�
92�

Batterij�1.�Bij�de�herinrichting�van�de�polder�tussen�het�
Spiegel�en�Hilversumse�Meent�is�het�grondpatroon�van�
Batterij�1�weer�zichtbaar�gemaakt.�

naamde� MEBUs� (Mannschafts�Eisen�Beton�
Unterstand),� kleine� bunkers� die� de� verdedigers�
bescherming�tegen�vijandelijke�artilleriebeschie�
tingen� geven� en� een� ruim� schootsveld� bieden,�
dus�laag�gesitueerd.�Generaal�Snijders�neemt�dit�
concept�over.�
In� mei� 1918� begint� in� de� Fransche� Kamp� de�
aanleg� van� twee� loopgravenlinies� met� zestig�
betonnen� schuilplaatsen,� kleine� bunkers� voor�
vier� man� en� grotere� voor� zestien� man.� Het�
bouwmateriaal,� zand,� grind,� staal� en� cement,�
komt� via� het� nabij� liggend� spoor.� Tegen� het�
einde� van� de� oorlog� wordt� de� bouw� gestaakt.�
Zestig� MEBU�bunkers� in� de� Fransche� Kamp� zijn�
klaar.�Ze�dienen�als�schuilplaats�voor�het�terug�
trekkende� Nederlandse� leger� uit� de� Waterlinie�
en� voor� het� geven� van� bescherming� bij� een�
langdurig� bombardement.� Ze� dienen� ook� als�
uitvalsbasis� tegen� de� oprukkende� vijand.� Hier�
mee� is� de� aansluiting� op� de� Waterlinie� verbe�
terd.� De� geplande� verbindingsloopgraven� zijn�
dan�nog�niet�gegraven.�
�
�

Overleg�tussen�Engeland,�Frankrijk�en�Ne�
derland�

�
Waarom� deze� late� militaire� versterking� op� de�
Fransche� Kamp?� In� november� 1917� grijpen� de�
bolsjewieken� in� Rusland� de� macht.� Het� Russi�
sche�front�stort�in.�Het�Duitse�oostleger�kan�nu�
in�het�westen�worden�ingezet.�Duitsland�maakt�
zich�klaar�voor�een�deÞnitieve�doorbraak�op�het�
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De�batterijen�rond�Bussum�(foto�van�Infobulletin��batterij�1)�

westelijk�front�in�Vlaanderen�en�Noord�Frankrijk�
en�bouwt�aan�zijn�Siegfriedlinie.�
In� april� 1917� is� er� grote� irritatie� ontstaan� tus�
sen� Nederland�en� Duitsland.� Duitsland� wil� door�
Nederlands� Limburg� zand� en� grind� vervoeren�
naar� België� voor� de� wegenbouw� en� brugher�
stel.� Voor� bunkerbouw,� stellen� Engeland� en�
Frankrijk.� Nederland� laat� slechts� een� beperkte�
hoeveelheid� zand� en� grint� door,� genoeg� voor�
het� herstel� van� wegen,� te� weinig� voor� bunker�
bouw.�Teveel,�naar�de�mening�van�Engeland.�Als�
straf� sluit� Engeland� de�onderzeetelegraÞekabel�
af,� waardoor� geen� telegraÞe� meer� mogelijk� is�
tussen�Nederland�en�Oost�Indië.�
Er� volgt� militair� overleg� in� Versailles� op� 25�
en� 27� april� 1918.� Wat� te� doen� als� Duitsland�
Nederland� aanvalt� om� voedsel� te� halen� en� de�
havens� van� Amsterdam� en� Rotterdam� in� be�
slag� te� nemen� in� de� finale� strijd?� De� afspraak�
tussen� Engeland� en� Nederland� is:� primair� de�
vesting� Holland� en� Zeeland� verdedigen� met�
een� militaire� inzet� van� 350.000� soldaten.� En�
�

geland� zal� de� verdediging� op� de� Zuiderzee�
ondersteunen�en�Nederland�moderne�wapens�
leveren.� In� mei� 1918� begint� de� bouw� van� de�
MRBUs� op� de� Fransche� Kamp� om� het� Duitse�
leger� te� weerstaan,� in� zijn� opmars� naar� Am�
sterdam.�
Er� blijft� militair� geoefend� worden� tot� een�
maand� voor� het� einde� van� de� oorlog� op� 11� no�
vember� 1918.� In� De� Gooi�� en� Eemlander� van� 19�
oktober� 1918� meldt� burgemeester� sJacob� dat�
op� 22� oktober� 1918� een� militaire� oefening� ge�
houden� zal� worden� in� een� gebied,� begrensd�
door�een�lijn,�getrokken�van�de�toren�van�Naar�
den� over� de� Sijsjesberg� (oostkant� van� Huizen)�
over� de� watertoren� van� Bussum� over�de�gasfa�
briek�van�Bussum�naar�de�toren�van�Naarden.�
�
�

Liepen�Naarden�en�Bussum�echt�gevaar?�

�
Na� de� verklaring� van� de� onbeperkte� duikboot�
oorlog� op� 1� februari� 1917� vreest� Duitsland� dat�
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Situering�van�de�MEBUs�op�de�Franse�Kamp.�
Hieronder:�Een�uitgegraven�MEBU�voor�zestien�soldaten�op�de�Franse�Kamp.�Eigen�foto�auteur.�

Nederland�kiest�voor�een�militaire�aansluiting�bij�
Engeland.� Onmiddellijk� stuurt� Duitsland� een�
leger�van�zeventigduizend�soldaten�van�Roeme�
nië� naar� de� Nederlandse� grens.� Ongetwijfeld�
zou� Duitsland� Nederland� onmiddellijk� zijn� bin�
nengevallen� en� over� de� Utrechtse� Heuvelrug�
naar� Amsterdam� zijn� doorgestoten.� Het� Neder�
landse�leger�met�zijn�totaal�verouderd�materieel�
zou� geen� enkele� kans� gemaakt� hebben� tegen�
de� Duitse� tanks� en� kanonnen.� Als� de� VS� zich� in�
april�1917�niet�hadden�aangesloten�bij�Engeland�
en� Frankrijk� en� er� een� blijvende� stagnatie� zou�
94�

zijn� ontstaan� aan� het� westelijke� front,� zou� een�
Duitse� aanval� op� Zeeuws�Vlaanderen,� Amster�
dam� en� Rotterdam� in� de� zomer� van� 1918� waar�
schijnlijk� zijn� geweest,� met� alle� gevolgen� voor�
Bussum� en� Naarden.� Gelukkig� forceerden� de�
Geallieerden� de� terugtocht� van� het� uitgeputte�
Duitse�leger�en�kreeg�Duitsland�zijn�opstand�van�
revolutionairen�in�Berlijn.�Einde�Grote�Oorlog.�
�
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Hierbij�alle�fortiÞcaties�rond�Naarden.�Geel�oker�=�de�zes�batterijen�van�het�O�ensief�vóór�Naarden;�PF�=�Pannenkoek�
fort;�roze�rondjes�=�de�vijf�artilleriestellingen;�roze�boemerangvormige�stukjes�=�de�zeven�stellingen.�In�de�Franse�
Kamp�de�verspreide�vier��tot�zestien�mans�schuilbunkertjes.�
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Belgische vluchtelingen en andere
ongemakken

Piet�van�Elteren�

Ik�ben�al�jaren�gefascineerd�door�de�gebeurtenissen�van�het�gewone�volk�in�de�
Eerste�Wereldoorlog.�Ik�heb�al�vele�oorlogsbegraafplaatsen�in�België�en�Noord�
Frankrijk�bezocht�en�van�sommige�soldaten�het�droeve�verhaal�wat�completer�
gemaakt.�In�onderstaande�bijdrage�blijf�ik�dichter�bij�huis.�
Toen� kort� na� het� uitbreken� van� de� Eerste� We�
reldoorlog� een� stroom� Belgische� vluchtelingen�
naar� het� neutrale� Nederland� op� gang� kwam,�
werd�de�eerste�opvang�gedaan�door�gemeentes�
dicht�bij�de�grens�met�België.�Natuurlijk�werd�dit�
voor�desbetre�ende�gemeentes�een�onhoudba�
re�situatie.�Daarom�kwam�er�van�regeringswege�
een� verzoek� aan� gemeentes� in� de� rest� van� het�
land�om�een�aantal�van�deze�vluchtelingen�op�te�
nemen.��
Aan�dit�verzoek�werd�ook�door�de�gemeente�
Soest� gehoor� gegeven.� Vanaf� 10� oktober� 1915�
tot� ongeveer� midden� november� 1915� kwamen�
307� mannen,� vrouwen� en� kinderen� naar� deze�
gemeente.� Deze� mannen� waren� uiteraard� bur�
gers,� de� militairen� waren� ondergebracht� in�
Kamp�Zeist.�Onderdak�werd�gevonden�o.a.�in�de�
Openbare� Lagere� School� (nu� het� appartemen�
tengebouw� aan� de� Gouden� Ploeg),� de� Rem�
brandtzaal,� het� Herstellingsoord� Trein�8.28� (aan�
de�Kolonieweg),�De�Gouden�Ploeg�en�bij�particu�
lieren.�
Een�aardig�detail�is�dat�bij�deze�vluchtelingen�
ook� een� Nederlandse� was� en� wel� de� Soesterse�
Catharina�Johanna�Butzelaar�(21�april�1888),�die�
als�kinderju�rouw�had�gediend�in�Brussel.�Uiter�
aard� vond� zij� onderdak� bij� haar� ouders.� De�
meeste� Belgen� vertrokken� nadat� de� Duitsers�
hun� land� bezet� hadden,� op� aandrang� van� de�
Nederlandse� regering� al� snel� weer� naar� hun�
vaderland.� Een� enkeling� ging� naar� Engeland� en�
een� aantal� vrouwen� van� militairen� vertrok� naar�
elders�waar�hun�man�was�geïnterneerd.�Wat�er�
overbleef,� waren� over� het� algemeen� vrouwen�
en� kinderen� van� militairen� die� in� Kamp� Zeist�
waren�geplaatst.�
96�

Barakkenbouw�

�
Financiële� ondersteuning� van� deze� over� het�
algemeen�armlastige�vrouwen�kwam�voor�reke�
ning� van� de� gemeenschap,� weliswaar� met� on�
dersteuning� van� de� regering.� Gebruik� makend�
van� de� omstandigheden� werd� het� huren� van�
onderkomens�een�steeds�kostbaardere�geschie�
denis.�De�gedelegeerde�voor�deze�regio�van�de�
Centrale� Commissie� tot� Behartiging� van� de�
Belangen� van� naar� Nederland� uitgewekene�
Vluchtelingen�deelt�in�een�brief�van�24�septem�
ber� 1915� aan� de� burgemeester� van� Soest� mee�
dat�er�plannen�zijn�om�een�barak�te�bouwen�op�
een�terrein�toebehorende�aan�de�heer�Blooker1�
in� de� gemeente� Soest� voor� huisvesting� van�
vrouwen�van�geïnterneerde�militairen.�Een�com�
missie�die�voor�dat�doel�was�ingesteld,�had�vol�
gens� hem� inmiddels� Þnanciële� hulp� bij� de� rege�
ring� ingeroepen� voor� de� realisatie� van� het� pro�
ject.�Per�omgaande�antwoordde�de�burgemees�
ter�dat�tegen�dat�plan,�wat�de�gemeente�Soest�
betreft,�geen�bezwaar�was.�Van�de�gelegenheid�
gebruik� makend� wilde� hij� de� bovengenoemde�
commissie� wijzen� op� de� moeilijkheden� die� er�
zijn� bij� het� toezicht� op� de� behartiging� van� de�
belangen�van�de�vrouwen�dat�aan�verschillende�
comités� wordt� overgelaten.� Hij� schrijft� dat� de�
thans�in�de�gemeente�aanwezige�vrouwen�door�
drie� verschillende� comités� worden� verzorgd,�
wat�het�volgens�hem�voor�de�gemeente�moeilijk�
maakt� toezicht� te� houden� op� een� goede� gang�
van�zaken.�
Hierna� is� het� een� tijdlang� stil,� wat� betreft� het�
bouwen� van� barakken,� maar� op� 22� oktober� 1915�
schrijft� burgemeester� De� Beaufort� een� brief� aan�
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de�commandant�van�het�Interneringsdepot�op�de�
Legerplaats�bij�Zeist.�Het�is�een�antwoord�op�een�
eerder� gevoerd� gesprek� en� de� burgemeester�
vraagt� om� zijn� toestemming� om� de� Minister� van�
Binnenlandse�Zaken�een�machtiging�te�vragen�om�
op� rijkskosten� een� drietal� barakken� te� laten� bou�
wen�voor�de�huisvesting�van�vrouwen�en�kinderen�
van� geïnterneerden.� Elke� barak� zou� huisvesting�
moeten� kunnen� bieden� aan� 50� gezinnen.� Indien�
mogelijk� zouden� de� barakken� moeten� worden�
gebouwd� in� de� buurt� van� Kampoord� (het� tegen�
woordige�bungalowpark�Het�Jachthuis).2�Of,�als�er�
geen� toestemming� wordt� gekregen� van� de� eige�
naar�van�de�grond,�eventueel�achter�de�villa�Cray�
enhorst3.�Op�23�oktober�1915�laat�de�commandant�
weten� dat� er� wat� hem� betreft� geen� bezwaar� be�
staat�barakken�te�bouwen�op�genoemde�plaatsen.�
�
Den�Haag�reageert�
Een� antwoord� uit� Den� Haag� laat� niet� lang� op�
zich� wachten.� In� een� brief� van� 28� oktober� 1915�
wordt� bericht� dat� er� wat� vertraging� is� in� de�
�

gang� van� zaken.� Volgens� dit� schrijven� zou� de�
Minister� van� Oorlog,� op� verzoek� van� generaal�
Onnen,�binnenkort�een�voorstel�aan�de�Minister�
van� Binnenlandse� Zaken� doen� om� de� regeling�
van� de� barakkenbouw� zowel� in� Soest� als� in�
Gaasterland� en� elders� voor� te� bereiden.� Zodra�
er�iets�naders�bekend�zal�zijn,�zal�de�burgemees�
ter� daarvan� in� kennis� worden� gesteld.� Verder�
wordt� er� in� de� brief� vermeld� dat� een� kapitein�
Van�Vloten�een�geschikt�terrein,�gelegen�aan�de�
weg�naar�Amersfoort,�kosteloos�kon�verkrijgen.�
De� burgemeester� wordt� geadviseerd� om� over�
leg�te�plegen�met�genoemde�kapitein.�
Eindelijk� komt� er� op� 7� februari� 1916� een� be�
richt�uit�Den�Haag�waarin�wordt�vermeld�dat�de�
regering�de�Centrale�Commissie�opdracht�heeft�
gegeven� barakken� te� bouwen,� allereerst� voor�
vrouwen� van� geïnterneerden� die� een� veel� te�
hoge�kamerhuur�in�Amersfoort,�Harderwijk�enz.�
moeten�betalen.�
De�burgemeester�wordt�gevraagd�of�er�in�de�
gemeente� Soest� Belgische� vrouwen� zijn� die� in�
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dezelfde�omstandigheden�verkeren�en�om�daar�
van�melding�te�maken.�Dit�bericht�was�wel�een�
beetje�vreemd,�want�de�burgemeester�had�al�op�
22� januari� 1916� geschreven,� dat� hij� nog� steeds�
niets� had� gehoord� over� de� barakkenbouw,� ter�
wijl�de�werkzaamheden�al�waren�begonnen.�
Wat� die� veel� te� hoge� kamerhuur� betreft,� dat�
klopt�wel,�niet�zo�zeer�voor�de�armlastige�gezin�
nen,�maar�vooral�voor�de�min�of�meer�gegoede�
Belgische� uitgewekenen.� Al� op� 25� december�
1914�schrijft�de�o�cier�van�justitie�van�het�arron�
dissement�Utrecht�aan�de�burgemeester�dat�het�
bekend� is� dat� min� of� meer� gegoede� Belgische�
uitgewekenen� die� woonruimte� hebben� gevon�
den� bij� particulieren,� in� sommige� gevallen� veel�
te�veel�huur�moeten�betalen,�doordat�kamerver�
huurders� misbruik� maken� van� de� ongunstige�
toestand.� Volgens� dat� schrijven� zijn� er� al� geval�
len� bekend� van� huurders� die� aanvankelijk� zon�
der�steun�konden�rondkomen,�maar�tengevolge�
van�die�praktijken�niet�meer�in�hun�eigen�onder�
houd� kunnen� voorzien.� De� procureur�generaal�
verzoekt� de� o�cier� om� een� onderzoek� in� te�
stellen�naar�dergelijke�praktijken.�
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Soester�en�Zeister�twisten�

�
In� de� loop� van� de� barakkenbouw� ontstaat� er�
wrijving� tussen� Soester� ingezetenen� en� het�
Comité�dat� de� zorg� heeft� voor� de� inrichting� en�
administratie�van�de�barakken.�Dit�Comité�zetelt�
in�Zeist�en�zou�zich�niet�aan�de�afspraak�houden�
dat�er�ook�aan�Soester�neringdoenden�opdrach�
ten� zouden� worden� gegeven.� Er� was� natuurlijk�
wel�het�een�en�ander�nodig�om�voor�150�gezin�
nen� de� barakken� volledig� in� te� richten� en� daar�
van�wilde�Soest�uiteraard�een�graantje�meepik�
ken.� Onderstaande� interpellatie� van� raadslid�
Foeken�geeft�goed�weer,�hoezeer�de�gemeente�
Soest� zich� tekort� gedaan� voelde.� Uiteraard�
moet� tussen� de� regels� door� ook� het� eigenbe�
lang�gelezen�worden.�
�
Verslag�raadsnotulen�van�vrijdag�25�februari�1916�
Punt�12:�Barakkenbouw�te�Soesterberg�
Na� mededeeling� door� den� Voorzitter� van� eenige�
ingekomen� stukken� vraagt� de� Heer� Foeken� het�
woord.�Spreker�wenscht�het�een�en�ander�te�zeg�
gen�over�de�tot�standkoming�der�barakkenbouw�
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op�Soesterberg�en�zegt�dat�indertijd�de�Raad�alle�
medewerking� heeft� toegezegd� tegenover� de�
belofte�van�het�Comité�dat,�waar�Soest�straks�de�
lasten� zou� te� dragen� krijgen,� ook� van� den� aan�
vang�af�de�leverantiën�aan�de�Soester�handelaren�
zooveel�mogelijk�zouden�gegund�worden.�
Nu� zijn� de� barakken� klaar,� alles� is� ingericht,�
duizenden�zijn�uitgegeven,�maar�geen�cent�heeft�
Soest� ervan� geproÞteerd.� Bijna� alles� moest� uit�
Zeist� komen,� de� gemeente� waar� het� Comité� ze�
telt.�Alleen,�zegt�Spreker,�komt�nu�van�wege�een�
ander� Comité� de� opdracht� aan� ons,� dat� Soest�
heeft� te� zorgen� voor� de� verdere� noodige� gelden�
en�een�ambtenaar�beschikbaar�kan�stellen.�
Spreker�wenscht�tegen�deze�unfaire�handelwij�
ze�een�ernstig� woord�van�protest�uit�te�spreken,�
verzoekt� den� Voorzitter� het� daarheen� te� willen�
leiden�dat�alle�lasten�zullen�komen�voor�rekening�
van� die� gemeenten� die� de� lusten� genoten� en�
noodigt� den� Raad� uit� geen� cent� en� geen� man�
beschikbaar�te�stellen,�dan�alleen�voor�dat�werk,�
wat� de� Wet� ons� oplegt.� Spreker� meent,� dat� de�
Raad� verplicht� is� ervoor� te� zorgen,� dat� de� ge�
meente�Soest�niet�worde�de�voetenmat�der�Zeis�
ter�Dames�en�Heeren.�
De� Voorzitter� zegt� zelf� niet� te� weten� hoe� de�
zaken� in� elkander� zitten� en� heeft� den� Minister�
gevraagd,�hoe�te�handelen�en� wanneer�de�Minis�
ter�ons�de�uitbetalingen�opdraagt,�dan�dienen�wij�
het� toch� te� doen.� Overigens� verklaart� Spreker�
zich� bereid� om� in� de� door� den� Heer� Foeken� ge�
wenschte� richting� te� werken.� Wat� het� niet� toe�
staan� van� crediet� betreft,� vraagt� Spreker� of� het�
niet� wenschelijk� ware� aan� het� Comité� te� berich�
ten,�dat�crediet�niet�wordt�verleend,�tenzij�voort�
aan�de�inkoopen�te�Soest�worden�gedaan.�
De� Heer� Foeken� wil� nog� eens� het� gekke� en� un�
faire�van�de�zaak�laten�uitkomen.�Verleden�week,�
zegt� Spreker,� komt� de� opdracht� van� het� Comité�
er�voor�te�willen�zorgen,�dat�er�geld�is,�want�alles�
is� klaar� en� de� gezinnen� komen.� Burgemeester� en�
Ambtenaren� van� Soest� weten� nergens� van.� Geïn�
formeerd� wordt� ter� Provinciale� Gri�e,� ook� dáár�
weet� men� nergens� van.� Van� de� Regeering� werd�
evenmin� iets� gehoord.� Alles� knapte� dat� Zeister�
Comité� op.� Welnu,� zegt� Spreker,� je� reinste� onzin�
is�het�om�onze�gemeentekas�en�onze�Ambtenaren�
�

beschikbaar�te�stellen�voor�een�Comité,�dat�elders�
zetelt�en�het�standpunt�inneemt:�het�aangename�
houden� we� zelf,� lasten� en� moeite� kan� Soest� krij�
gen.� Alzoo� Soest� mag� wekelijks� het� geld� betalen�
en�mag�dat�telkens�drie�maanden�renteloos�voor�
schieten,� moet� zelfs� nog� zegels� betalen� om� het�
eigen� geld� terug� te� krijgen.� Soest� mag� voor� de�
administratie�een�Ambtenaar�geven,�plus�iemand,�
die� wekelijks� alles� uitkeert� en� wat� zal� de� toe�
komst� brengen,� waar� van� de� 90� gezinnen� er� 88�
armlastig�zijn,�vraagt�Spreker.�En�om�nu�nog�eens�
te� gaan� aankloppen� bij� het� Comité,� heeft,� zegt�
Spreker,�eerstens�geen�raison�meer,�maar�boven�
dien� komt� daar� handelsusance� mee� in� strijd.�
Waar� het� Comité� zelfs� geen� antwoord� geeft� als�
een� handelsman� vraagt� om� een� ogenblikje� ge�
hoor,� dan� gaat� men� dat� later� niet� met� een� ac�
coordje�goedmaken.�Spreker�stelt�voor�geen�cent�
crediet� te� geven.� Daartegen,� zegt� Spreker,� kan�
ook� de� Minister� niets� doen,� want� over� de� ge�
meentekas�heeft�Zijne�Excellentie�niet�te�beschik�
ken.�
Na�nog�eenige�discussie�besluit�de�Raad�zonder�
hoofdelijke� stemming� overeenkomstig� het� voor�
stel�van�den�Heer�Foeken,�om�geen�cent�en�geen�
man� beschikbaar� te� stellen,� van� welk� besluit� be�
richt� met� de� noodige� toelichting� zal� worden� ge�
zonden� aan� het� Comité,� terwijl� op� voorstel� van�
den�Voorzitter�een�en�ander�ook�zal�worden�me�
degedeeld�aan�den�Heer�Minister�van�Binnenland�
sche�Zaken.�
�
Taak�gemeentes�beëindigd�
Volgend� op� het� besluit� in� de� gemeenteraad�
gaan� er� op� 28� februari� 1916� brieven� met� onge�
veer� gelijke� inhoud� zowel� naar� de� Commissaris�
der�Koningin�in�de�Provincie�Utrecht�als�naar�het�
Comité� in� Zeist,� waarin� het� standpunt� van� de�
gemeenteraad� wordt� aangegeven.� Geen� gelde�
lijke� voorschotten� meer� uit� de� gemeentekas�
voor�de�wekelijkse�uitkeringen�aan�de�vrouwen�
van� geïnterneerde� Belgen,� die� in� de� barakken�
aan� de� rijksstraatweg� Utrecht�Amersfoort� zijn�
gehuisvest.� Ook� wordt� er� geen� ambtenaar� be�
schikbaar�gesteld�voor�het�verrichten�van�admi�
nistratieve� werkzaamheden.� Het� betreft� hier�
het�op�2�maart�1916�in�gebruik�genomen�Alberts�
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bracht�in�het�Alberts�Dorp:�138�vrouwen�en�246�
kinderen.� De� overige� 117� zijn� ondergebracht� bij�
particulieren.�
�
Noten�
�

Dorp,� vernoemd� naar� de� toenmalige� koning�
Albert� I� van� België� en� gelegen� op� het� terrein�
waar� nu� bungalowpark� Albertsdorp� zich� be�
vindt.�
Op� deze� brieven� naar� beide� instanties� is� in�
het�Gemeentearchief�geen�antwoord�te�vinden.�
Wel� komt� er� op� 16� maart� 1916� een� bericht� van�
de�Commissaris�van�de�Koningin�in�de�Provincie�
Utrecht�dat�hij�een�bericht�heeft�ontvangen�van�
de�Minister�van�Binnenlandse�Zaken�dat�in�een�
schrijven� van� 13� maart� 1916� een� uitdrukkelijk�
verzoek� van� Het� Nationaal� Comité� is� gekomen�
om� voortaan� de� uitkeringen� via� dit� Comité� te�
doen.�Hiermee�is�dus�de�taak�van�de�betrokken�
gemeentes� geëindigd.� Hierna� komt� er� op� 28�
juni�1916�nogmaals�een�bericht�van�de�Commis�
saris�van�de�Koningin�dat,�gezien�het�feit�dat�de�
ondersteuning� aan� de� vrouwen� van� geïnter�
neerde� militairen� geen� taak� meer� is� voor� de�
gemeente� Soest,� het� voorschotbedrag� dat� de�
gemeente� heeft� ontvangen,� moet� worden� te�
rugbetaald.�
Tenslotte� komt� er� een� brief� met� datum� 6�
december� 1916� van� de� Commissaris� der� Konin�
gin,� waarin� de� Minister� de� betaling� van� de� on�
derstandsgelden� onttrekt� aan� de� gemeenten.�
Het� wordt� allemaal� gecentraliseerd� geregeld�
door� Het� Nederlandsch� Comité� tot� steun� van�
Belgische�en�andere�slachto�ers�te�Amsterdam.�
Hiermee�komt�er�een�einde�aan�de�verwikke�
lingen�rondom�de�huisvesting�en�ondersteuning�
van�de�in�de�gemeente�Soest�verblijvende�Belgi�
sche�vluchtelingen.�Op�1�december�1916�zijn�dat�
er� in� totaal� 501.� Daarvan� zijn� er� 384� onderge�
100�

1.� De�familie�Blooker�(van�de�cacao)�woonde�in�Huis�
ter�Heide�op�Huize�Zandbergen�aan�de�Amersfoort�
seweg.�Nu�is�er�het�hoofdkantoor�van�de�Zevende�
Dags�Adventisten�gevestigd.�
2.� Het� vroegere� Jachthuis� is� verdwenen� en� heeft�
plaats� gemaakt� voor� een� kantorencomplex� gele�
gen� op� Amersfoortsestraat� 124.� De� toegang� tot�
het�bungalowpark�loopt�via�dit�complex.�
3.� De� villa� Crayenhorst,� gebouwd� in� 1905,� lag� aan� de�
Amersfoortsestraat� op� de� grens� met� Amersfoort�
even� voorbij� het� huidige� bungalowpark� Alberts�
dorp.� Op� het� terrein� van� de� villa� is� in� 1931� het� kin�
dertehuis� Kinabu� gebouwd.� Inmiddels� heeft� het�
een� kantoorfunctie.� De� villa� zelf,� inmiddels� Nieuw�
Crayenhorst� geheten,� is� gesloopt� in� 1976� (opgave�
CBS).�Leggerartikel�kadaster�3339,�regel�1.�

�
�
Gegevens� voor� dit� artikel:� Gemeente� Soest� Ar�
chief�1811�1928,�inventaris�nr.�946.�
�
Dit� artikel� verscheen� eerder� in� Van� Zoys� tot�
Soest�33,�nr�1,�zomer�2012.�
�
Piet� van� Elteren� is� lid� van� de� Historische� Vereni�
ging� Soest/Soesterberg� en� zit� in� de� redactie� van�
het�tijdschrift�Van�Zoys�tot�Soest�waarin�hij�af�en�
toe� publiceert.� Zijn� grootste� hobby� is� de� Eerste�
Wereldoorlog� en� in� het� bijzonder� de� begraaf�
plaatsen�daarvan.�Hij�maakte�in�België�en�Noord�
Frankrijk�een�kleine�2000�fotos�ervan,�die�te�zien�
zijn�op�zijn�website�www.peterswar.net.�
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Schrijvers tussen Vecht en Eem

Vlaamse letterkundigen in Baarn (1914-1919):
Karel van den Oever en Felix Timmermans

�
Frits�Booy�

Op�4�augustus�1914�vielen�Duitse�troepen�zonder�formele�oorlogsverklaring�het�
neutrale�België�binnen.�Talloze�Belgen�wachtten�verder�oorlogsgeweld�niet�af�en�
vluchtten�over�de�grenzen.�Naar�schatting�een�miljoen�Belgische�burgers�en�30.000�
militairen�zochten�hun�heil�in�het�eveneens�neutrale�buurland�Nederland.�Onder�hen�
was�de�dichter�en�prozaschrijver�Karel�van�den�Oever.�Deze�zeer�katholieke�
letterkundige�vond�onderdak�in�Den�Haag�en�ook�in�Baarn,�bij�de�net�zo�katholieke�
J.A.M.�(Jozef)�Sterneberg�(1868�1926),�lid�van�de�Þrma�Delden�&�Co,�tabakskervers�
en�grossiers�in�tabak,�wonende�op�Mollerusstraat�3.�
Karel�van�den�Oever�(1879�1927)�

�
Karel� van� den� Oever� werd� in� 1879� geboren� in�
een� gegoede� Antwerpse� familie� van� Friese�
a�omst.�Hij�was�zijn�hele�leven�een�diepgelovi�
ge�en�strijdbare�katholiek.�Hij�schreef�eerst�sen�
timentele� gedichten� maar� legde� zich� later� toe�
op�poëzie�in�renaissancestijl�vanwege�zijn�grote�
liefde� voor� de� zestiende� eeuw.� Hij� maakte� een�
zeer� barokke� prozabeschrijving� van� Antwerpen�
in�zijn�glorietijd�(Lof�van�Antwerpen,�Antwerpen�
1912).� Van� 1905� tot� 1912� was� hij� verbonden� aan�
het� mede� door� hem� opgerichte� tijdschrift�
Vlaamsche�Arbeid�(1905�1930).�
Tijdens�zijn�ballingschap�in�Nederland�ontwik�
kelde�Van�den�Oever�een�heel�andere�stijl:�een�
voudiger,� verinnerlijkt� en� met� een� directe�
woordkeus.�In�de�jaren�twintig�sloot�hij�zich�aan�
bij� het� humanitair� expressionisme� en� ging� hij�
nieuwe� taal�� en� verstechnieken� gebruiken� om�
zijn�sterk�mystiek�gekleurde�geloof�in�versvorm�
te� uiten� (De� heilige� berg,� Roermond� 1925).� Uit�
zijn�felle�kritieken�en�scherpzinnige�essays�blijkt�
dat�Van�den�Oever�een�fanatieke�geloofsijveraar�
en� voorvechter� was� van� de� Vlaamse� en� Groot�
Nederlandse� gedachte� (zie� van� hem� De�Vlaam�
sche� Beweging,� Baarn� 1919).� Door� zijn� felle� en�
compromisloze� houding� werd� hij� een� eenzame�
Þguur�in�het�dagelijkse�leven�en�in�literaire�krin�
gen.�
�
�
�

Verzen�uit�oorlogstijd�

�
Uit� zijn� dichtbundel� Verzen� uit� oorlogstijd� (s�
Hertogenbosch� 1919)� blijkt� duidelijk,� hoe� de�
ballingschap�in�Nederland�en�de�oorlog�in�België�
Van� den� Oever� hebben� beziggehouden.� Het� is�
goed� te� begrijpen,� dat� deze� tijd� erg� moeilijk�
voor�hem�is�geweest.�In�de�gedichten�in�Verzen�
uit� oorlogstijd� vinden� we� veel� van� zijn� zorgen,�
emoties� en� het� heimwee� naar� zijn� vaderland�
terug.� Sommige� van� deze� gedichten� zijn� opge�
dragen�of�gaan�over�Van�den�Oevers�familie�en�
vrienden,� maar� ze� zijn� ook� gericht� tot� of� opge�
dragen� aan� koning� Albert,� kardinaal� Mercier,� ja�
zelfs�aan�paus�Benedictus�XV�en�aan�de�strijden�
de�en�gesneuvelde�Belgische�soldaten.�Van�den�
Oevers� eigen� broer� Kornel� moest� als� soldaat�
brancardier�op�het�slagveld�dienst�doen.�
Ook� dankbaarheid� en� waardering� voor� zijn�
Nederlandse�relaties�en�de�liefde�voor�ons�land�
komen�duidelijk�in�deze�poëzie�naar�voren.�
Een� aantal� van� zijn� gedichten� gaat� over� Van�
den�Oevers�contacten�met�inwoners�van�Baarn,�
vooral� met� leden� van� de� familie� Sterneberg.�
Deze� contacten� blijken� erg� goed� te� zijn� ge�
weest.�
Als�eerste�gedicht�volgt�hier�het�weemoedige�
Mementote�(Latijn� voor:� Onthoud),� opgedragen�
aan�een�van�de�oudste�zonen�van�het�echtpaar�
Sterneberg,� Alphonse� Jozef� Maria� (Alfons� of�
Fons)� (1902�1976),� die� in� 1932� met� notariszoon�
Ton� Schouten� de� bekende� Þrma� Conimex,� een�
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�
Portret�van�Karel�van�den�Oever�en�zijn�handschrift.�

�
De�villa�op�Mollerusstraat�3�in�Baarn,�waar�Karel�van�
den�Oever�bij�de�familie�Sterneberg�verbleef.�

fabriek� in� rijsttafelproducten,� zou� oprichten� en�
jarenlang�leiden:�
�
Mementote�
�
Aan�Alfons�Sterneberg,�die�me�een�versje�vroeg.�
Straks�zal�ik�slechts�herinnring�zijn�
voor�wie�me�in�Holland�dierbaar�waren:�
men�denkt�aan�mij�met�verre�pijn�
en�blijft�op�mijn�gedachtnis�staren;�
�
een�vaag�begeer�naar�de�oude�vriend�
die�korte�tijd�hier�kwam�verpozen,�
een�stille�trek�om�wie�bemind�
eens�was:�een�trek�naar�dode�rozen.�
�
Dan�ben�ik�slechts�als�t�dorre�blad�
in�een�oud�boek:�o�triest�bekoren!�
Niet�iemand�die�het�ooit�vergat,�

maar�t�boek�en�t�blad�bleef�weg �Verloren!�
[bleef:�sic!]�
�
Vergeelt� dan� dherfst� weer� eens� t� glycien,�
[blauwe�regen]�
men�zal�de�verre�vriend�gedenken,�
weemoedig�hem�de�smart�misschien�
der�goede,�droeve�aandacht�schenken.�
Ook�aan�zijn�gastheer,�Jozef�Sterneberg,�droeg�
Van� den� Oever� een� gedicht� op.� Het� is� een� lof�
dicht�op�Nederland,�waarin�in�de�tweede�en�de�
laatste� strofe� de� omgeving� van� Baarn� wordt�
bezongen:�
�
Holland�
Voor�de�Hollandse�vriend,�Jozef�Sterneberg.�
[ ]�
Want�of�ik�de�wrange�turf�ruik�in�de�dorpen�
en� een� driehoek� ganzen� stijgen� zie� over� een�
klare�wadde,�
of� nog� een� lange� pijp� rook� aan� de� dijk� der�
Eem,�
de�Bunschoter�zie�maaien�t�groengoud�gras�
en�de�visserspinken�tuimlend�op�de�hobblige�
Zuiderzee,�
of�de�koeien�traag�grazen�aan�de�hardgroene�
dijk,�
een�bruin�zeil�zwellen�achter�t�bochtig�riet,�
en�de�sloten�blinken�onder�t�metalen�maan�
licht,�
t� is� Holland,� schoon� Holland,� en� dat� heb� ik�
lief.�
[...]�
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�
De�villa�'De�Denne�van�het�echtpaar�Steenho��
Smulders,�waar�bekende�en�minder�bekende�katholie�
ken�vaak�bijeenkwamen.�

�
De�dichtbundel�Gedichten�uit�oorlogstijd.�

Holland!�Holland!�
Och,�levendig�heb�ik�Holland�lief!�
met�zijn�deftig�groeiende�bossen,�
zijn�nette�klinkert�en�zuivere�straatwegen,�
zijn�gele,�pagodische�hooibergen�
en� oude,� laag�gedaakte� hoeven� langs� Eem�
nes;�
Holland!�
Enz.�
Later� schonk� Van� den� Oever� volgens� de� inge�
schreven�opdracht�aan�zijn�gastheer�de�poëzie�
bundel�Paviljoen�(Antwerpen/Eindhoven�1927).�
�
�

Piet�en�Albertine�Steenho��

�
Van�den�Oever�draagt�ook�een�paar�gedichten�op�
aan� het� echtpaar� Piet� Steenhoff� en� Albertine�
Steenhoff�Smulders.� P.H.J.� Steenhoff� stamde� uit�
een�Utrechtse�familie.�Hij�was�journalist�en�hoofd�
redacteur�van�Het�Centrum,�een�katholiek�Utrechts�
dagblad,�dat�in�1971�opging�in�het�Utrechts�Nieuws�
blad.�Hij�was�actief�in�de�politiek�en�correspondeer�
de�met�nationale�politieke�personen.�
�

Zijn�vrouw,�A.C.M.�Steenho��Smulders�kwam�uit�
Rotterdam.� Ze� was� in� haar� tijd� een� bekende�
schrijfster� van�gedichten,� een�communieboekje�
op�rijm�voor�de�jeugd,�een�boek�met�exempelen�
en� drie� historische� romans,� waaronder� Jacoba�
van�Beieren� (1908).� Ze� was� zeer� actief� in� de� ka�
tholieke� vrouwenbeweging� en� o.a.� oprichtster�
(in� 1920)� en� hoofdredactrice� van� het� blad� De�
Katholieke�Vrouw.� Ze� zat� in� de� redactie� van� het�
blad�Van�Onzen�Tijd�en�deed�de�vrouwenrubriek�
van�Het�Centrum.�Ze�was�bijna�Tweede�Kamerlid�
voor� de� conservatieve� Rooms�Katholieke�
Staatspartij� geworden,� maar� haar� gezondheid�
stond�dat�niet�toe.�
Beide� echtelieden� hielden� van� veel� en� hard�
werken�en�goede�contacten�met�gelijkgestemde,�
vooral�belangrijke�orthodox�katholieke�personen.�
In� hun� villa� De�Denne� op� Molenweg� 17� in� Baarn�
ontvingen� Steenhoff� en� zijn� vrouw� vaak� allerlei�
min�of�meer�belangrijke�personen�uit�het�geeste�
lijke,� maatschappelijke� en� literaire� leven� van� ka�
tholiek� Nederland.� Het� ligt� voor� de� hand� dat� de�
goed�katholieke� Karel� van� den� Oever,� met� of� via�
Jozef� Sterneberg,� bij� het� echtpaar� Steenhoff� op�
de� thee� is� geweest� om� over� serieuze,� vooral� ka�
tholieke,�zaken�van�gedachten�te�wisselen.�
�
�

Andere�Baarnse�contacten�

�
Ook�met�andere�Baarnaars�zoals�de�heren�Hors�
man,� Patijn� en� De� Ruijter� (van� de�
muisjesfabriek)� had� Van� den� Oever� een� goed�
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�
De�roman�Pallieter�van�Felix�Timmermans.�

Bekende�katholieke�Nederlanders�

contact,� zeer� waarschijnlijk� via� Jozef� Sterne�
berg.�Hij�draagt�aan�alle�vier�gedichten�op�zoals:�
Danklied�aan�Nederland�
Aan�de�Weled.�Heer�Jan�Horsman,�te�Baarn.�
�
De�vluchteling�zingt:�
O�broeder,�toen�gij�uit�uw�land�
De�bloedgloed�van�ons�huis�zaagt�smoken,�
der�Duitse�toorts�haar�rode�brand�
langs�Vlaandren�walmen�zaagt�en�roken,�
toen�trof�uw�hart�
een�diepe�smart,�
Toen�werd�uw�Hollands�hart�gebroken.�
[ ]�
Ei�dank,�mijn�broeder,�leefdig�dank�
om�troost�en�brood,�om�dak�en�sponde;�
een�broeder�heeft�voor�t�leven�lang�
een�oude�broeder�weergevonden.�
Heil�Nederland!�
Heil�Belgenland!�
Twee�harten�aan�malkaar�verbonden!�
�
Ook�de�Baarnse�pastoor�P.J.L.�Kok�zal�daar�wel�
bij�geweest�zijn,�in�elk�geval�kende�Van�den�Oe�
ver�deze�ondernemende�dorpsgeestelijke,�want�
hij�schrijft�voor�Kok�een�lofdicht,�als�deze�50�jaar�
priester�is.�
104�

�
Uit� de� personen� aan� wie� Van� den� Oever� zijn�
gedichten�opdraagt,�valt�ook�op�te�maken�wel�
ke� toen� bekende� katholieke� Nederlanders� hij�
gekend� of� misschien� zelfs� wel� ontmoet� heeft.�
Het�is�aannemelijk�dat�hij�er�enkelen�in�of�via�de�
kring� van� het� echtpaar� Steenho�� heeft� leren�
kennen.� Zo� vinden� we� opdrachten� aan� Gerard�
Brom,� letterkundige� en� hoogleraar� aan� de� Ka�
tholieke� Universiteit� van� Nijmegen,� de� dichter�
en�leraar�Nederlands�(in�Hilversum)�Frans�Basti�
aanse� en� Aan� den� kunstschilder� J.H.� der� Kin�
deren.� Is� dit� Johanna� Henriëtte� (zie� de� voorlet�
ters)� Derkinderen�Besier?� Zij� was� de� vrouw� van�
de� Larense� kunstschilder,� boekillustrator� en�
glazenier� Antonius� Johannes� (Antoon)� Derkin�
deren� (1859�1925).� Zij� was� vooral� bekend� als�
naaldkunstenares�en�schreef�over�de�geschiede�
nis� van� de� mode.� Maar� er� staat� Aan� den�kunst�
schilder� en� dat� wijst� op� een� man.� Dus� gaat� het�
hier� volgens� mij� om� kunstschilder� Antoon� Der�
kinderen�met�verkeerde�voorletters.�
�
�

Felix�Timmermans�(1886�1947)�

�
Het� verblijf� van� Karel� van� den� Oever� kreeg� nog�
een� interessant� staartje,� doordat� in� 1919� een�
andere,�later�veel�meer�bekende�Vlaamse�letter�
kundige� naar� Nederland� vluchtte,� namelijk� Felix�
Timmermans.� Deze� was� niet� voor� de� Duitsers�
gevlucht,�maar�voor�de�Belgische�justitie�om�een�
veroordeling� wegens� collaboratie� te� ontlopen.�
Hij�had�tijdens�de�Eerste�Wereldoorlog�in�België�
met� vele� andere� Vlamingen� gestreefd� naar� de�
zelfstandigheid� van� Vlaanderen� (de� Vlaamse�
Beweging)� in� samenwerking� met� de� Duitse� be�
zetters.�Timmermans�kwam�in�Den�Haag�aan�de�
Denneweg� terecht� en� ontmoette� dat� jaar� Van�
den�Oever�in�Baarn.�Of�beide�auteurs�elkaar�al�in�
Vlaanderen� kenden,� is� mij� niet� bekend.� Timmer�
mans� leefde� als� schrijver,� tekenaar� en� schilder�
van� zijn� werk.� Hij� illustreerde� vele� van� zijn� ro�
mans�en� novellen�zelf.�Hij�hield�lezingen,�ook�in�
Baarn�in�1919,�getuige�zijn�briefkaart�aan�Van�den�
Oever�van�12�februari�1919:�
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Een�gezelschap�met�prof.dr.�Johanna�Westerdijk�(tweede�van�links)�en�schrijver�Felix�Timmermans�(derde�van�
rechts).�

Mijn�waarde�van�den�Oever��
In�de�bladen�las�ik�Uw�artikels�die�me�veel�genoe�
gen�doen.�Rond�6�uur,�misschien�wel�wat�vroeger,�
kom� ik� te� Baarn� aan.� De� lezing� gaat� natuurlijk�
over�t�ontstaan�van�Pallieter�en�zal,�met�lezing�
daarna� van� een� paar� stukjes� uit� Symforosa�
zoowat� 2� uur� duren.� Ik� hoop� U� in� blakende� ge�
zondheid�te�vinden.�
Hartelijk�Uw�Felix�Timmermans�
Den�Haag,�12�Febr.�1919.�
�
De� brie�aart� is� gericht� aan:� Den� WelEdelgeb.�
Heer� Karel� van� den� Oever,� letterkundige,� Baarn.�
Dat�was�blijkbaar�genoeg,�want�de�kaart�is�aan�
gekomen� en� in� mijn� bezit.� De� aangekondigde�
lezing�zal�gaan�over�Pallieter�(Amsterdam�1916),�
een�lofzang�in�proza�op�de�levensvreugde.�Dit�is�
Timmermans�bekendste�werk�en�gaat�over�een�
voudige� levensgenieter� op� het� Vlaamse� platte�
land.� Met� Symforosa�bedoelde� hij� zijn� romanti�
sche� liefdesverhaal� De� schoone� uren� van�
Ju�rouw�Symforosa,�begijntjen�(Bussum�1918).�
�

In� Baarn� leerde� Timmermans� ook� prof.dr.� Jo�
hanna�Westerdijk�kennen,�die�in�1917�hoogleraar�
in� de� fytopathologie� (plantenziektekunde)� aan�
de� Universiteit� van� Utrecht� was� geworden.� Zij�
was� tevens� directeur� van� de� Stichting�Phytopa�
thologisch� Laboratorium� Willie� Commelin� Schol�
ten,�een�wetenschappelijke�instelling�voor�plan�
tenziekteonderzoek,� die� haar� laboratorium� in�
de�villa�Java�in�Baarn�had,�met�het�Cantonspark�
aldaar�voor�de�bijbehorende�planten,�bomen�en�
kassen.� Westerdijk� was� de� eerste� vrouwelijke�
hoogleraar� van� Nederland.� Zij� raakte� zeer� be�
vriend� met� Timmermans,� maar� dat� is� een� heel�
ander�verhaal �
�
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Nederhorst den Berg en de voedselvoorziening
gedurende de Eerste Wereldoorlog

�
Claudette�Baar�de�Weerd�

Nog�voordat�eind�juli�1914�het�gewapende�conßict�tussen�Oostenrijk�en�Servië�een�
feit�was,�ontstond�er�enige�paniek�onder�de�Nederlandse�bevolking.�Ze�hamsterde�
goederen,�nam�banktegoeden�op�en�ruilde�papiergeld�zo�snel�mogelijk�om�voor�
zeldzame�gouden�of�gangbare�zilveren�munten.�Het�laatste�in�de�veronderstelling�
dat�de�munten�hun�waarde�zouden�behouden.�Hierdoor�ontstond�een�tekort�aan�
munten�waardoor�de�regering�eerst�noodgeld�en�daarna�zilverbonnen�invoerde�
om�dit�op�te�vangen.�
Direct� na� het� uitbreken� van� de� oorlog� eind� juli�
1914�vaardigde�Nederland�de�neutraliteitsprocla�
matie�uit,�waarna�op�2�augustus�de�Duitse�chef��
van� de� Generale� Staf,� generaal�maarschalk� Von�
Moltke,� liet� weten� de� Nederlandse� neutraliteit�
stipt�in�acht�te�zullen�nemen.�Door�de�schending�
van� de� Belgische� neutraliteit� door� Duitse� troe�
pen� mengde� ook� Groot�Brittannië� zich� in� de�
strijd,�wat�voor�Nederland�zou�leiden�tot�econo�
mische�problemen.�De�Engelsen�blokkeerden�in�
de� loop� van� de� oorlog� de� doorvaart� van� han�
delsschepen�in�de�hoop�de�Duitsers�zo�te�isole�
ren�en�hun�economie�te�tre�en.�Nederland�was�
echter� aangewezen� op� de� import� van� grond�
sto�en�en�koloniale�goederen.�
De� Engels� blokkades� hadden� tot� gevolg� dat�
de� toevoer� van� overzeese� producten� naar� Ne�
derland� stagneerde,� wat� tot� bekoeling� van� de�
Brits�Nederlandse� verhoudingen� leidde.� De� Ne�
derlandsche� Overzee� Trust� Maatschappij�
(N.O.T.)� heeft� nog� geprobeerd� de� koloniale�
import� veilig� te� stellen� door� vast� te� leggen� dat�
die� goederen,� met� uitzondering� van� ko�e,� ta�
bak� en� kinabast� (een� grondstof� voor� genees�
middelen),�niet�in�Duitsland�verhandeld�zouden�
worden.� Ondanks� dat� werden� Nederlandse�
schepen�met�N.O.T.�goederen�steeds�meer�door�
de� Engelsen� en� later� ook� door� de� Fransen� aan�
gehouden.� Vervolgens� waren� verschillende�
Nederlandse� schepen� het� slachto�er� van� de�
verscherpte�duikbootoorlog,�die�in�het�voorjaar�
van�1915�begon.�
Incidentele� verliezen,� duurte� van� overzeese�
producten,� toenemende� rantsoenering,� perma�
106�

nente� mobilisatie,� duizenden� vluchtelingen� en�
geïnterneerde�buitenlandse�soldaten�gaven�het�
dagelijkse�leven�gedurende�de�oorlogsjaren�een�
zorgelijk�aanzien.�Al�leek�Nederland�vergeleken�
met� de� oorlogvoerende� landen� en� vooral� met�
België,� een� oord� van� veiligheid� en� rust.� Op� de�
overheid� rustte� de� taak� om� voor� een� eerlijke�
verdeling� van� de� eerste� levensbehoeften� zorg�
te� dragen.� Hiertoe� moesten� al� snel� de� nodige�
maatregelen�worden�genomen.�
�
�

De�Levensmiddelenwet�uit�augustus�1914�

�
Als�eerste�volgde�in�augustus�1914�de�Levensmid�
delenwet.� Het� hamsteren� door� huisvrouwen�
eind�juli�1914�dreigde�te�leiden�tot�prijsopdrijving�
van�en�tekorten�aan�levensmiddelen�en�huishou�
delijke�verbruiksartikelen.�Om�dit�te�voorkomen�
kregen� de� burgemeesters� van� gemeenten� de�
bevoegdheid� van� het� Ministerie� van� Landbouw,�
Nijverheid� en� Handel� om� de� in� hun� gemeenten�
aanwezige� levensmiddelen,� grondstoffen� van�
levensmiddelen,� huishoudelijke� artikelen,� zelfs�
brandstof,� in� beslag� te� nemen.� De� inwoners�
konden� deze� goederen� tegen� redelijke� prijzen�
kopen,� aangezien� de� winkeliers� en� handelaren�
een� vergoeding� kregen� van� de� overheid� voor�
eventueel� geleden� verlies.� Het� Ministerie� van�
Landbouw�ging�als�het�ware�goederen�kopen�en�
verkopen.� Een� preventieve� maatregel� die� niet�
overbodig�bleek�in�die�oorlogsjaren.�
De�eerste�problemen�deden�zich�voor�rond�de�
schaarse�grondsto�en�voor�de�broodbereiding.�
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De�overheid�ging�zelf�over�tot�het�aankopen�van�
tarwe�in�de�VS�en�Zuid�Amerika,�toen�bleek�dat�
eind� augustus� 1914� de� voorraad� nog� slechts�
voor�twee�à�drie�weken�toereikend�was.�Op�de�
aankoop�van�tarwe�volgde�al�snel�de�inkoop�van�
rogge,� meel� en� veevoer.� In� juli� 1915� kregen� de�
boeren� zelfs� het� verzoek� geen� rogge� meer� als�
veevoer�te�gebruiken.�Rogge�werd�in�de�steden�
nauwelijks� gegeten,� maar� op� het� platteland�
vormde�het�naast�de�aardappel�het�hoofdvoed�
sel� van� de� bevolking,� met� name� in� het� noord�
oosten� en� oosten� van� ons� land.� Vooral� in� de�
armere� gezinnen� zorgde� het� gebrek� aan� graan�
voor�problemen,�doordat�het�brood�voor�hen�te�
duur� werd.� Het� Ministerie� van� Landbouw� vond�
de� volgende� oplossing:� voor� minvermogende�
ingezetenen� kwam� er� ongebuild� tarwebrood,�
het�zogenaamde�bruinbrood�of�regeringsbrood.�
Het� brood� werd� door� de� bakker� verkocht� door�
middel�van�een�broodkaart�die�in�1915�recht�gaf�
op� 500� gram� tarwebrood� per� dag� per� persoon�
tegen�zes�cent�per�portie.�Voor�het�luxere�witte�
brood� moest� meer� betaald� worden,� de� kosten�
voor� dit� brood� moesten� gedekt� zijn,� bij� het� re�
geringsbrood�hoefde�dat�niet.�
�
�

De�distributiewet�van�1916�

�
De� invoering� van� de� Distributiewet� van� augus�
tus�1916�had�niet�alleen�te�maken�met�schaarste�
aan�goederen�maar�ook�met�de�in�het�begin�van�
1915� ingezette� prijsstijgingen� van� de� belangrijk�
ste� voedingsmiddelen.� Zoals� vermeld,� werden�
vooral� de� lage� inkomensgroepen� daarvan� de�
dupe� met� als� gevolg� dat� naast� voedingsmidde�
len�ook�huishoudelijke�artikelen�zo�eerlijk�moge�
lijk� verdeeld� moesten� worden.� De� gemeenten�
kregen�de�verantwoordelijkheid�voor�de�uitvoe�
ring� van�deze�wet� en� fungeerden� als�een� soort�
groothandel� doordat� de� inkoop� en� verkoop�
van� producten� via� hen� plaatsvond,� zij� vormden�
zo�de�schakel�tussen�het�rijk,�de�winkelier�en�de�
consument.�
Hoe�werkte�de�Distributiewet?�Het�Ministerie�
van� Landbouw,� Nijverheid� en� Handel� berichtte�
over� de� beschikbaarheid� van� bepaalde� goe�
�

�
Zilverbon,�uitgegeven�door�de�Nederlandse�regering�
om�het�tekort�aan�muntgeld�op�te�vangen.�

deren,� bijvoorbeeld� tarwemeel,� varkensvlees,�
spek,� vet,� melk,� boter,� groenten� en� aardappe�
len,� door� het� rondzenden� van� circulaires.� De�
gemeenten� berichtten� het� ministerie� waaraan�
de�bevolking�in�hun�gemeente�behoefte�had,�en�
kochten� zo� de� desbetre�ende� goederen� in.� De�
rijksoverheid� stelde� een� maximumprijs� vast�
waartegen� de� producten� aan� de� verbruiker� ge�
leverd� mochten� worden.� Indien� de� prijs� die� de�
gemeente� betaalde,� hoger� was� dan� de� prijs�
waarvoor� de� winkelier� het� product� mocht� ver�
kopen,� dan� kwam� 90%� van� het� prijsverschil� ten�
laste� van� de� rijksoverheid� en� 10%� ten� laste� van�
de� gemeente.� De� staat� vorderde� op� deze� ma�
nier� voorraden� en� verdeelde� ze� volgens� de� dis�
tributiemaatregelen.� Er� kwam� vanaf� 1916� een�
reeks�van�maatregelen�tot�stand�rond�de�distri�
butie�van�levensmiddelen�en�gebruiksgoederen,�
waarvan� overtreding� streng� bestraft� werd.�
Overschrijding� van� maximumprijzen� bijvoor�
beeld,� kon� een� overtreder� op� een� boete� van��
f�10.000� of� vier� jaar� gevangenisstraf� komen� te�
staan.�
Ten� gevolge� van� de� toenemende� voedsel�
schaarste� moest� het� Ministerie� van� Landbouw,�
in� de� persoon� van� F.E.� Posthuma,� in� februari�
1917� overgaan� tot� voedselrantsoenering.� Het�
eerst� kwam� de� broodvoorziening� hiervoor� in�
aanmerking.�Het�broodrantsoen�was�aanvanke�
lijk� vastgesteld� op� 400� gram� bruinbrood� per�
persoon� per� dag,� dat� is� ongeveer� een� half�
brood.� Het� rantsoen� werd� begin� april� al� terug�
gebracht� tot� 310� gram,� in� september� was� het�
255� gram� en� in� maart� 1918� nog� maar� 200� gram�
per�persoon�per�dag.�De�overheid�kocht�de�ge�
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�
Broodkaart�gebruikt�voor�de�distributie�van�brood.�

hele� graanoogst� op,� om� achtergehouden� voor�
raden� op� te� sporen� werd� zelfs� het� leger� inge�
schakeld.�Het�meel�werd�vermengd�met�aardap�
pelmeel,� maar�ook� dat� kon� het� tekort� niet� leni�
gen.�De�impopulaire�maatregelen�van�Posthuma�
inspireerden� dichters� en� muzikanten� tot� het�
schrijven� van� liedjes� die� op� straat� gezongen�
werden.�
�
�

Voedselvoorziening�in�Nederhorst�den�
Berg�

�
De� gemeenteraad� van� Nederhorst� den� Berg�
besloot� op� 17� november� 1916� in� het� kader� van�
de� Distributiewet,� gebaseerd� op� het� schrijven�
van� Gedeputeerde� Staten� van� 20� september�
1916,� het� Levensmiddelenbedrijf� in� het� leven� te�
roepen.�1�Dit�bedrijf�zou�levensmiddelen�en�huis�
houdelijke�artikelen�verstrekken�aan�winkeliers,�
groentehandelaren,�brandsto�andelaren�e.d.�in�
de�gemeente�Nederhorst�den�Berg�voor�directe�
verkoop�aan�particulieren,�zoals�door�het�Minis�
terie�van�Landbouw�was�vastgelegd�in�de�Distri�
butiewet.�Door�de�invoering�van�deze�wet�kwa�
men� de� gemeenten� tussen� verschillende� partij�
en�terecht.�Ten�eerste�waren�ze�het�aanspreek�
punt�voor�de�nood�van�de�bevolking,�vervolgens�
108�

�
Distributiegijn�en��pijn.�Het�straatlied�van�1914�1918.�
Bundel�liedjes�waarin�de�spot�wordt�gedreven�met�de�
distributie�(UBA��Universiteit�van�Amsterdam).�

moesten� ze� het� beleid� van� de� overheid� uitvoe�
ren.�Vooral�dit�laatste�bracht�hen�in�conßict�met�
plaatselijke�handelaren�en�middenstand,�omdat�
de� prijsafspraken� niet� in� het� belang� van� deze�
betrokkenen� waren.� Deze� taakverzwaring� voor�
een� kleine� gemeente� als� Nederhorst� den� Berg�
betekende�een�uitbreiding�van�het�ambtenaren�
apparaat,� aangezien� haar� personele� bezetting�
niet�op�dergelijke�administratieve�werkzaamhe�
den�was�ingesteld.�2�
�
�

Het�Levensmiddelenbedrijf�

�
De� dagelijkse� leiding� van� het� Levensmiddelen�
bedrijf� kwam� in� handen� van� een� door� de� ge�
meenteraad� te� benoemen� directeur� voor� de�
duur� van� de� Distributiewet.� 3� Deze� directeur�
stond�onder�toezicht�van�burgemeester�en�wet�
houders� en� ontving� uit� de� kas� van� het� bedrijf�
een�jaarsalaris�van�f�300.�De�eerste�directeur�die�
werd�benoemd�voor�de�tijd�van�twee�jaar,�is�de�
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per� november� 1916� aangenomen� 2e� ambtenaar�
van� het� gemeentesecretariaat,� A.� Ph.� Piper,�
a�omstig� uit� Abcoude.� Als� directeur� moest� hij�
een� borg� storten� van� f� 1000� in� geval� van�
wettelijke� tekortkoming,� oftewel� voor� als� er�
iets�niet�klopte�in�de�bedrijfsvoering.�De�burge�
meester�van�Kortenhoef,�F.�Warmolts,�betaalde�
de�borg�voor�Piper.�4�
De�inkomsten�en�uitgaven�van�het�levensmid�
delenbedrijf� moesten� gescheiden� van� de� in�
komsten�en�uitgaven�van�de�gemeente�worden�
beheerd.� Piper� was� dan� ook� verantwoordelijk�
voor� de� invordering� van� alle� inkomsten� en� het�
doen� van� betalingen.� Alle� financiële� handelin�
gen� moesten� in� een� grootboek� worden� bijge�
houden� en� in� een� jaarboek� de� voorraad� per�
product� of� productsoort.� Goederen� mochten�
alleen� tegen� contante� betaling� geleverd� wor�
den.�De�boeken�en�de�kas�werden�één�maal�per�
kwartaal�gecontroleerd�door�b.�&�w.,�eventueel�
bijgestaan� door� een� deskundige.� Omdat� deze�
wet� in� de� loop� van� het� jaar� in� werking� trad,�
moest� er� een� aanvullende� begroting� komen�
voor�deze�extra�kostenpost�op�de�jaarrekening�
van�de�gemeente.�
De�kosten�voor�een�gemeente�als�Nederhorst�
den�Berg�liepen�behoorlijk�op�zoals�blijkt�uit�de�
winst��en�verliesrekeningen�van�het�Levensmid�
delenbedrijf.�De�rekening�van�1917�werd�bijvoor�
beeld� afgesloten� met� een� nadelig� saldo� van��
f�1.548� en� die� van� 1918� had� een� negatief� resul�
taat� van� f� 2.629.� Dat� bracht� het� totale� verlies�
over� die� twee� jaar� op� f�4.177,� een� voor� die� tijd�
aanzienlijk� bedrag.� De� gemeente� moest� geld�
lenen�om�het�tekort�op�te�vangen.�5�Een�van�de�
oorzaken�van�het�tekort�was�dat�sommige�goe�
deren� opgeslagen� moesten� worden,� bijvoor�
beeld� aardappelen.� De� gemeente� moest� de�
betaling�van�de�leveranties�voorschieten�omdat�
pas� na� verdeling� over� de� verschillende� winke�
liers,� na� een� langere� periode,� het� geld� terug�
vloeide�in�de�kas.�
De� werkzaamheden� van� de� directeur� waren�
zo� omvangrijk� dat� hij� een� assistent� kreeg,� dat�
was�H.�van�der�Veen,�de�veldwachter.�Deze�be�
klaagde� zich� erover� dat� gezien� de� uitgebreide�
administratie�en�controle�over�de�distributie,�hij�
�

�
Straatlied�op�minister�Posthuma.�Uit�Distributiegijn�en�
�pijn.�

door� de� uitgestrektheid� van� de� gemeente� Ne�
derhorst�den�Berg�niet�aan�zijn�werkzaamheden�
als� veldwachter� toekwam.� De� gemeenteraad�
stelde� daarop� voor� om� tijdelijk� een� agent� van�
politie�in�dienst�te�nemen.�
Uit� de� stukken� van� de� oktobervergadering�
van�de�gemeenteraad�blijkt�dat�Piper�om�eervol�
ontslag� gevraagd� had� van� zijn� betrekking� als�
ambtenaar�van�de�burgerlijke�stand�en�als�direc�
teur� van� het� Levensmiddelenbedrijf.� Of� dit� het�
gevolg� was� van� het� geweigerde� verzoek� om�
salarisverhoging� een� maand� eerder,� is� niet� dui�
delijk.� De� raad� besloot� hem� eervol� ontslag� te�
verlenen.� Aangezien� Van� der� Veen� bekend� was�
met� de� werkzaamheden� volgde� hij� Piper� op� als�
directeur� van� het� bedrijf.� Ook� hij� had� een� borg�
nodig,� deze� keer� verschafte� baron� van� Lijnden�
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�
Circulaire�van�het�Ministerie�van�Landbouw,�Nijverheid�
en�Handel�van�2�augustus�1915,�betre�ende�de�levering�
van�varkensvlees�(SAGV).�

het� vereiste� bedrag.� Ondanks� het� feit� dat� een�
van� de� raadsleden� aangaf� dat� hij� gehoord� had�
dat�het�distributiewerk�niet�veel�om�het�lijf�had,�
trok� de� gemeente� een� extra� kracht� aan� om� de�
distributie�te�controleren.�
�
�

Hoe�werkte�de�distributie�in�Nederhorst�
den�Berg?�

�
Het� Ministerie� van� Landbouw� berichtte� de� ge�
meenten� wanneer� zij� bepaalde� producten� of�
goederen� ter� beschikking� kon� stellen� en� tegen�
welke� prijs.� De� gemeente� in� kwestie� peilde� de�
behoefte�aan�dat�product�en�plaatste�dienover�
eenkomstig� een� bestelling.� Bakkers,� slagers,�
winkeliers� of� andere� afnemers� gaven� aan� het�
Levensmiddelenbedrijf� door� wat� ze� nodig� had�
den� en� dat� zorgde� ervoor� dat� de� goederen� te�
gen� contante� betaling� bij� hen� terechtkwamen.�
110�

Een�circulaire�van�het�ministerie�van�2�augustus�
1915�meldde�bijvoorbeeld�de�mogelijke�levering�
van� varkens,� varkensvlees� en� spek.� Op� deze�
circulaire�is�met�potlood�gekrabbeld�dat�er�voor�
Martens�(de�slager)�150�kg�binnenlands�spek�en�
75�kg�Amerikaans�spek�besteld�moest�worden.�
De� binnengekomen� goederen� werden� per�
jaar� bijgeschreven� in� een� journaal� van� ont�
vangst.�In�het�journaal�van�januari�t/m�mei�1917�
ging� het� om� een� lijst� van� tien� producten.� De�
tuinders� in� Nederhorst� den� Berg� verkochten�
hun�groenten�voor�eigen�gebruik�aan�particulie�
ren� in� het� dorp,� slechts� een� klein� deel� van� de�
oogst� ging� naar� de� veiling� van� Hilversum.� Het�
Ministerie�van�Landbouw�ging�steeds�meer�over�
tot�het�vorderen�van�voedsel�en�ook�de�tuinders�
ontkwamen� hier� niet� aan,� gezien� de� lijst� van� 31�
december�1917.�Nieuw�waren�op�deze�lijst�naast�
boter,� grote� hoeveelheden� peulvruchten� �� on�
derverdeeld� in� erwten,� bonen� en� kapucijners� �,�
verder� nog� zuurkool,� sperziebonen,� pronkbo�
nen� en� groente� als� kool,� uien� en� wortelen.�
Naast� etenswaar� stonden� er� ook� kaarsen� en�
sajet�(wollen�garen)�op�de�lijst.�
Een� bladzijde� uit� het� dagboek� van� het� Le�
vensmiddelenbedrijf� van� 3� t/m� 14� juli� 1917�
(afbeelding�7)�laat�zien,�wie�er�zoal�levensmidde�
len� en� zeep� aangeleverd� kregen:� Wed.� Hage�
man,� J.� de� Jong,� G.A.� Leijenaar,� N.� de� Jong,� H.�
van� Huisstede,� F.� Evers,� A.A.� Hageman� en� A.�
Snel.� Verkoop� van� groenten,� peulvruchten� en�
aardappelen�liep�voornamelijk�via�F.P.�Welle,�een�
van�de�plaatselijke�groentekwekers.�De�vlees��en�
vetdistributie� liep� via� de� slagers� Martens� en�
Smit.� De� laatsten� kregen� in� de� periode� van� 16�
oktober�tot�11�november�1916�(de�slachtperiode)�
het�nadelige�verschil�(10%)�tussen�in��en�verkoop�
van�942�kg�varkensvlees�vergoed.�De�inkoopprijs�
lag�immers�hoger�dan�de�prijs�die�er�via�distribu�
tiebonnen� voor� betaald� werd.� Niet� al� het� vlees�
was�vers,�in�juli�1917�moest�slager�Martens�drie�
balen� gezouten� varkensvlees� afhalen� aan� het�
station� van� Abcoude.� Met� de� nieuwe� uitvinding�
van�koel��en�vrieshuizen�zou�in�de�loop�van�1918�
vlees� schaars� worden,� doordat� het� ingevroren�
werd�om�als�voedselreserve�dienst�te�doen.�
N.J.� Vernooij,� de� vrachtrijder,� komt� regelmatig�
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�
Journaal�van�ontvangsten�van�de�gemeente�Nederhorst�
den�Berg,�waarin�de�binnengekomen�goederen�werden�
bijgeschreven�(SAGV).�

�
Dagboek�van�het�Levensmiddelenbedrijf�van�Neder�
horst�den�Berg�van�3�tot�en�met�14�juli�1917�(SAGV).�

op�de�rekeningen�van�het�levensmiddelenbedrijf�
voor,� als� hij� de� bestelde� goederen� aan� een� sta�
tion� of� soms� bij� de� leverancier� moest� ophalen.�
Op� 17� maart� 1917� bijvoorbeeld� bedroeg� zijn�
vracht� tien� balen� rijst,� drie� balen� bruine� bonen�
en� een� pak� bonkaarten.� Schipper� Van� Emmerik�
ontving�bezorgloon�voor�zes�balen�regeringsrijst�
die�per�schip�geleverd�worden.�De�overheid�pro�
beerde� als� vervanging� voor� aardappelen� rijst� te�
promoten,� maar� slaagde� daar� niet� in.� De� goe�
deren� kwamen� overal� vandaan:� havermout� van�
pellerij� Mercurius� uit� Wormerveer,� gort� van� de�
gortpellerij�te�Amsterdam.�Rundvet�werd�aange�
voerd� van� de� margarinefabriek� Cohen�&�Van�der�
Laan�uit�Haarlem,�exporteurs�van�Veenkoloniale�
Aardappelen� leverden� 9875� kg� aardappelen� in�
december� 1917.� Kaarsen� kwamen� van� de� Konin�
klijke�Stearinekaarsenfabriek�Gouda�te�Gouda.�De�
melkslijters� van� het� dorp� leverden� melk� aan� de�
melkcentrale�van�Amsterdam�en�de�Bergse�bak�
kers�voorzagen�Kortenhoef�van�bruinbrood.�
Voor� de� goede� administratie,� controle� en�
distributie� van� deze� goederenstroom� was� Van�
der� Veen� verantwoordelijk.� 6� Alle� burgers� had�

den� op� het� gemeentehuis� een� legitimatiekaart�
moeten� ophalen.� Op� vertoon� van� deze� kaart�
ontvingen�zij�bonboekjes�en��kaarten�waarop�de�
hoeveelheid�aangegeven�stond�waar�men�recht�
op� had� van� het� desbetre�ende� product.� In� de�
loop� van� 1917�1918� nam� de� voedselschaarste�
steeds�meer�toe.�Hoe�snel�dat�ging,�laat�de�rant�
soenering�van�brood�zien.�Kregen�de�Nederlan�
ders� in� februari� 1917� nog� 400� gram� bruinbrood�
per� persoon,� een� jaar� later� was� het� nog� maar�
200� gram.� Het� gebrek� aan� aardappelen,� het�
belangrijkste� volksvoedsel� naast� brood,� zou� in�
de�grote�steden�leiden�tot�ongeregeldheden.�
�
Na�de�wapenstilstand�in�november�1918�volgde�
een�langzaam�herstel�van�de�economische�acti�
viteiten,�waardoor�in�de�loop�van�1919�de�distri�
butie� van� voedsel� werd� afgeschaft.� Gebruiksar�
tikelen� zouden� nog� langer� schaars� blijven.� In�
Nederhorst� den� Berg� kocht� de� gemeente� in�
november�1919�ongebleekte�katoen�in�en�schoe�

�
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�
Levensmiddelenbonnen�van�de�gemeente�Amsterdam�
uit�de�periode�1914�1918.�
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nen�voor�de�Weduwe�Bornhijm�en�de�Þrma�Brin�
kers.� In� april� 1920� konden� er� dekens� geleverd�
worden,� wie� daaraan� behoefte� had� moest� dit�
melden�aan�de�gemeentesecretaris.�7�Anno�2014�
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er�in�ons�land�gebrek�zou�ontstaan�aan�bepaal�
de�levensmiddelen�of�goederen.�
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Burgemeester�&�Wethouders.�1912�1924.�5�novem�
ber�1919.�
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Het Britse luchtschip C26 stort neer in
Eemnes

Hoe een zoekactie voor de Engelse kust eindigde in
Nederland

Merlijn�van�Eijk�

Voor�de�familie�Heek�in�Eemnes�kwam�de�Eerste�Wereldoorlog�op�13�december�1917�
wel�erg�dichtbij.�Eemnes,�een�klein�dorpje�dat�bestond�uit�Eemnes��Binnen�en�
Eemnes�Buiten,�werd�die�dag�om�half�zeven�in�de�ochtend�letterlijk�wakker�
geschud,�doordat�een�Brits�luchtschip�neerkwam�op�haar�woning,�annex�bakkerij,�
op�Wakkerendijk�3.�Hoe�kwam�dit�schip�in�het�midden�van�Nederland�terecht?�Maar�
waar�was�de�bemanning�gebleven?�
Het� luchtschip� was� de� C26,� een� Coastal� Class�
non�rigid� blimp'� (niet�star� luchtschip� van� de�
kustklasse)� van� de� Royal� Naval� Air� Service�
(RNAS).�Deze�luchtschepen�werden�werden�in�
gezet�voor�de�Engelse�kust�om�te�zoeken�naar�
Duitse�onderzeeërs.�Het�schip�had�een�vij�op�
pige�bemanning�die�in�een�gondel�zat�onder�de�
sigaarvormige� ballon.� Het� werd� aangedreven�
door� twee� twaalf� cilindermotoren� van� het�
merk�Daimler�en�het�kon�22�uur�in�de�lucht�blij�
ven.�Het�ballonlichaam�was�ongeveer�60�meter�
lang.�
De� C26� stond� onder� bevel� van� de� kapitein,�
ßight� lieutenant� G.C.C.Kilburn,� de� tweede� o��
cier,�ßight�lieutenant� H.E.C.Plowden,� petty�o��
A.C.Townsend�
LM�
(stuurman),�
cer�
F.D.Johncock�(ingenieur)�en�AM�2�F.W.Warman�
(marconist).�Op�12�december�werd�de�C26�erop�
uitgestuurd�om�het�zusterschip,�de�C27,�te�zoe�
ken.� Het� was� niet� teruggekeerd� van� een� pa�
trouille.�De�commandant�van�de�C27,�ßight�lieu�
tenant� J.F.Dixon� DFC,� was� zeer� goede� vriend�
van�G.C.C.�Kilburn.�
G.C.C�Kilburn�was�in�1915�in�dienst�gegaan�als�
midshipman� van� shore� wat� betekende� dat� hij�
van� het� vasteland� kwam� en� geen� ervaring� had�
opgedaan� als� zeeman.� Op� 11� november� 1915�
had� hij� zijn� eerste� vlucht� gemaakt� met� een�
luchtschip,�de�SS14.�Na�een�lange�training�werd�
hij� in� juni� 1916� overgeplaatst� naar� Schotland,�

�

waar� hij� voor� het� eerst� op� het� Coastal� Class�
luchtschip�ging�vliegen.�Eerst�vloog�hij�in�de�C5�
en�later�dat�jaar�in�de�C7.�
In� augustus� 1916� maakte� Kilburn� zijn� eerste�
vlucht� als� commandant� van� een� Coastal� Class�
luchtschip�en�diezelfde�maand�kwaliÞceerde�hij�
zich�als�Coastal�Class�piloot.�In�januari�1917�werd�
hij� gestationeerd� in� Kingsnorth� bij� Chatham�
waar� hij� de� Coastal� Class� luchtschepen� vloog,�
tot� hij� in� juni� 1917� terechtkwam� in� Pulham� in�
Nortfolk,� waar� hij� commandant� van� de� C26�
werd.� Tijdens� zijn� verblijf� daar� vloog� hij� ook� af�
en� toe� met� de� C27.� In� juli� 1917� werd� hij� gepro�
moveerd� tot� ßight� lieutenant.� Op� 17� juli� 1917�
maakte� hij� nog� een� parachutesprong� uit� de�
C26.�Zijn�laatste�vlucht�maakte�hij�op�12�decem�
ber�1917�met�de�C26�die�bij�Eemnes�terecht�zou�
komen.�
�
�

Patrouille�en�problemen�

�
De� C27� was� op� 11� december� uit� Pullham� ver�
trokken� voor� een� patrouille� ten� oosten� van�de�
kust�van�Norfolk.�In�de�rapporten�van�de�RNAS�
is�te�vinden�dat�de�patrouille�in�de�ochtend�nor�
maal� verliep,� maar� tegen� 09.40� uur� kwam� er�
geen�reactie�meer�van�de�C27.�
Uit� rapporten� blijkt:� Van�twee�postduiven�die�
aan� boord� waren,� is� er� niet� een� teruggekomen,�
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De�C26�bovenop�het�huis�aan�de�Wakkerendijk�in�
Eemnes.�

�
Nederlandse�militairen,�belast�met�de�berging.�

hieruit�kunnen�we�opmaken�dat�het�luchtschip�in�
de� problemen� is� geraakt.� De� volgende� dag� rap�
porteerde�een�van�onze�trawlers�dat�zij�in�de� ver�
te� een� luchtschip� brandend� in� het� water� hebben�
zien�vallen,�maar�dat�ze�geen�vijandelijke� vliegtui�
gen�of�schepen�zagen.�De�o�ciële�Duitse�kranten�
meldden� dat� een� van� hun� watervliegtuigen� een�
Brits� luchtschip� had� neergeschoten� in� het� zuide�
lijk�deel�van�de�Noordzee.�
De� C27� kwam� al� vrij� snel� in� de� problemen,�
toen� het� luchtschip� werd� opgemerkt� door� een�
Duits� watervliegtuig,� een� Hansa�Brandenburg�
W.12.�Het�werd�bestuurd�door�Oberleutnant�zur�
See,� Friedrich� Christiansen� en� Vizeßugmeister�
Bernhard� Wladicka,� die� de� C27� onder� vuur� nam�
en�deze�in�brand�schoot.�De�C27�stortte�in�zee,�
waarbij� de� vijf� bemanningsleden� omkwamen.�
Van� hun� overwinning� maakte� de� vliegenier� een�
foto.� Aan� boord� van� de� C27� waren:�ßight�lieute�
nant� J.F.Dixon� DFC� (commandant),� ßight�lieute�

nant� H.Hall� (tweede� o�cier),� AM1� J.E.Martin�
(stuurman),� AM1� E.R.� Whyte� (ingenieur)� en� AM�
J.E.Collett� (marconist).� Op� het� moment� dat� de�
C26�erop�uitgestuurd�werd,�was�er�over�het�lot�
van�de�C27�niets�bekend.�Tijdens�de�vlucht�was�
er�geregeld�contact�tussen�de�C26�en�het�radio�
station�van�de�marinebasis�van�Lowestoft.�Hier�
uit� blijkt� dat� ze� niets� konden� vinden� en� tegen�
13.04� uur� zond� het� radiostation� het� bericht� uit:�
Zichtbaarheid� is� minder� dan� drie� kilometer,� keer�
terug�maar�land�niet�later�dan�drie�uur.�
De� C26� bevestigde� de� ontvangst� van� dit� be�
richt� om� 13.25� uur.� Het� radiostation� vroeg� om�
15.40� uur� aan� de� C26� wat� zijn� positie� was.� De�
C26�antwoordde�hierop:�Twaalf�kilometer�ooste�
lijk� van� Yarmouth.� Het� radiostation� gaf� hierop�
het� bevel� om� terug� te� keren� naar� de� basis.� De�
C26� bevestigde� dit� bericht� en� antwoordde� dat�
ze�rond�16.45�uur�terug�zouden�zijn�op�de�basis.�
Maar�tegen�17.15�uur�kwam�op�de�basis�Pulham�
het� bericht� van� de� C26� dat� ze� problemen� had�
den� gekregen� met� een� van� de� motoren� en� dat�
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G.C.C�Kilburn�in�het�midden�van�de�foto�met�rechts�van�
hem�Flight�Lieutenant�J.F.Dixon�DFC,�de�commandant�
van�de�C27.�

�
De�C26.�

�

ze� richting� zee� dreven� rond� vier� kilometer� ten�
oosten�van�Lowestoft.�Hiervan�werd�Lowestoft�
op� de� hoogte� gesteld,� maar� door� het� slechte�
zicht�kon�men�het�luchtschip�niet�zien.�Het�laat�
ste� bericht� van� de� C26� kwam� op� 13� december�
om� 01.23� uur.� Het� bericht� was� een� incompleet�
bericht,� dat� meldde:� Pulham� van� C� 26� ��������������.�
Hierna�werd�niets�meer�van�de�C26�vernomen.�
De� C26� werd� nog� wel� gezien� door� de� kust�
wacht� van� Kessingland� ten� zuiden� van� Lo�
westoft.� Het� zag� er� dus� naar� uit� dat� de� C26� op�
de� terugweg� was� naar� Pulham.� Later� zag� de�
kustwacht� de� C26� bij� de� kust� vliegen� en� de� be�
manning� naar� burgers� roepen,� dat� ze� de� tou�
wen� moesten� pakken,� maar� het� zicht� werd�
steeds�slechter.�
Kilburn� schrijft:� We� keerden� terug� naar� Pull�
ham�om�12.30�uur�en�om�16.00�uur�bereikten�we�
de� kust� ten� zuiden� van� Lowestoft� in� plaats� van�
Yarmouth.� Het� zicht� was� erg� slecht� en� de� wind�
was� sterker� dan� ik� had� gedacht.� We� volgden� de�
kust�richting�Lowestoft�om�zeker�te�zijn�van�onze�
positie,� en� om� vijf� uur� bereikten� we� Beccle,� tot�
plots�de�achterste�motor�ermee�ophield�door�een�
onbekende� oorzaak.� Kilburn� vervolgt:� De� mon�
teur�was,�net�als�ik,�van�mening�dat�we�de�motor�
wel� weer� aan� de� praat� konden� krijgen.� Maar� na�
dat�we�dit�meermalen�geprobeerd�hadden,�lukte�
dit� helaas� toch� niet.� We� probeerden� het� lucht�
schip� meteen� te� laten� zakken� om� zo� te� kunnen�
landen,� maar� ook� dit� lukte� niet� doordat� we� niet�
genoeg� gas� konden� laten� ontsnappen� om� vol�
doende�te�kunnen�dalen.�
�

Telegram�uit�Nederland�

�
Er� werd� niets� meer� van� de� C26� vernomen,� tot�
dat� er� een� telegram� van� de� marineattaché� in�
Den�Haag�kwam,�waarin�stond�dat�er�een�lucht�
schip�in�Nederland�was�neergekomen�in�de�och�
tend� van� 13� december.� De� C26� dreef� verder� de�
zee� op� richting� Nederland� en� bij� het� plaatsje�
Poortugaal� bij� Rotterdam� kwam� het� aan� de�
grond.�Hier�konden�vier�van�de�vijf�bemannings�
leden� uit� de� gondel� springen.� Petty� o�cer�
A.C.Townsend� liep� hierbij� verwondingen� aan�
een�been�op.�
Hier� over� schrijft� Kilburn:� Omstreeks�11.00�uur�
ging�plotseling�de�remparachute�open,� waardoor�
onze� snelheid� terugliep� tot� ongeveer� acht� kno�
pen.� We� zonden� met� regelmaat� lichtsignalen� uit�
met� de� Aldis�ßitslamp� en� vuurden� lichtkogels� af.�
Ik� gooide� de� boeken� met� de� codes� niet� over�
boord,� zoals� eigenlijk� wel� had� gemoeten� bij� het�
naderen�van�de�Hollandse�kust� en�zond�ook�geen�
ander�bericht�uit.�Om�01.00�uur�trok�de�wind�wat�
aan�en�het�schip�begon�te�duiken,�waarbij�het�ver�
schillende� malen� het� wateroppervlak� raakte� en�
we�ballast�en�een�bom�overboord�moesten�gooi�
en.�Korte�tijd�later�kwam�de�remparachute�uit�het�
water� en� het� schip� steeg� naar� 3,700� voet.� Waar�
het� twee� uur� goed� in� evenwicht� bleef.� Zodra� we�
weer�waren�gestegen,�probeerden�we�een�bericht�
uit� te� zenden.� Dit� nam� nogal� wat� tijd� in� beslag�
vanwege� de� schade� die� de� zendinstrumenten�
hadden� opgelopen,� toen� we� het� wateroppervlak�
raakten.� De� marconist� hoorde� wel� oproepen� van�
de�basis,�maar�kon�deze�niet�beantwoorden.�Om�
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Hansa�Brandenburg�W.12.�Het�model�en�de�kleuren�
waarin�Oberleutnant�zur�See,�Friedrich�Christiansen�
vloog,�toen�hij�de�C27�neerschoot.�

�
Oberleutnant�zur�See�Friedrich�Christiansen.�

02.30� (vroeger� dan� we� hadden� verwacht)� merk�
ten�we�dat�het�schip�over�land�vloog,�door�de�af�
wezigheid� van� het� geluid� van� de� golven,� waar�
door� de� kans� om� het� codeboek� overboord� te�
gooien,�was�verkeken.�Ik�nam�me�voor�om�te�lan�
den�en�de�codes�te�verscheuren�en�samen�met�de�
ballon� te� verbranden� en� daarna� met� postduiven�
berichten�uit�te�sturen.�
We�bereidden�alles�hierop�voor,�maar�opnieuw�
konden� we� niet� dalen� door� het� ontbreken� van�
een�van�de�bovenste�kleppen�en�moesten�we�een�
smal� gat� maken� in� de� onderkant� van� het� ballon�
omhulsel.� Doordat� de� motor� onbruikbaar� was,�
bevond�het�schip�zich�in�een�erg�slechte�staat�en�
de� gondel� hing� vrijwel� ondersteboven.� Iedereen�
moest� op� de� reling� van� de� gondel� zitten.� De�
scheuren� en� de� bovenste� klep� waren� inmiddels�
weer� in� orde� en� het� water� en� de� brandstof� ge�
bruikten� we� als� ballast.� Er� was� geen� licht� te� zien�
116�

op�de�kust�en�door�de�mist�was�er�ook�niets�van�
het� land� te� zien.� Het� anker� greep� iets� en� bracht�
het� schip� met� een� schok� omhoog,� waardoor� ie�
dereen� bijna� kwam� te� vallen.� De� ballon� raakte�
echter� de� grond� niet� en� voor� hij� kon� scheuren,�
raakte� hij� weer� los.� Hoewel� we� dichtbij� waren,�
konden�we�de�grond�niet�zien.�Zelfs�niet�met�ge�
bruik�van�de�Aldis�lamp.�
Om�03.15�uur�greep�het�anker�opnieuw�iets.�De�
ze� keer� gaf� ik� bevel� om� te� springen,� omdat� ik�
dacht� dat� we� nog� tien� voet� van� de� grond� waren�
verwijderd.� Maar� het� was� minstens� dertig� voet.�
Tijdens�de�sprong�werden�de�kabels�uit�onze�han�
den� geslagen.� Lieutenant� H.E.C.Plowden� viel� in�
het�kanaal�en�bracht�het�er�levend�en�ongedeerd�
vanaf.� Maar� petty� o�cer� A.C.Townsend� ont�
wrichtte�helaas�zijn�been.�L.M.�Johnlock�bleef�on�
gedeerd.�F.W.Warman�werd�op�de�een�of�andere�
manier� gegrepen� door� het� schip� en� bleef� in� de�
ballon� achter,� voordat� we� ook� maar� iets� konden�
doen.�
�
�

Ondersteboven�aan�een�steunbalk�

�
Men�probeerde�het�luchtschip�nog�wel�te�anke�
ren� maar�dit� mislukte.� Een� van� de� bemannings�
leden,�de�marconist�F.W.Warman,�bleef�met�zijn�
voet� aan� een� steunbalk� hangen,� totdat� hij� bij�
Sliedrecht�kon�loslaten.�
Hierover� meldde� Frederick� Warman:� Toen�de�
commandant� het� bevel� gaf� om� het� luchtschip� te�
verlaten,� bleef� ik� hangen� aan� een� steunbalk,� die�
onder�de�olie�en�de�benzine�zat.�Vervolgens�ging�
ik�weer�met�het�luchtschip� mee�de�lucht�in.�Door�
dat�het�lichter�was�geworden.�Ik�kon�me�vasthou�
den�aan�de�steunbalk,�ondanks�dat�ik�onderstebo�
ven� hing.� Het� luchtschip� hing� op� 45� graden� met�
de�achterkant� omlaag�waardoor�ik�niet�meer�aan�
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De�C27�stort�brandend�in�zee.�

Schade�aan�het�luchtschip�en�aan�het�huis.�

boord� kon� komen� en� daardoor� op� de� steunbalk�
bleef.�
Hij�zelf�dacht�dat�hij�een�uur�aan�de�steunbalk�
had� gehangen.� Warman� gaat� verder:� Toen� het�
luchtschip� weer� lager� kwam,� liet� ik� me� van� de�
steunbalk� afvallen� en� kwam� op� mijn� rug� in� een�
sloot�terecht�waar�ik�vrijwel�meteen�in�slaap�viel.�
De�bemanning�van�de�C26�werd�opgepakt�en�
zou�de�rest�van�de�oorlog�geïnterneerd�blijven,�
vermoedelijk� in� Groningen.� Aan� het� einde� van�
zijn�rapport�meldde�G.C.C�Kilburn�nog:�Ik�wil�nog�
wel� zeggen�dat�de�bemanning�zich�goed�gedroeg�
en�de�bevelen�goed�opvolgde�en�deze�naar� beho�
ren�uitvoerde�en�niet�in�paniek�raakte.�Ik�ben�ook�
blij� dat� het� goed� gaat� met� petty� o�cer�
A.C.Townsend.�
De� onbemande� C26� werd� door� de� wind� ver�
der� mee� naar� het� noorden� gedreven,� waar� hij�
rond�half�zes�even�bij�een�stoomgemaal�aan�de�
Vecht� bij� Utrecht� aan� een� boom� bleef� hangen.�
Vervolgens�bleef�hij�ook�nog�aan�meegetrokken�
telegraafdraden� hangen.� Hierdoor� vielen� een�
aantal� brandbommen,� een� oliespuit,� een� benzi�
neblik�en�een�parachute�uit�de�gondel,�gelukkig�
zonder�schade�aan�te�richten.�
De� C26� raakte� uiteindelijk� weer� los� en� vloog�
via� de� Hooge� Vuursche� (tussen� Hilversum� en�
Baarn)�om�vervolgens�neer�te�komen�in�Eemnes
�Binnen.� Bij� het� neerkomen� trok� het� luchtschip�
telefoondraden� en� tweehonderd� meter� elektri�
citeitsdraden�mee,�die�aan�palen�hingen.�Hierbij�
werd� een� schoorsteen� vernield.� Het� luchtschip�
kwam�vervolgens�in�de�lindeboom�voor�het�ge�

lijknamige� café� terecht.� Vanuit� de� lindeboom� is�
het� luchtschip� langs� de� gevel� van� het� er� naast�
gelegen� huis� geschampt� en� heeft� dit� ook� be�
schadigd.�Het�luchtschip�had�op�dit�moment�zo�
veel� gas� verloren,� dat� hij� op� de� woning� van� de�
familie�Heek�aan�de�Wakkerendijk�in�Eemnes�be�
landde.�Toen�de�C26�op�dat�huis�neerkwam,�wil�
de� de� buurman� van� Wakkerendijk� 1� het� lucht�
schip�beschieten�met�zijn�jachtgeweer.�Gelukkig�
werd�hij�hiervan�weerhouden.�
Het� ballonlichaam� bleef� haken� aan� het� dak�
aan� de� achterkant� van� het� huis� en� bleef� verti�
caal� omhoog� staan.� De� gondel� was� tegen� de�
muur� gesmakt� en� dubbel� geknakt.� De� motoren�
hadden� verder� geen� schade� aangericht.� Langs�
de� door� de� wind� bepaalde� vliegroute� werden�
zaken� gevonden� die� a�omstig� waren� uit� de�
gondel.�Het�luchtschip�was�goed�zichtbaar�in�de�
wijde� omgeving,� zo� blijkt� uit� het� ooggetuigen�
verslag� van� H.� Horts:� Toen� ik� s� morgens� om�
kwart� voor�zeven�naar�mijn�werk�Þetste,�het�was�
toen� nog� donker� op� de� Wakkerendijk� en� je� zag�
niet� veel,� want� de� verlichting� bestond� toen� nog�
uit� een� enkele� olielantaarn,� om� de� paar� honderd�
meter,� [die� iedere� avond� met� de� hand� moest�
worden�aangestoken�en�de�feestverlichting�was�
ook�niet�wat�zij�nu�is,�MvE],�was�bij�bakker�Heek�
de� ballon� die� met� zijn� voorkant� in� de� houtstapel�
lag.�Die�houtstapel�lag�daar,�omdat�de�oven�toen�
tertijd�nog�met�hout�gestookt�werd.�De�nog�met�
gas� gevulde� achterkant� stak� meters� hoog� boven�
de� bakkerij� uit.� Wat� er� verder� mee� gebeurd� is,�
heb�ik�niet�gezien,�want�ja,�ik�moest�weer�verder�
naar�mijn�werk�en�te�laat�komen�was�er�niet�bij.�
Het�Nederlandse�leger�was�al�gewaarschuwd�

�
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Het�huis�op�Wakkerendijk�3�zoals�het�er�tegenwoordig�
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en� soldaten� van� het� legerkamp� bij� Laren� kwa�
men� snel� naar� Eemnes� om� naar� de� bemanning�
te�zoeken,�maar�het�werd�al�gauw�duidelijk�dat�
die�al�geïnterneerd�was�en�dat�zich�in�het�lucht�
schip�niemand�bevond.�Besloten�werd�het�lucht�
schip� af� te� voeren� naar� Soesterberg.� Voor� dat�
doel�arriveerden�er�in�de�middag�van�13�decem�
ber�enkele�vrachtwagens�en�militairen�uit�Naar�
den,�Crailo�en�Soesterberg.�Rond�17.00�uur�werd�
het�luchtschip�lek�geprikt.�Pas�de�volgende�dag�
werd� het� in� zijn� geheel� afgevoerd� op� drie�
vrachtwagens.� De� familie� Heek� heeft� zeshon�
derd�gulden�schadevergoeding�gekregen�van�de�
Britse�overheid.�
�
Met� dank� aan:� Marieke� Hilkens,� Johan� Ryheul,�
Martijn�Overkleeft,�Martyn�Doggrell�en�de�Histo�
rische�Kring�Eemnes.�
�
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�
Merlijn�van�Eijk�is�geïnteresseerd�in�de�Eerste�We�
reldoorlog� voornamelijk� het� Westelijk� front� en�
het�Dolomietenfront.�Dit�stuk�schreef�hij�voor�het�
blad�De�Groote�oorlog�van�de�Western�Front�As�
socation�Nederland.�Voor�dit�blad�heeft�hij�meer�
dere�artikelen�geschreven.�
�
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�
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Artikel�door�W.�van�IJken�in�het�blad�van�de��
Historische�Kring�Eemnes.�
Brian�J.Turpin,�British�Naval�Airships�1909�1921.�
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Het Requiem van Kees Andriessen

�
J.�Reinders�Andriessen�

Op�24�januari�1919�was�er�in�de�Harmonie�in�Hilversum�een�bijzondere�uitvoering.�
Hier�viel�voor�de�eerste�keer�het�Requiem�van�de�Hilversumse�dirigent�en�
componist�Kees�Andriessen�te�beluisteren.�Uitvoerenden�waren�het�Hilversumse�
Toonkunstkoor�(een�koor�van�zeker�wel�tachtig�menschen),�vier�solisten�en�Het�
Utrechts�Stedelijk�Orkest.�In�De�Gooi��en�Eemlander�stond�de�volgende�dag�een�
zeer�positieve�recensie�van�Ferd.�Kloek.�Andriessen�had�volgens�hem�een�schoonen�
vorm�gekozen�voor�zijn�muzikale�gedachten�en�klanken,�een�vorm�die�ook�den�
onsterfelijken�Mozart�aantrok�en�anderen�na�hem.�
Op�29�augustus�1919�werd�het�werk�nogmaals�in�
dezelfde� bezetting,� maar� nu� met� een� koor� van�
ruim� honderdvijftig� zangers,� uitgevoerd� in� de�
Grote� Kerk� van� Naarden.� Volgens� De� Gooi�� en�
Eemlander�viel�de�opkomst�tegen:�Ettelijke�plaat�
sen� bleven� onbezet,� terwijl� de� drukte� voor� het�
kerkgebouw� slechts� eene� ßauwe� weerspiegeling�
van�de�bekende�zomeruitvoering�was.� De� lande�
lijke� pers� besteedde� aandacht� aan� deze� uitvoe�
ring� en� was� verdeeld� in� haar� oordeel.� Zo� vond�
het� Algemeen�Handelsblad� het� niveau� tegenval�
len,� terwijl� De�Tijd� schreef:� Wat�nu�met�dit�doel�
geschreven� is,� klinkt� als� een� eerlijk�geïnspireerd�
stuk� muziek:� Andriessen� schrijft� [ ]� degelijk�
werk,� goed� opgebouwd,� voortre�elijk� van� stem�
voering� en� vooral� in� den� koorsatz� prachtig� van�
klank.�De�tekstbehandeling�is��zooals�we�dat�van�
een� kerkmusicus� verwachten� kunnen� � zeer�
goed �
In�zijn�voorwoord�van�het�tekstboekje�stond,�
dat�Andriessen�onder�de�indruk�was�geraakt�van�
de� ellende� en� het� lijden� van� de� Eerste� Wereld�
oorlog� en� daardoor� tot� het� schrijven� van� dit�
werk� was� gekomen.� Uit� zijn� compositie� moest�
blijken,�dat�de�hele�mensheid�om�rust�en�vrede�
smeekte.�De�muziek�was�krachtiger�dan�die�van�
zijn� overige� werk.� Anders� dan� soms� beweerd�
wordt,� heeft� de� componist� niet� zelf� de� slagvel�
den� bezocht.� Hij� zal� het� nieuws� over� de� oorlog�
in� de� pers� gevolgd� hebben.� Daarnaast� hoorde�
hij� de� verhalen� van� de� twee� of� drie� Belgische�
vluchtelingen,� die� als� dienstmeisjes� bij� hem�
werkten.�
�

Het�Requiem�is�een�dodenmis�die�uit�tien�vocale�
en� twee� instrumentale� gedeelten� bestaat.� Het�
stuk� is� geschreven� voor� twee� koren,� een� ge�
mengd� koor� en� een� mannenkoor.� Andriessen�
wilde� de� gezangen� van� het� mannenkoor� door�
een�echt�mannenkoor�laten�uitvoeren:�een�man�
nenkoor�heeft�immers�een�andere�klank�dan�de�
gezamenlijke�mannen�van�een�gemengd�koor.�
Na� 1919� is� het� Requiem� nog� twee� keer� uitge�
voerd:� een� keer� in� Luxemburg� (de� datum� kon�
niet� meer� achterhaald� worden)� en� de� laatste�
keer�op�25�maart�1938�in�Grand�Theater�Gooiland�
in�Hilversum.�Andriessen�had�bij�deze�uitvoering�
nog� zelf� de� leiding� en� ontving� na� aßoop� een�
lauwerkrans.� In� 1947� overleed� de� dirigent.� Hij�
werd� als� dirigent� van� het� Hilversumse� Toon�
kunstkoor�opgevolgd�door�zijn�zoon�Eddy.�Deze�
zou� het� Requiem� in� 1948� dirigeren,� maar� dat� is�
er� niet� meer� van� gekomen.� Hij� was� namelijk� te�
ziek� om� deze� veeleisende� taak� op� zich� te� ne�
men.� De� partituur� heette� daarna� verdwenen� te�
zijn,�maar�is�gewoon�bij�de�familie�Andriessen�in�
de�kast�blijven�liggen.�
Met� de� hernieuwde� aandacht� voor� de� Eerste�
Wereldoorlog�is�ook�dit�werk�van�Kees�Andries�
sen� weer� in� de� belangstelling� gekomen.� In� mei�
2015� zal� het,� in� samenwerking� met� het� Studie�
centrum�Eerste�Wereldoorlog,� opnieuw� worden�
uitgevoerd�en�wel�in�een�tent�op�het�terrein�van�
Huis� Doorn.� Hierbij� zullen� Þlmbeelden� uit� de�
Eerste�Wereldoorlog�als�achtergrond�dienen.�
�
�
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�
Aankondiging�van�de�uitvoering�in�de�Grote�Kerk�van�
Naarden�in�1919.�

�
Kees�Andriessen.�

Joke� Reinders�Andriessen� is� de� kleindochter� van�
Kees�Andriessen.�Zij�beheert�het�Requiem�van�de�
componist,� omdat� zij� dit� als� enige� in� haar� bezit�
heeft�en�speelt�een�leidende�rol�bij�het�tot�stand�
komen�van�de�heruitvoering�van�het�werk.�
�
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Twintig jaar omgevingseducatie in het Gooi

�

Piet�Leupen�m.m.v.�Alice�Geijsel�
In�het�najaar�van�1994�werd�in�Hilversum�een�initiatief�genomen�dat�verstrekkende�
gevolgen�zou�hebben.�Alice�Geijsel,�educatief�medewerker�aan�het�Goois�Museum,�
besloot�samen�met�andere�medewerkers�van�het�museum�iets�te�gaan�doen�aan�de�
vele�vragen�waarmee�leerlingen�uit�het�voortgezet�onderwijs�het�museum�
overstelpten.�Het�betrof�vooral�vragen�over�de�eigen�leefomgeving.�Die�informatie�
werd�door�de�leerlingen�gebruikt�voor�werkstukken,�presentaties�in�de�klas�en�
dergelijke.�Ook�de�historische�kringen�en�de�archieven�in�het�Gooi�kregen�vele�van�
zulke�vragen.�Die�vragen�waren�het�gevolg�van�de�nieuwe�Wet�op�de�Basisvorming�
Voortgezet�Onderwijs�(1993).�
Rol�overheid�

�
De� overheid� had� begrepen� dat� zij� iets� voor� het�
onderwijs� moest� ondernemen� op� het� gebied�
van� het� ontdekken� van� de� eigen� leefomgeving�
en� het� betrekken� van� de� maatschappij� bij� de�
school.� De� voordelen� hiervan� waren� legio,� niet�
in�het�minst�zou�deze�informatie�kunnen�bijdra�
gen� aan� een� bewustwording� van� de� leerlingen�
voor�de�speciÞeke�en�dus�ook�bijzondere�omge�
ving� waarin� zij� dagelijks� verkeren.� Interesse�
voor� het� eigene,� voor� de� cultuur� en� natuur� om�
de� hoek,� waar� zo� vaak� overheen� gekeken�
wordt,� zou� kunnen� leiden� tot� een� vergroting�
van� hun� kennis� en� verantwoordelijkheidsbesef.�
Bovendien� werd� meegenomen� dat� vandalisme�
en� slordig� omgaan� met� alles� wat� zich� in� het�
publieke� domein� bevindt,� hierdoor� wellicht� ge�
temperd�zouden�worden.�
In� die� bewuste� wet� werd� de� betrokkenheid�
op�de�eigen�omgeving�en�de�maatschappij�voor�
het� eerst� opgenomen� in� een� van� de� nieuwe�
kerndoelen.�Dit�is�nu�nog�steeds�het�geval:�
In� het� leergebied� Oriëntatie� op� jezelf� en� de� we�
reld�oriënteren�leerlingen�zich�op�zichzelf,�op�hoe�
mensen� met� elkaar� omgaan,� hoe� ze� problemen�
oplossen� en� hoe� ze� zin� en� betekenis� geven� aan�
hun� bestaan.� Leerlingen� oriënteren� zich� op� de�
natuurlijke� omgeving� en� op� verschijnselen� die�
zich� daarin� voordoen.� Leerlingen� oriënteren� zich�
ook� op� de� wereld,� dichtbij,� veraf,� toen� en� nu,� en�
maken�daarbij�gebruik�van�cultureel�erfgoed.�[ ]�
�

�
Bij� het� leren� kennen� van�de� wijze� waarop� men�
sen� hun� omgeving� inrichten,� spelen� economi�
sche,� politieke,� culturele,� technische� en� sociale�
aspecten� een� belangrijke� rol.� Het� gaat� daarbij�
om� datgene� wat� van� belang� is� voor� betekenis�
verlening� aan� het� bestaan,� om� duurzame� ont�
wikkeling,� om� (voedsel)veiligheid� en� gezond�
heid�en�om�technische�verworvenheden.�
Bij� het� oriënteren� op� de� natuur� gaat� het� om�
jezelf,�om�dieren�en�planten�en�natuurverschijn�
selen.� Bij� de� oriëntatie� op� de� wereld� gaat� het�
om� de� vorming� van� een� wereldbeeld� in� ruimte�
en�tijd.�Leerlingen�ontwikkelen�een�geograÞsch�
wereldbeeld�aan�de�hand�van�gebieden�en�met�
behulp� van� kaartvaardigheden.� Ze� ontwikkelen�
een�historisch�wereldbeeld.�Dat�betekent�dat�ze�
kennis�hebben� van�historische�verschijnselen�in�
delen� van� de� wereld� en� van� chronologie.� Leer�
lingen� leren� hun� wereldbeeld� (over� henzelf� en�
de� wereld)� aan� de� hand� van� actuele� onderwer�
pen,� voortdurend� bij� de� tijd� te� brengen.��
�
De� Stichting� Leerplan� Ontwikkeling� (SLO;�
www.tule.slo.nl)�heeft�de�leergebieden�op�inhou�
delijk�en�activiteitenniveau�verder�praktisch�uitge�
werkt,�ook�naar�de�eigen�omgeving�toe.�Zo�staat�
bij:��
Domein� Ruimte� ��Kerndoel�47:�de�leerlingen�leren�
de� ruimtelijke� inrichting� van� de� eigen� omgeving�
kennen:�
�� de� inrichting� van� de� eigen� straat� en� de� eigen�
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�
Boerendorpproject�Blaricum.�

wijk;�

�� aanwezigheid�van�voorzieningen�en�gebouwen.��

Domein� Tijd� �Kerndoel� 51:� de� leerlingen� leren�
gebruik� te� maken� van� eenvoudige� historische�
bronnen:�
�� verhalen� van� oudere� mensen� over� dingen� en�
gebeurtenissen�van�vroeger;�
�� namen� van� gebouwen� en� straten� in� de� eigen�
woonplaats� die� naar� het� verleden� verwijzen.�
Domein� Natuur� en� Techniek� �Kerndoel�40:�de�
leerlingen�leren�in�de�eigen�omgeving�veel�voor�
komende�planten�en�dieren�onderscheiden:�
�� omgevingsfactoren� bepalen� het� voorkomen�
van�organismen�op�een�bepaalde�plaats.�
�� Domein�Kunstzinnige�Oriëntatie���Kerndoel�56:�
de� leerlingen� verwerven� enige� kennis� over� en�
krijgen�waardering�voor�aspecten�van�cultureel�
erfgoed:�
�� gebouwen,� monumenten� en� objecten� uit� het�
verleden�in�de�wijk�van�de�school;�
�� verhalen� door� de� archivaris� bij� voorwerpen,�
gebruiken,�gebeurtenissen�van�vroeger.�
�
Aad� Nuis,� de� toenmalige� staatssecretaris� van�
Onderwijs� en� Cultuur,� zette� zijn� handtekening�
onder�een�nota�over�cultuureducatie.�Daarmee�
kwam� er� voor� de� overheid� naast� de� kunst� een�
compleet� nieuw� terrein� in� haar� blikveld:� het�
erfgoed,� ook� in� de� directe� omgeving,� moest�
een�plaats�krijgen�in�het�onderwijs.�De�staatsse�
cretaris�zei�hierover,�terugblikkend�in�een�inter�
view� in� De� Cultuurbarbaar� 8� nr.� 3� (1998):� Dat�
hele� idee� van� cultuureducatie,� van� Cultuur� en�
School,�dat�is�een�soort�nieuw�element�waar�veel�
enthousiasme� op� losgekomen� is� zowel� bij� de�
scholen�als�bij�het�veld�van�die�culturele�instellin�
gen.� Dat� waren�echt� verschillende� werelden� vier�
jaar�geleden!�
�
�

Cultuureducatie�in�het�Gooi�

�
De� initiatiefnemers� in� het� Goois�Museum� beslo�
ten� te� gaan� samenwerken� met� de� archiefdien�
sten� en� de� historische� kringen.� Een� jaar� lang�
werden� in� een� platform� de� mogelijkheden� ver�
kend.1�In�oktober�1994�kwam�het�tot�de�oprich�
122�

ting�van�de�regiobrede�Stichting�Omgevingsedu�
catie� Gooi,� Vecht�en� Eemstreek� (SOGVE).� Jan�
Lamme,� bestuurslid� van� de� Historische� kring�
Albertus� Perk,� werd� gevraagd� mee� te� helpen�
een�bestuur�te�formeren.�De�consulent�voor�de�
Gooise� musea� in� de� provincie� Noord�Holland,�
Birgitta�Fijen,�werd�om�advies�gevraagd,�evenals�
enkele�docenten�uit�het�voortgezet�onderwijs�in�
de�regio.�In�het�dagelijkse�bestuur�kwamen�ver�
tegenwoordigers�te�zitten�uit�het�onderwijs,�de�
erfgoed��en�natuurorganisaties.�
Voorzitter� werd� Maud� Arkesteijn,� voorheen�
wethouder� onderwijs,� cultuur� en� automatise�
ring� en� informatisering� van� de� gemeente� Naar�
den;�verder�traden�tot�het�bestuur�toe�Piet�Leu�
pen,�historicus,�hoogleraar�in�de�Middeleeuwse�
geschiedenis� aan� de� Universiteit� van� Amster�
dam,� redactielid� en� vice�voorzitter� van� Tussen�
Vecht� en� Eem� (als� vice�voorzitter� tot� in� 2008),�
Eva� Schild,� redactielid� TVE�(als� secretaris� vanaf�
2008)�Wouter�Pfei�er,�voorzitter�van�de�Vereni�
ging� Vrienden� van� het� Gooi� (als� secretaris/
penningmeester� tot� 1996),� Ad� van� der� Wiel,�
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directeur� Katholiek� Lyceum� in� het� Gooi,� (als�
penningmeester� vanaf� 1996)� en� Chrik� van� Hat�
tem,� onderwijskundige,� Christelijk� Pedagogisch�
Centrum,� Maria� Boersen,� docent� geschiedenis�
HBO/PABO� (vanaf� 2008� als� bestuurslid).� Alice�
Geijsel,�Bureau�BeeldSchoon,�kunst��en�culturele�
projecten,� werd� de� projectleider� en� trad� in� het�
begin� tevens� op� als� secretaris� van� het� bestuur.�
Zij� kreeg� van� de� gemeente� Hilversum� toestem�
ming� om� voorlopig� kantoor� te� houden� in� het�
Goois� Museum.� Het� (nieuwe)� bestuur� zou� de�
Þnanciële� en� andere� voorwaarden� moeten�
scheppen� om� omgevingseducatie� verder� te�
ontwikkelen� en� in� de� scholen� voor� voortgezet�
onderwijs� te� implementeren.� Het� doel� was:��
�
Het�bevorderen�van�de�kennis�over�de�betrokken�
heid� bij� het� Gooi,� de� Noordelijke� Vechtstreek� en�
het� Noordelijk� Eemgebied� en� voorts� al� hetgeen�
met� een� en� ander� rechtstreeks� of� zijdelings� ver�
band�houdt�of�daartoe�bevorderlijk�kan�zijn,�alles�
in�de�ruimste�zin�des�woords.�
�
Dit� doel� zou� gerealiseerd� moeten� worden� met�
het� ontwikkelen,� samenstellen� en� ter� beschik�
king�stellen�van�lespakketten,�documentatie�en�
lesmateriaal� en� door� het� initiëren,� begeleiden�
en�ondernemen�van�activiteiten.�
�
Mensen�uit�het�veld�
Maar�het�bestuur�moest�wel�een�klankbord�van�
mensen� uit� het� veld� hebben� om� regelmatig�
voeling�te�kunnen�houden�met�wat�niet�alleen�in�
de�praktijk�van�het�onderwijs,�van�de�historische�
kringen,� van� de� musea� en� archieven� speelde,�
maar�ook�bij�organisaties�uit�de�wereld�van�het�
natuurbeheer.� De� grens� tussen� natuur� en� cul�
tuur�is�in�Nederland�en�zeker�in�onze�regio�maar�
moeilijk� exact� te� trekken,� doordat� bijna� alle�
natuur� hier� mensenwerk� is� en� dus� ook� onder�
cultuur� gerekend� kan� worden.� Een� belangrijke�
partner� op� dit� gebied� werd� gevonden� in� Het�
Gooisch�Natuurreservaat;� Jaap� Vlaanderen� werd�
het�aanspreekpunt�voor�deze�organisatie.�Vanaf�
het� begin� en� in� de� loop� van� de� jaren� traden�
naast� hem,� anderen� toe� tot� het� Algemeen� Be�
stuur,� zoals� dit� klankbord� zou� gaan� heten.2� Op�
�

�
Joris�in�middeleeuwse�stad�Naarden.�

gezette� tijden� zou� het� dagelijkse� bestuur� met�
het�Algemene�Bestuur�overleggen.�
Dankzij� de� bijzondere� inzet� van� Maria� Boer�
sen�schonk�de�Stichting�Regionale�Geschiedbeoe�
fening�5000�gulden.�Rein�Kruk�(afdeling�cultuur�
van� de� provincie� Noord�Holland)� gaf� de� eerste�
subsidie� van� 10.000� gulden.� Met� dit� startkapi�
taal�kon�de�projectleider�aan�het�werk.�
�
Wat�wil�het�onderwijs?�
De� vraag� was:�wat� gaan� we� precies�doen,� voor�
wie� is� het� bestemd� en� wat� wil� het� onderwijs?�
Met�vele�scholen�is�het�gesprek�aangegaan.�De�
Stichting�Omgevingseducatie�heeft�met�alle�wet�
houders�van�cultuur�en/of�onderwijs�gesproken.�
In� de� loop� van� 1994�1995� had� de� stichting� een�
beeld�van�de�vraag�uit�het�onderwijs�en�de�wens�
van� de� gemeenten.� Bijna� alle� scholen� en� alle�
gemeenten� werkten� mee.� Maar� zij� was� er� nog�
niet:�ook�instellingen�op�het�gebied�van�erfgoed�
en�natuur�moesten�geïnteresseerd�worden.�Dat�
waren� werelden� met� eigen� organisaties,� bud�
getten,�beleidsplannen�en�Þnanciële�middelen.��
Nu� kwam� daar� een� nieuwe� stichting,� die� op�
hun�werkterreinen�tegelijkertijd�opereerde,�hun�
lastig�vallen�met�een�verzoek�tot�medewerking.�
Toch�kostte�het�zelden�moeite�om�hun�duidelijk�
te� maken� dat� Omgevingseducatie� niet� in� hun�
vijvers�wilde�vissen,�maar�een�integrale�en�regio�
nale� aanpak� voorstond� ten� behoeve� van� het�
ontwikkelen�van�lesmateriaal�voor�het�voortge�
zet�onderwijs.�Nagenoeg�altijd�kon�belangeloos�
uit� de� collecties� van� de� instellingen� worden�
geput.� Er� werd� de� eerste� jaren� hard� gewerkt�
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�
Grafritueel�op�de�hei�bij�Hilversum.�

wikkeld.�Op�vertoon�van�deze�zegel�konden�de�
leerlingen� gratis� het� museum� in.� Ook� werkten�
de� instellingen� mee� aan� de� samenstelling� van�
twee�diaseries�bij�de�eerste�twee�delen,�bij�deel�
3�werd�de�video�van�het�Nederlands�Vestingmu�
seum� geïntroduceerd.� Radio� Hilversum� en� De�
Gooi�� en� Eemlander� schonken� aandacht� aan� de�
Streekreeks,� in� Museumpeil� werd� een� artikel�
opgenomen� over� dit� onderwerp.� Dertien� scho�
len� in� de� regio� schaften� het� materiaal� via� hun�
boekenfonds�aan�voor�het�schooljaar�1996�1997.�
Het�was�een�hoopvolle�start!�
�

aan� de� opzet� van� een� breed� regionaal� netwerk�
van� onderwijs,� erfgoed�� en� natuurorganisaties�
en�gemeenten.�
Henk� Ankoné� van� het� SLO� ontwikkelde� for�
mats� voor� lesprogrammas,� die� onder� leiding�
van�Alice�verder�werden�ontwikkeld�tot�de�eer�
ste� publicatie,� de� Streekreeks.� Drie� delen� ver�
schenen:� Deel� 1� Rondom� de� Gooise� Heuvels�
(auteurs:� P.� van� Leeuwen� en� G.� Vlak),� Deel� 2�
Stad�en�Land�tussen�Vecht�en�Eem�(idem)�en�Deel�
3� Met� wal� en� water,� met� man� en� macht� (P.� van�
Leeuwen� en� I.� de� Veen).� Elk� deel� bestond� uit�
een� werkboek,� een� map� met� docentenhandlei�
ding� en� zogenaamde� bronnenbrieven,� een�
soort�veredelde�speurtochten.�
Voor� deze� bronnenbrieven�is� veel� en� belang�
rijk�werk�verzet�door�de�musea,�archiefdiensten,�
historische� kringen� en� natuurorganisaties.� De�
medewerkers,� onder� wie� ook� vele� vrijwilligers,�
schreven� zelf� aan� de� hand� van� een� format� de�
bronnenbrieven�over�een�of�meer�onderwerpen�
waarover�zij�de�bronnen�in�hun�collectie�hadden.�
Alice� Geijsel� begeleidde� hen� daarbij.� Eigenlijk� is�
toen� de� basis� gelegd� voor� Omgevingseducatie.�
Talrijke� bronnen� zoals� fotos,� filmfragmenten,�
verhalen�en�artikelen�werden�in�de�bronnenbrief�
geplaatst�met�daarbij�vragen�en�opdrachten.�De�
leerlingen� kwamen� met� zon� bronnenbrief� de�
instelling�binnen�en�konden�in�principe�zelfstan�
dig� de� opdrachten� uit� deze� brief� maken.� Vaak�
werd�er�hulp�geboden�door�een�medewerker.�
In� samenwerking� met� Birgitta� Fijen� van� de�
Stichting�Gooise�Musea,� is� de� Museumzegel� ont�
124�

Zappen�in�je�buurt�

�
Een�eerste�omslag�kwam�in�1997�met�de�ontwik�
keling�van�materiaal�voor�het�vierde�deel�van�de�
Streekreeks�voor� de� basisvorming:� Zappen�in�je�
Buurt� (auteurs:� de� docenten� Herman� Rigter,�
Collin�de�Bruin,�Christine�Keemink�en�Frank�San�
gers).� Het� zelfstandig� onderzoekend� leren�
stond� nu� centraal,� de� leerlingen� moesten� het�
zelf� doen.� Geen� bronnenbrieven� dus� meer,�
maar� wel� een� werkboek� met� een� map� met� on�
derzoeksopdrachten� en� een� onderzoeksschrift.�
Het� materiaal� werd� zo� gemaakt,� dat� het� te� ge�
bruiken�was�voor�elke�wijk�en�elke�gemeente�in�
de� regio,� maar� ook� daarbuiten.� Genoemde� do�
centen�schreven�de�opdrachten�en�kregen�daar�
bij� begeleiding� van� de� SLO.� De� docenten� kwa�
men� van� het� Erfgooierscollege,� Huizen�
Laar�
&�
Berg,�
Laren�
(geschiedenis),�
(aardrijkskunde),� Groot� Goylant,� Hilversum�
(economie)� en� Het� Goois� Lyceum,� Bussum�
(beeldende�vakken).�De�Kring�van�Schoolleiders�
en� de� directies� van� scholen� gaven� advies� en�
medewerking� bij� de� detachering� van� de� docen�
ten.� Alle� 22� scholen� voor� voortgezet� onderwijs�
in� de� regio,� van� VMBO� tot� gymnasium,� deden�
mee;� in� totaal� zon� 6000� leerlingen� basisvor�
ming.�
Zappen�in�je�Buurt� werd� op�Laar�en�Berg�op� 23�
april� 1998� ten� doop� gehouden;� staatssecretaris�
Nuis� mocht� het� eerste� exemplaar� in� ontvangst�
nemen.�Hij�prees�de�stichting:�Het�regeringsbe�
leid� is� keurig� gaan� passen� in� wat� jullie� doen.�
Inderdaad,�de�stichting�was�er�erg�vroeg�bij,�zo�

TVE�32e�jrg.�2014�

Laatst�gewijzigd:�1�8�2014�Versie:�def�

vroeg� dat� het� soms� een� hindernis� op� haar� pad�
bleek.� Niet� altijd� kon� zij� op� begrip� rekenen,� ze�
ker� niet� als� op� een� hoger� niveau� ook� plannen�
tot� institutionalisering� van� cultuureducatie� be�
stonden.� De� relatie� met� de� provincie� Noord�
Holland� werd� hierdoor� langere� tijd� gekleurd:�
niettemin� is� het� uiteindelijk� tot� een� goede� sa�
menwerking�gekomen.�
In� de� regionale� pers� verschenen� vele� berich�
ten� over� dit� nieuwe� Zappen� in� je� Buurt�
lesmateriaal.� Op� de� studiedag� georganiseerd�
over� Musea� en� School� door� de� Stichting� We�
TeN� en� de� Nederlandse� Museumvereniging,� gaf�
de� stichting� samen� met� de� Hogeschool�Holland�
een�presentatie.�Nog�zon�presentatie�over�Zap�
pen� in� je� Buurt� werd� georganiseerd� door� de�
provincie�Noord�Holland,�bestemd�voor�scholen�
en�instellingen.�
Het�was�duidelijk�dat�de�integrale�aanpak�van�
Omgevingseducatie� in� het� Gooi� was� aangesla�
gen.�En�wat�nog�het�belangrijkste�was:�de�leer�
lingen� vonden� het� nog� leuk� ook!� De� kranten�
meldden� de� reacties� van� de� kinderen:� Het�pro�
ject�was�erg�leuk,�maar�ook�leerzaam.�Het�leukst�
vond�ik:�Het�over�de�heide�heen�en�weer�lopen�en�
daar� wat� dingen� opschrijven,� het� museum� was�
ook� wel� lachen.� We� zouden� het� graag� nog� een�
keer� doen.� Ik� wist� niks� van� de� Kerkbrink.� Ik� had�
die� versieringen� aan� die� gebouwen� nooit� gezien.�
Vooral� het� buiten� de� schoolmuren� komen� von�
den� de� leerlingen� erg� aantrekkelijk:� We�hebben�
eerst�oude�gebouwen�gefotografeerd,�zo�meteen�
gaan� we� naar� het� archief� in� het� gemeentehuis�
[Huizen]�en�daarna�gaan�we�naar�het�bejaarden�
huis� om� mensen� te� interviewen� over� wat� voor�
werk�ze�vroeger�hebben�gedaan�en�zo.�Sommige�
dingen�verwacht�je�gewoon�niet.�Dat�is�heel�leuk.�
Meneer,�stoppen!�We�willen�u�interviewen,�maar�
de�camera�doet�het�even�niet.�
�
�

Op�de�digitale�toer�

�
Een�tweede�omslag�had�plaats�omstreeks�2000.�
Ook� Omgevingseducatie� moest� op� de� digitale�
toer.�Aangetrokken�werd�Chrit�Leenders�van�de�
Fontys�Hogeschool,� die� al� ver� gevorderd� was� in�
�

het�maken�van�digitale�lesprogrammas.�Richard�
Couprie� van� Fontys� moest� het� digitale� Zappen�
bouwen;� Henk� Ankoné� (SLO),� Alice� Geijsel�
(Omgevingseducatie)� en� Maya� Heinsbroek,� die�
speciaal� voor� natuurprogrammas� Alice� was�
komen� versterken,� zetten� zich� aan� de� arbeid.�
Docenten� werden� aangezocht� om� hoofd�� en�
deelvragen� te� maken.� Er� moest� een� helder� on�
derscheid�komen�tussen�de�opdrachten�van�het�
VMBO�en�VWO.�Zappen�in�je�buurt�kwam�op�het�
net�als�www.zappeninjebuurt.nl�.�
Deze�ontwikkeling�vroeg�echter�ook�om�meer�
begeleiding�van�de�docenten�die�met�het�digita�
le� Zappen� wilden� werken.� Er� werd� daarom� in�
2002/3� een� nascholingscursus� georganiseerd�
voor�docenten�in�samenwerking�met�de�SLO,�de�
vakdidactici� en� Omgevingsonderwijs.� Met� alle�
scholen�in�de�regio�werden�concrete�samenwer�
kingscontracten�gesloten,�waarin�een�Þnanciële�
bijdrage� per� leerling� werd� vastgelegd� ten� be�
hoeve� van� het� beheer� en� de� ontwikkeling� van�
de� Zappen�site.� Dit� was� een� belangrijke� stap�
voorwaarts� naar� een� continue� Þnanciële� basis.�
Want� de� stichting� was� voor� haar� voortbestaan�
a�ankelijk�van�subsidies.�Als�die�uitbleven,�wat�
kon�zij�dan�nog�voor�elkaar�krijgen?�De�site�Zap�
peninjebuurt.nl�werd� in� 2012� uit� de� lucht� geno�
men� en� vervangen� door� digilessen,� waar� de�
scholen�doorgaans�toen�al�mee�werkten.�
�
�

Lesko�ers�voor�het�basisonderwijs�

�
Omgevingseducatie� bleef� niet� alleen� bij� het�
voortgezet�onderwijs.�Vanuit�het�basisonderwijs�
kwam�de�vraag:�kun�je�met�omgevingsonderwijs�
ook�niet�voor�ons�iets�doen?�Een�en�ander�hield�
verband�met�het�feit�dat�cultuureducatie�in�het�
basisonderwijs� prioriteit� kreeg.� (In� januari� 2013�
is� de� Samenwerkingsregeling� voor� subsidie�
cultuureducatie� in� het� basisonderwijs� helaas�
gestopt).�En�ook�op�die�vraag�besloot�de�stich�
ting� toen� positief� te� reageren.� Subsidie� van� de�
provincie� liep� via� de� scholen.� In� 2006� versche�
nen�de�eerste�lesko�ers.�
In� een� lesko�er� zit� alles� wat� een� leerkracht�
nodig� heeft� voor� een� lessenserie� over� een� on�
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derwerp,� de� lesko�ers� werden� kant�en�klaar�
aangeleverd.� De� inhoud� bestond� uit� geplastiÞ�
ceerde� A3� a�eeldingen,� cds� met� powerpoints�
en� bijbehorende� verhalen,� geplastiÞceerde� op�
drachtkaarten,� een� werkboek,� attributen,� kle�
ding� uit� die� tijd,� grote� plattegronden.� Naast�
subsidie� van� de� provincie� gaven� ook� alle� ge�
meenten� subsidie� voor� de� ontwikkeling� van�
lesko�ers�over�lokale�onderwerpen.�In�2013�was�
het�zover�dat�voor�alle�gemeenten�en�voor�alle�
scholen� in� de� regio� lesko�ers� waren� samenge�
steld.�
�
�

Hoe�verder?�

�
Alice� Geijsel� nam� in� 2013� afscheid,� Marjolein�
Trouw�volgde�haar�op�in�de�functie�van�project�
leider�erfgoed�en�Maya�Heinsbroek�nam�de�coör�
dinatie� van� Stichting� Omgevingseducatie� over�
van� Alice.� Cultuureducatie� met� Kwaliteit� is� de�
landelijke�nieuwe�subsidieregeling�geworden.�In�
2012�heeft�de�gemeente�Hilversum�een�subsidie�
gehonoreerd� gekregen.� Het� erfgoeddeel� daar�
van� is� onder� leiding� van� Marjolein� in� ontwikke�
ling.�Inmiddels�is�het�voorzitterschap�van�Omge�
vingseducatie� overgegaan� op� Gerdis� Michielse.�
Met�grote�voortvarendheid�zet�zij�zich�vanaf�2011�
in�voor�het�werk�van�Omgevingseducatie.�Gerdis�
is� nauw� betrokken� bij� het� samenwerkingsver�
band� van� groene�� en� erfgoedorganisaties� in� de�
Infoschuur� en� bij� de� stichting� ter� realisatie� van�
Geopark�Gooi�en�Vecht.3�
�
Projecten�
Lang�niet�alle�activiteiten�van�de�Stichting�Omge�
vingseducatie�zijn�de�revue�gepasseerd;�we�heb�
ben� ons� beperkt� tot� enkele� grote� lijnen.� Hier�
valt� in� ieder� geval� ook� nog� te� noemen� het� suc�
cesvolle� project� Het� Verhaal� van� de� Heuvelrug�
(start� 2002),� in� samenwerking� met� Het� Erf�
goedhuis�Utrecht.� Dit� project� is� een� mooi� voor�
beeld�van�de�symbiose�van�natuur�en�cultuur�in�
Nederland.� Praktische� opdrachten� werden� ont�
wikkeld� voor� de� bovenbouw� over� herinrich�
tingsvraagstukken�op�de�Heuvelrug.�Dit�project�
kreeg�subsidie,�van�het�projectbureau�Belvédère�
126�

�
Veenproject,�klas�2�gym,�Comeniuscollege.�

(Ministerie� OC&W),� het� ministerie� van� Land�
bouw,�Natuur�en�Voedsel�(via�Laser)�en�de�pro�
vincie� Utrecht� (Cultuur�� en� Schoolregeling).� De�
leerlingen� moesten� een� visie� ontwikkelen� over�
de� herinrichting� van� een� deelgebied� op� de�
Utrechtse� Heuvelrug� met� inachtneming� van� de�
cultuurhistorische�waarden.�In�2004�resulteerde�
dit� alles� in� een� model� dat� zelfs� landelijk� inzet�
baar�was.�En�ook�hier�hebben�docenten�van�vier�
scholen� in� Utrecht� en� het� Gooi� een� belangrijke�
bijdrage�geleverd.�
Het� project� Actie� Zebrapad,� een� ander� ge�
slaagd� project,� in� opdracht� van� het� Goois� Na�
tuurreservaat,�bestond�uit�een�complete�leerlijn�
over� ecologische� verbindingen� in� de� regio,� van�
basisonderwijs� tot� en� met� voortgezet� onder�
wijs.� Van� belang� is� het� om� te� vermelden� dat� in�
2000� Alice� Geijsel� van� het� historische� tijdschrift�
Holland� in� Schiedam� de� zogenaamde� Holland�
prijs� in� ontvangst� mocht� nemen.� Een� duidelijke�
erkenning� van� haar� inzet� en� onvermoeibaar�
werken� voor� wat� terecht� haar� stichting� ge�
noemd�kan�worden.�
Andere� projecten� waren:� Water� in� de� regio�
(2003),� De� Tweede� Wereldoorlog� in� Hilversum�
(2003),� Zonnestraal� (Verover� je� Monument,�
2003),�De�Architectuur�van�Dudok,�en�De�Waterli�
nie�in�het�Gooi�en�de�Vechtstreek�(2008/10).�
�
Stichting�Omgevingseducatie�Gooi�,�Vecht��en�
Eemstreek�
De� Stichting� vierde� haar� vijftienjarig� bestaan�
samen� met� Tussen� Vecht� en� Eem� in� het� Hilver�
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sumse�raadhuis.�Een�speciale�aßevering�van�het�
tijdschrift� TVE� gaat� over� OGVE4;� Alice� werkte�
mee� aan� de� samenstelling� van� de� Canon�Tussen�
Vecht� en� Eem� in� de� vorm� van� onderwijspro�
jecten,�gekoppeld�aan�de�vensters�van�de�regio�
nale� canon.� De� stichting� werd� bovendien� � � in�
het� kader� van� het� regionale� steunpuntenbeleid�
van� de� provincie� Noord�Holland� � � regionaal�
steunpunt� voor� Natuur�� en� Milieu�educatie�
(NME)�voor�Gooi�en�Vechtstreek.�
De� Stichting� Omgevingseducatie� is� niet� meer�
weg� te� denken� uit� het� onderwijs� en� uit� de� om�
geving.� Ze� heeft� langzamerhand�al� een� genera�
tie� geleerd� om� op� jonge� leeftijd� te� kijken� naar�
erfgoed,�cultuur,�natuur�en�de�inrichting�van�de�
eigen� omgeving.� Ze� hoopt� ook� dat� deze� leer�
lingen�in�staat�zijn�om�vervolgens�ook�de�macro�
wereld�te�ontdekken�zonder�de�microwereld�te�
verliezen.� Die� generatie� weet� immers� nu� wat�
onderzoekend� leren� inhoudt:� informatie� verza�
melen,� bronnen� zoeken,� samenwerken,� plan�
nen,� kiezen,� een� standpunt� bepalen,� presente�
ren�en�evalueren.��
Allemaal� vaardigheden� die� heel� wat� verder�
reiken� dan� nodig� zijn� voor� omgevingseducatie.�
Ze�dragen�bij�aan�de�vorming�van�mondige�men�
sen� die� niet� zo� maar� ergens� in� het� Gooi� leven�
en�wonen,�maar�weten�wáár�ze�wonen.�De�ori�
ëntatie� op� de� eigen� woon�� en� leefomgeving� is�
een� voorwaarde� en� een� eerste� stap� op� weg�
naar�een�verruiming�tot�de�globale�wereld�waar�
in�wij�thans�leven.�
�
Noten�
�

sche�Kring�Laren,�nu�directeur�Heemschut.�
3.� De� geologisch� unieke� constellatie� van� het� Gooi� is�
de�basis�voor�de�erkenning�tot�geopark;�de�wijze�
van�bewonen,�het�natuurerfgoed�en�het�culturele�
erfgoed� door� de� eeuwen� heen� horen� er� onlosma�
kelijk�bij.�OGVE,�dat�zich�de�laatste�jaren�ook�steeds�
meer� op� die� natuur� heeft� gericht,� kan� bij� deze�
nieuwe� ontwikkeling� de� educatiepoot� van� dit�
geopark�worden.�
4.� 10� jaar� Stichting� Omgevingseducatie� Gooi�,� Vecht�,�
en� Eemstreek,� TVE� 22,� nr.� 3,� 2004,� met� de� daarin�
verschenen�artikelen.�

�
Piet� Leupen� (Goes� 1939),� emeritus� hoogleraar�
Middeleeuwse� geschiedenis� aan� de� Universiteit�
van�Amsterdam.�Oud�vice�voorzitter�van�de�Stich�
ting� Omgevingseducatie,� van� TVE� en� oud�
redactielid� van� TVE.� Woont� thans� in� Antwerpen�
en� rondt� de� publicatie� af� van� een� boek� over� de�
aartsengel�Michaël�en�zijn�cultus.�

1.� Zie� het� artikel� van� Henk� Michielse� over� het� ont�
staan� van� OGVE� in� het� speciale� nummer� van� TVE�
(zie�hierna,�noot�4).�
2.� Eerst� Piet� Timmer� namens� de� Historische� kringen,�
later�Joop�Branger�(redactielid�TVE),�Henk�Potman,�
bestuurslid� van� Museum� Hoßand,� Jan� Vollers,� be�
stuurslid� VVG,� Sander� Koopman� (IVN:� Vereniging�
voor� Natuur�� en� Milieu� Educatie)� en� Janneke�
Monshouwer� (oud�tv�programmamaakster).� Elke�
Pluijmen,� medewerkster� bij� wat� toen� het� Museaal�
en� Historisch� Perspectief� heette,� is� enkele� jaren�
adviseur�geweest;�deze�taak�is�later�overgenomen�
door�Karel�Loe�,�destijds�voorzitter�van�de�Histori�

�
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De kaart verklaard

De kaart uit 1597 van de heerlijkheid De Vuursche
Geo-referentie van grenzen en objecten

�
Jaap�Groeneveld�

In�het�Nationaal�Archief�bevinden�zich�in�de�Collectie�Hingman�twee�zestiende�
eeuwse�manuscriptkaarten�onder�de�nummers�4.VTH�3018�en��3019�die�de�
heerlijkheid�De�Vuursche�betre�en.�De�eerste,�genaamd�De�Veurse�heerlyckheyt,�is�
gedateerd�Ao�1597�en�minder�schetsmatig�dan�de�andere�ongedateerde,�maar�ook�
niet�op�schaal.�Wat�zien�we�allemaal�op�de�kaart�van�1597�en�waar�kunnen�we�dat�
plaatsen�op�een�hedendaagse�kaart?�Daarbij�moet�af�en�toe�wel�wat�tekst�van�de�
ongedateerde�kaart�worden�gebruikt.�
De�heerlijkheden�De�Vuursche�en�Drakensteyn��
De� Vuursche� en� Drakensteyn� kennen� een� lange�
geschiedenis� waarin� de� Utrechtse� familie� Van�
Drakenburg�een�grote�rol�speelde.1�Warner�van�
Drakenburg� pachtte� vanaf� 1359� De� Vuursche�
van� het� kapittel� van� Sint� Jan.� Andere� stukken�
grond�volgden�in�leen�van�de�bisschop,�zoals�de�
hundert�merghen� (morgen;� Bilts� 0,92� ha� of� Hol�
lands�0,96�ha)�ten�oosten�daarvan�en�de�zeven�
morgen�in�het�zuiden.�Dat�laatste�stuk�kreeg�hij�
in� 1362� in� leen� van� bisschop� Jan� van� Arkel,� die�
het�daarvoor�in�eeuwige�erfpacht�had�gekregen�
van� het� Vrouwenklooster� van� Oostbroek.� Op�
dat� stuk� grond� had� Warner� al� eerder� een� huis�
gebouwd,� Warnaers� Hofstede,� op� de� plaats�
waar�nu�kasteel�Drakensteyn�staat.�2�
Josine� van� Drakenburg� (1514�1585)� was� de�
laatste�telg�uit�het�geslacht�Van�Drakenburg.�Zij�
erfde� als� enig� kind� het� bezit� van� haar� vader,�
Johan� van� Drakenburg� (1470�1520),� dat� al� niet�
meer�het�oorspronkelijke�bezit�van�Warner�van�
Drakenburg� omvatte.� Johan� van� Culemborg�
(1495�1558),� ridder� en� schout� van� Utrecht,� was�
inmiddels�beleend�met�De�Vuursche.3�Zijn�doch�
ter�Johanna�van�Culemborg�(1525�1580)�wordt�in�
1563� Vrouwe�van�De�Vuursche� zodat� deze� heer�
lijkheid� onder� het� gezag� komt� van� haar� man�
Karel� van� Bourgondië� (1520�1581).� Deze� ver�
werft�in�1571�Drakensteyn�van�Nicolaas�(of�Claas)�
van� Zuylen� van� de� Haar� (1540�1602),� zoon� van�
Josine�van�Drakenburg,�maar�de�zeven�morgen�
horen� er� blijkbaar� niet� bij.� Karels� tweede� zoon,�
Jan� van� Bourgondië,� erft� de� goederen� Draken�
128�

steyn� en�De�Vuursche,� waarmee� hij� in� 1597� op�
nieuw� wordt� beleend,� maar� nu� dus� door� de�
Utrechtse�wereldlijke�macht.�
Het� is� heel� goed� mogelijk� dat� Jan� van� Bour�
gondië� de� omvang� van� zijn� grondgebied� wilde�
weten.�Een�relatie�met�de�belening�ligt�voor�de�
hand,�maar�een�verband�met�Gooise�grenskwes�
ties� is� ook� heel� goed� mogelijk,� zoals� we� nog�
zullen� zien.� Maker� en� opdrachtgever� zijn� feite�
lijk�onbekend.4�
�
Warnaers�Hofstede�en�de�zeven�morgen�
Rechtsonder� ligt� prominent� Warnaers� Hofstede,�
aangegeven� als� drie� concentrische� cirkels,� die�
een� donjon,� een� ronde� verstrekte� toren� op� een�
heuvel� met� een� gracht� eromheen,� suggereren.�
De� hofstede� vormde� een� belangrijk� hoekpunt� in�
de� grenskwesties� tussen� Holland� en� het� Sticht�
van�Utrecht.�Hier�was�de�hoek�in�de�grens�tussen�
de�landen�van�Holland�en�het�Sticht�van�Utrecht�
volgens� het� vonnis� uit� 1535� van� de� Geheime�
Raad.5�
Bij� Warnaers�Hofstede� ligt� een� rood� gekleurd�
vak� waarin� staat� vij�morgen�Claes�van�Zuijlen,�de�
eerder� genoemde� zeven� morgen� (vij� =� 7),� die�
blijkbaar� was� losgekoppeld� van� de� hofstede.�
Van� daar�af� loopt� de� Vuurse�gruppel,� die� de� be�
grenzing� vormde� met� de� ontginning� vanuit� De�
Bilt� (Ridderveen,� c.q.� Oostbroek),� naar� het� zuid�
westen.��
Niet�uit�te�maken�is�of�deze�greppel�langs�de�
Koude� Laan� liep� of� langs� de� limiet� van� 1535�
gericht� op� de� uiterste� boom� van� het� Gooier�
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Kaart�van�De�Veurse�Heerlijckheit�Ao�1597�(Nationaal�Archief,�4.VTH�3018),�die�in�dit�artikel�hoofdonderwerp�is.�

bos,� nu� grenspaal� nr.� 16� op� de� hoek� van� de�
huidige�provinciegrens.�
Het� zuidelijke� gebied� bij� Warnaers� Hofstede,�
i.c.� 82,5� morgen� (de�polder�bij�Warnaer),� de� In�
ham�van� 16� morgen� en� mogelijk� de� zeven� mor�
gen,�besloegen�vermoedelijk�het�gebied�van�de�
oude� Heerlijkheid�Drakensteyn,�die� op� is� gegaan�
in�de�De�Veurse�Heerlijckheit�van�1597.�
Overvecht,�Herverskop�en�Oostveen�
Op�de�kaart�van�1597�staan�alle�eigenaren�en�de�
breedte� van� de� perceelstroken� ten� westen� van�
Lage� Vuursche� vermeld.� In� totaal� gaat� het� om�
�

dertien� hoeven� breedte� tot� de� huidige� grens�
hoekpaal� 16.� Deze� breedte� varieert� van� een�
vierdel� (kwart� hoeve,� gangbare� kavelstrook�
tussen� afwateringssloten)� tot� soms� twee� hoe�
ven.� Vergelijking� met� een� oude� veldminuut�
kaart6� toont� de� overeenkomst� aan� en� bewijst�
het� oude� grensverloop� op� een� hedendaagse�
kaart.�
Ten� zuiden� van� de� inschinkeling� (twee� tegen�
gestelde� knikken)� in� de� westgrens� van� De�Vuur�
sche� eindigden� de� oude� gerechten� Herverskop�
(of�Herbertskop)�en�Overvecht,�die�elk�in�beginsel�
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�
Ongedateerde�zestiende�eeuwse�kaart�van�De�Vuursche�met�Deze�polder�bij�Warnaer�en�Dije�polder�van�de�
Vuijrse�(Nationaal�Archief,�4.VTH�3019).�Het�begrip�polder�kunnen�we�tegenwoordig�niet�goed�in�verband�brengen�
met�een�heuvelachtig�gebied.�

maar�vier�hoeven�breed�waren.7�De�rode�stip�bij�
de� Woelff� dreuff� is� het� eindpunt� van� de� grens�
tussen�Oostveen�en�Herverskop�langs�de�Aanleg�
steeg,�nu�midden�door�het�Maartensdijkse�Bosch.�
Ten� oosten� van� deze� grens� liggen� vier� hoeven�
van�Herverskop�(2x�ij�hoeven)�en�33⁄4�hoeven�van�
Overvecht.� Afgezien� van� de� missende� kwart,� is�
de� westgrens� bij� Lage� Vuursche� in� de� loop� van�
de� eeuwen� dus� naar� het� westen� opgeschoven�
en� verdraaid.� De� latere� gemeentegrens� tussen�
Maartensdijk� en� De� Bilt� kwam� overeen� met� die�
tussen�Herverskop�en�Overvecht.�
Herverskop� en� Overvecht� lijken� hun� achter�
grens� te� hebben� gehad� langs� de� Kloosterlaan,�
maar� deze� is� in� het� geheel� niet� gericht� op� een�
punt� ten� zuiden� van� de� Soeststapel,� blijkens� de�
oudste�kaart.�Het�beschreven�gebied�is�verdeeld�
in� Dije� polder� van� de� Vuijrse� (536� morgen)� en�
130�

Deze�polder�bij�Warnaer�(82,5�morgen)�volgens�
de�oudste�kaart.�Op�grond�van�die�oppervlakte�
verdeling� heb� ik� de� scheidingslijn� daartussen,�
die� op� die� kaart� is� te� zien,� op� de� topograÞsche�
kaart� zuidelijker� aangegeven� dan� aanvankelijk�
verwacht.�
De� omgrenzing� van� het� groene� veengebied�
de�Inham�van�zestien�morgen8�komt�volgens�de�
kaart�van�1597�overeen�met�de�vijf�meter�hoog�
telijn.� Op� de� oudere� kaart� staat� een� driehoek�
aangegeven,� die� op� de� topograÞsche� kaart�
wordt�weergegeven�en�zestien�morgen�omvat.�
Ten�noorden�van�de�rode�stip�wordt�11⁄4�hoeve�
van�Oostveen�op�de�kaart�van�1597�niet�voortge�
zet�en�dit�zou�volgens�de�kaart�Vuursch�gebied�
zijn� tot� aan� de� markeringsstip� bij� Lapersweg,�
maar� een� dunne� lijn� markeert� het� wel.� Dit� ge�
bied� omvat� naar� schatting� 28� morgen� Bilts,�
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waarvan� volgens� de� oudste� kaart� vijftien� mor�
gen��nog?��veen�zou�zijn.�
Deze� hoek� is� omstreden� gebied� tussen� het�
Gooi� enerzijds� en� Oostveen� en� De� Vuursche�
anderzijds.� De� lijst� met� namen� van� eigenaren�
buiten� Vuursch� gebied� duidt� op� een� verband�
met� deze� slepende� grenskwestie,� waarbij� de�
eigenaren�de�Oostveense�kavels�op�wilden�laten�
strekken�tot�in�(huidig)�Goois�gebied.�
�
Lapersweg�
Linksboven� staat� een� cirkeltje� met� daarnaast�
geschreven� Lapersweg,� die� voor� het� huidige�
restaurant� Groot� Kievitsdal� lag.� Vanaf� dit� punt�
loopt�zowel�in�1597,�als�in�1619�naar�het�noorden�
een�grenslijn�langs�het�Baarnse�Veen,�die�in�1536�
als�scheiding�werd�gedeÞnieerd�tussen�Gooiland�
en� het� Baarnse�Veen� (binnen� toen� Hollands� ge�
bied)� en� die� overeenkomt� met� de� Roeterswal,�
die�nog�als�wal�in�het�bos�is�te�herkennen.�Deze�
wal� loopt� ca.� 80� m� ten� oosten� van� de� huidige�
provinciegrens�die�in�1719�is�vastgesteld.�
De� Lapersweg� liep� alleen� in� het� noordwesten�
van�het�gebied.�Twee�schuin�door�de�strokenver�
kaveling� lopende� laangedeelten,� die� in� lijn� met�
elkaar� liggen� en� uitkomen� bij� de� weide� achter�
kasteel� De� Hooge� Vuursche� (III),� suggereren� de�
begrenzing�en�de�loop�van�het�eerste�lange�deel�
van�de�Vuijrse�Dijc[k],�zo�genoemd�op�de�oudste�
kaart.� Het� tweede� deel� zou� langs� de� zuidrand�
van�dit�door�zandduinen�omringde�weiland�heb�
ben� moeten� lopen� tot� ongeveer� het� Baarnse�
Bosbad.� In� 1597� duidt� Jan� Huberts� Veenen� gele��
ghen� nu� uijtgegraven� waarschijnlijk� op� dit� wei�
land.�
Het� derde� gedeelte� van� de� Vuijrse� Dijck� zou�
dan� moeten� hebben� gelopen� tot� de� Oude�
Utrechtseweg�in�het�Roosterbosch,�destijds�ove�
rigens� ongetwijfeld� kale� heide.� Volgens� beide�
kaarten� lag� binnen� de� hoek� van� de� grens� de�
galgenbergh,�die�bestond�uit�twee�of�drie�kleine�
heuveltjes.�Zeker�is�dat�in�het�Roosterbosch�een�
afzonderlijke� hoogte� net� boven� 12,5� m� voor�
komt,� als� uitloper� van� de� Baarnse�Berg.� Omdat�
bij�de�Vuursche�Heerlijkheid�ook�de�hoge�en�lage�
rechtsmacht� in� leen� verkregen� was,� konden� de�
uiterste�stra�en�toegepast�worden.�In�de�omge�
�

ving�van�een�belangrijke�weg�werd�als�afschrik�
wekkende� waarschuwing� voor� passanten� een�
galg�geplaatst.�
Op� de� oudere� kaart�gaat� de� Vuijrse�Dijck� ver�
der�langs�de�galgenberg�naar�het�noordoosten,�
aannemelijk� langs� de� Oude� Utrechtseweg.� Dit�
hele�parcours�loopt�dus�veel�noordelijker�dan�de�
Hilversumse�Straatweg.�Het�komt�op�zestiende�
eeuwse� kaarten� ook� voor� onder� de� naam� Baer�
ner�Wech.�
�
De�honderd�morgen�
Met�behulp�van�het�drassige�veen�bij�de�noord�
oosthoek� en� het� Pluismeer� in� de� zuidoosthoek�
kan� de�hundert�merghen� worden� gelokaliseerd.�
Op�de�oudere�kaart�wordt�de�omvang�overigens�
opgegeven�als�130�morgen.�Daarbij�past�ook�de�
verkaveling� van� Die�eigendom�van�Baren,� onge�
veer� het� huidige� terrein� van� paleis� Soestdijk� en�
de�velden�van�Pijnenburg�daarachter.�Ergo,�deze�
honderd� morgen� zouden� goeddeels� de� Stulpse�
Heide� moeten� zijn� geweest.� Maar� binnen� het�
gebied� liggen� wel� akkers� nabij� de� slechts� een�
halve�eeuw�oude�villa�Drakenbosch.�
Op� de� ongedateerde� kaart� staat� langs� de�
noordgrens� van� de� honderd�morgen:� Dit� is� dije�
sloot� lopende� nae� dije� Veenhuissen.� Langs� de�
zuidgrens� ervan:� Dit�is�dije�nonnengroep�(groep�
=�greppel).9�De�laatste�is�of�ligt�in�het�verlengde�
van� de� Oosternonnengroep.10� Op� de� zessprong�
waar�de�huidige�Zevenlindenweg�en�de�Stulpse�
Laan� elkaar� kruisen� zou� de� oude� grensmarke�
ring� Soeststapel� hebben� gelegen,� waarop� de�
Oosternonnengroep� zou� zijn� gericht.11� Een� sub�
tiel�detail�is�een�enige�graden�afwijkende�streep�
in�1597,�wat�een�discussie�over�de�oorspronkelij�
ke�ligging�van�de�(Ooster)Nonnengroep�voedt.�
De�sloot�naar�Veenhuizen�lijkt�in�het�verleng�
de� van� en� langs� de� Vrouwensteeg� te� hebben�
gelegen,� die� vrij� exact� is� gericht� op� de� top� van�
De�Vuursche� (20,7� m),� een� goed� oriëntatiepunt.�
Op� de� kaart� van� 1597� zien� we� parallel� aan� de�
noordgrens�ook�nog�een�streep.�Mogelijk�is�een�
stuk� terrein� afgestaan,� wat� het� verschil� tussen�
de� 130� morgen� op� de� oudere� kaart� en� de� 100�
morgen�in�1597�verklaart.�Het�blauw�loopt�op�de�
kaart� van� 1597� ook� door� naar� die� lijn� overeen�
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�
Grenzen�en�details�van�De�Veurse�Heerlijckheit�Ao�1597�
op�basis�van�geograÞsche�ankerpunten,�details�en�
omvang,�van�zowel�4.VTH�3018�als��3019.�

�
Legenda:�dikke�zwarte�lijnen�=�grenzen�van�de�behan�
delde�heerlijkheid�en�deelgebieden�ervan;�onderbroken�
zwarte�lijnen�=�onzekere�grenzen;�oranje�geel�=�ge�
meentegrenzen�(dik�=�gemeente�De�Vuursche�1811�
1832);�lila�=�oude�grenzen�van�gerechten�gewesten;�
blauw�=�genoemde�hoofdwegen.�

komstig�de�situatie�in�het�veld.�Op�de�topograÞ�
sche� kaart� is� daarom� een� stuk� van� 130� morgen�
uitgemeten,�met�een�suggestie�van�de�grenslijn�
voor�100�morgen�door�een�onderbroken�lijn.�
�
Langs�de�Zeven�Lindenweg�
Vanaf�de�Vuurse�dijk�splitst�zich�een�weg�af�die�
naar� het� zuiden� loopt,� ongeveer� volgens� het�
tracé� van� de� huidige� Zeven� Lindenweg.� Die�
loopt�in�het�zuiden�recht�toe�op�Lage�Vuursche.�
De� a�uiging� in� het� noorden� klopt� ook� globaal�
met� het� verloop� van� de� huidige� laan,� die� een�
ouder� spoor� volgt,� dat� een� vervolg� had� in� een�
dwarsweg� door� het� Baarnse�Veen,� voor�Raven�
steijn,�Groeneveld�en�Drakenburg�langs.�

Bij� de� knik� in� deze� weg� staat� een� vierkant� aan�
gegeven,� dat� op� een� huiserf� moet� duiden.� Ge�
zien�de�plaats�bij�de�knik�is�De�Zevenlinden�Hoeve�
een� voor� de� hand� liggende� gedachte,� maar� de�
boerderij� en� herberg� t�Groenewoudt�lijkt� meer�
in�aanmerking�te�komen.�Het�huiserf�ten�noord�
westen�hiervan�ligt�vermoedelijk�ergens�op�het�
terrein� van� kasteel� De�Hooge�Vuursche�(III),� zon�
der� daarmee� een� relatie� te� willen� suggereren.�
Het� huiserf� bij� Warnaers�Hofstede�wordt� op� de�
oude� kaart� genoemd� Everts� huijs.� Dat� zal� het�
(latere)� Rechthuis� zijn� geweest,� nu� restaurant�
De�Lage�Vuursche.�Meer�was�er�nog�niet�in�Lage�
Vuursche.�
�

132�

TVE�32e�jrg.�2014�

Laatst�gewijzigd:�1�8�2014�Versie:�def�

Besluit�

�
Deze� bijdrage� is� een� conclusie� van� een� proces�
van� vallen� en� opstaan,� met� dank� aan� kritische�
vragen�van�Hans�Mous.�De�aangegeven�contou�
ren� op� de� topograÞsche� kaart� omgeven� een�
gebied� dat� in� totaal� nagenoeg� klopt� met� de�
opgave� van� het� aantal�morgens,� uitgaande� van�
0,92� ha� voor� een� Biltse� morgen.12� Na� ruim� 400�
jaar� is� het� natuurlijk� lastig� om�alles� met� volledi�
ge�zekerheid�vast�te�stellen.�Het�is�de�bedoeling�
om�binnen�afzienbare�tijd�met�een�uitgebreider�
artikel�te�verschijnen�in�het�kwartaalblad�Baerne�
van�de�Historische�Kring�Baerne.�
�
Noten�
�

in:�maandblad�Oud�Utrecht,�30,�nr.�1,�1957,�p.�9�11.�
Zie� ook� Jan� H.M.� Hilhorst� en� Jos� G.M.� Hilhorst,�
Soest,�Hees�en�De�Birkt�van�de�achtste�tot�de�zeven�
tiende�eeuw,�Hilversum�2001,�p.�129�130.�
11.� R.�van�Dorresteijn,�De�geschiedenis�van�Hees�(II),�
in:�Van�Zoys�tot�Soest,�12,�nr.�2,�1991,�p.�11�(van�p.�8�
16).�
12.� 82,5�morgen�bij�Warnaers�Hofstede�plus�16�voor�de�
Inham,�536�voor�De�Vuursche�ten�noorden�daarvan�
en�de�130�(c.q.�100�morgen�in�1597),�voor�de�Stulp�
se� heide� volgens� de� ongedateerde� kaart� 4.VTH�
3019.�

1.� Zie� voor� meer� informatie� www.kasteleninutrecht.�
eu/Drakestein.htm,� aangevuld� met� F.� Gaasbeek�
e.a.,� Baarn� � Geschiedenis� en� architectuur,� Zeist�
1994,�p.�435�436.�
2.� J.� Groeneveld,� Grensrelicten� en� oude� wegen� op�
De� Vuursche� � De� kaart� van� Lucas� Jz.� Sinck� uit�
1619,�in�TVE�23,�nr.�1,�2005,�p.�26�38.�
3.� Kroniek� van� Baarn� door� Baron� dAulnis� de� Bour�
ouil,� 1900;� handschrift� in� Archief� Eemland;�
transcriptie� bij� Historische� Kring� Baerne.� Volgens�
deze� bron� zou� hij� in� 1546� al� beleend� zijn� met� de�
heerlijkheid� Drakensteyn,� wat� nader� geveriÞeerd�
moet�worden.�
4.� Bij� het� Nationaal� Archief� is� niet� bekend� uit� welke�
dossiers�de�kaarten�4.VTH�3018�en��3019�a�omstig�
zijn.�
5.� J.�Groeneveld,�De�oostgrens.van�Holland�langs�het�
Gooi�na�1300,�in:�TVE�22.�nr.�4,�2004,�p.�268�286.�
6.� Nationaal� Archief,� Militaire� TopograÞsche� Kaart,�
Veldminuut� Zoest,� datum� onbekend,� verm.� voor�
1850.�Zie�WatWasWaar.nl.�
7.� H.� Lägers,� De� dertig� hoeven� in� Oostveen,� in:�
maandblad�Oud�Utrecht,�65,�nr.�5,�1992,�p.�75�(p.�73
�78);� J.M.� van� Winter� en� A.L.P.� Buitelaar,�
Nogmaals�de�dertig�hoeven�in�Oostveen,�in:�idem�
65,�nr.�10,�1992,�p.�124�125.�De�kritiek�raakt�niet�de�
verdeling�en�de�ligging�van�de�gerechten.�
8.� NA,� 4.VTH�3019:� Dat�veen�in�den�Inham�[om?]trijnt�
16�morgen.�Dit�stuk�is�op�de�kadersterkaart�uit�1832�
van�De�Vuursche�globaal�als�nrs.�1�en�24�van�Sectie�
B,� blad� 1,� te� herkennen� en� goed� overeenkomend�
met�16�morgen.�
9.� NA,�4.VTH�3019.�
10.�M.�Raven,�Fornhese,�Hees�en�de�Nonnengroepen,�

�

TVE�32e�jrg.�2014�

133�

Laatst�gewijzigd:�1�8�2014�Versie:�def�

Schepen en scheepvaart

Aalbert van den Hoek (1829-1900),
de laatste schipper van het Naarderveer

�
Annie�Verweij�

Met�het�tot�stand�komen�van�de�Naarder/Muidertrekvaart1�was�de�tijd�aangebroken�
van�het�Naarder�binnenveer.�Voeren�reizigers�voor�een�schuit�van�Naarden�naar�
Amsterdam�eerder�nog�over�een�wispelturige�Zuiderzee,�sinds�1641�kon�een�ieder�
veilig�en�op�vaste�tijden�binnendoor.2�Om�een�betrouwbare�en�een�geregelde�
vaardienst�te�garanderen,�had�de�overheid�deze�organisatie�nauwgezet�
gereglementeerd:�het�stadsbestuur�stelde�de�schippers�aan,�bepaalde�
afvaartstijden,�tarieven,�ligplaatsen�en�nog�veel�meer.�In�1641�werden�de�eerste�
schippers�voor�het�Naarder�binnenveer�benoemd.3�De�laatste�was�Aalbert�van�den�
Hoek.�Toen�in�1880�de�Wet�Openbare�Vervoermiddelen�van�kracht�werd,�stopte�de�
overheidsbemoeienis�en�was�vrije�concurrentie�mogelijk.�In�dit�artikel�kijken�we�
terug�op�het�Naarderveer,�zijn�laatste�schipper�en�het�verval�van�het�bedrijf�aan�de�
Nieuwe�Haven.�

Schippersknecht�

�
Aalbert� (Ap)� van� den� Hoek� werd� op� 25� novem�
ber�1829�te�Nijkerk�geboren�als�buitenechtelijke�
zoon� van� Albertha� van� den� Hoek.4� Omstreeks�
1835�verhuisde�hij�met�zijn�moeder�naar�de�Bus�
sumerstraat�in�Naarden�en�ging�na�zijn�schoolja�
ren�aan�het�werk�als�schippersmaatje�in�Huizen.�
Zijn� moeder� trouwde� in� 1845� met� de� weduw�
naar� Jan� Kooij� uit� dat� dorp.� In� 1859� keerde� Ap�
als�schippersknecht�in�Naarden�terug�en�woon�
de� enige� weken� bij� zijn� moeder� op� het� adres�
Peperstraat�10�(huidige�nummer).�
Ap� trouwde� op� 16� september� 1859� met� Bar�
tje� Boer� Rookhuijsen.5� Vijf� jongens� en� twee�
meisjes� kreeg� het� stel� dat,� met� een� onderbre�
king� van� drie� jaren� (1865�1868)� in� Amsterdam,�
hun�verdere�leven�in�Naarden�woonde.6�Op�30�
mei� 1868� vestigde� het� gezin� zich� in� een� pand�
op� de� hoek� Havenstraat/Vrouwenstraat� (nu�
Pastoorstraat/Cattenhagestraat),� de� latere�
aardappelwinkel� van� Evert� van� Paridon.� In� dat�
jaar� was� het� Naarderveer� nog� in� handen� van�
winkeliers�als�Snijder�en�Hagoort.7�Deze�onder�
nemers� voeren� niet� zelf� maar� lieten� het� werk�
over� aan� een� zetschipper.� Het� lijkt� erop� dat�
134�

Ap� aanvankelijk�in� zon�functie� voor�hen� heeft�
gevaren.�
�
�

Ene�goeie�mens�

�
In� 1872� was� Ap� zelf� concessiehouder� van� het�
Naarderveer� en� voer� voor� eigen� rekening� en�
risico.� Met� trots� liet� hij� zich� schipper� noemen,�
verhuisde� naar� de� Binnenhaven� 6a� (Nieuwe�
Haven)� waar� zijn� knecht� naast� hem� woonde.8�
Zijn� houten� jaag�� of� trekschuit� lag� bij� hem� voor�
de� deur� aan� de� kade.� Hij� vervoerde� passagiers�
en� allerhande� vracht:� kleding,� zakken� meel,�
medicijnen,� petroleum,� stroop,� kippen,� vlees,�
spijkers,� kortom� alles� wat� er� in� Naarden� nodig�
was.� Voor� winkeliers,� aannemers� en� andere�
neringdoenden� deed� hij� in� Amsterdam� bood�
schappen.� Wekelijks� liep� hij� zijn� klanten� af� om�
bestellingen� te� noteren.� Met� zijn� heen�en�weer�
varen�bediende�hij�ook�het�nieuws.�Daarom�was�
hij�een�graag�geziene�gast�bij�de�kapper.�Ap�was�
ook� vertrouwenspersoon;� hij� kende� de� Naar�
dense� gemeenschap� van� haver� tot� gort� en� dat�
werkte� in� zijn� voordeel,� zeker� bij� het� vervoer�
van�geld,�juwelen�en�post.�
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�
Aalbert�van�den�Hoek�(1829�1900)�en�Bartje�Boer�Rook�
huijsen�(1831�1899).�

Veerschipper� was� een� lucratief� dus� begerens�
waardig� beroep,� daardoor� kon� een� schippers�
plaats�nogal�prijzig�zijn.�De�waarde�van�een�jaag�
schuit� was� doorgaans� niet� meer� dan� een� paar�
honderd� gulden,� maar� aan� goodwill� werden� er�
wel� enkele� duizenden� voor� bijbetaald.� In� 1768�
werd�voor�een�schippersplaats�in�Naarden�zelfs�
8300�gulden�geboden.�De�boot�zat�er�dan�bij�in.�
Een� recognitie� van� 200� gulden� voor� het� Bur�
gerweeshuis� kwam� daar� nog� bovenop.9� Toen�
zich� in� de� negentiende� eeuw� modernere� ver�
voermiddelen� aandienden,� daalde� de� waarde�
van�een�schippersplaats�aanzienlijk.�
Zo� laat� het� zich� verklaren� waarom� een� onbe�
middelde�knecht�als�Van�den�Hoek�schipper�kon�
worden.� In� dat� kader� gaat� in� zijn� familie10� uit�
overlevering� een� verhaal� de� ronde� over� ene�
goeie� mens.� Het� betreft� een� gezonken� schuit�
die�voor�een�habbekrats�gekocht�werd�door�een�
schipper� (mogelijk� Ap� zelf).� Toen� de� koop� was�
beklonken,�zei�de�verkoper�Kom�mee�naar�mijn�
pakhuis� en� wees� een� partij� nieuwe� zeilen,� tou�
wen� en� ankers� aan.� Neem� ze� maar� mee,� ze�
horen�erbij.�Het�verhaal�wordt�in�de�familie�nog�
�

�
De�Binnenhaven�met�geheel�rechts�een�deel�van�het�
latere�pand�van�Karssemeijer.�Op�de�hoek�ertegenover�
het�pakhuis�van�Wilhelm�(gepleisterd)�en�daarnaast�de�
woonhuizen�van�Van�den�Hoek�en�zijn�knecht.�

altijd� gebruikt� als� schoolvoorbeeld� van� een�
goed� mens.� Ap� zelf� wordt� door� zijn� nazaten�
overigens�ook�zo�getypeerd:�vaak�kocht�hij�voor�
een� paar� duiten� aan� kinderen� de� vrijheid� terug�
van� meikevers� die� met� een� draadje� aan� een�
poot�vliegwerk�moesten�leveren.�
�
�

Diverse�routes�

�
Halverwege� de� negentiende� eeuw� bestond� het�
Naarderveer� al� meer� dan� twee� eeuwen.� Waren�
er�in�1650�nog�zes�afvaarten�per�dag,�in�1871�was�
het�er�nog�maar�eentje.�De�hele�gang�van�zaken�
veranderde� in� de� loop� van� die� twee� eeuwen�
aanmerkelijk.� Aanvankelijk� voeren� schippers� uit�
Naarden� slechts� tot� Muiden.� Alle� vracht� moest�
door� deze� stad� met� karren� worden� versleept�
om� aan� de� overzijde� van� de� Vecht� de� route� te�
vervolgen�in�een�schuit�naar�Amsterdam.�Passa�
giers�moesten�overstappen,�na�betaling�van�11⁄2�
cent� tol� voor� het� overlopen� van� de� Vechtbrug.�
Van�dit�voorrecht�heeft�Muiden�echter�niet�lang�
kunnen�proÞteren.�Toen�in�de�tweede�helft�van�
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�
De�jaagschuit�van�het�Naarderveer�aan�het�eind�van�de�negentiende�eeuw�voor�het�huis�Nieuwe�Haven�3.�V.l.n.r.:�
knecht�Grolle�met�vaarboom,�zoon�Bertus�bij�het�paard,�knecht�Bram�Harder�met�vaarboom,�moeder�Coba�van�den�
Hoek�van�Dijk�naast�de�deurpost�met�op�de�stoep�onder�anderen�haar�zoontjes�Albert�en�Kobus,�tenslotte�de�stich�
ter�van�het�bedrijf�Aalbert�van�den�Hoek�bij�het�roer.�

de� zeventiende� het� zandvervoer� door� de� trek�
vaart� sterk� toenam,� moesten� er� sluizen� in� de�
Vechtdijk�worden�aangelegd.�Hierdoor�kon�ook�
de� jaagschuit� van� Naarden� deze� voormalige�
tijdrovende� overlaadplaats� ongehinderd� passe�
ren.�
In� het� begin� kwamen� te� Naarden� de� schip�
pers,�knechten,�jaagpaarden�en�wagenvoerders�
bijeen�bij�het�poorthuis�van�de�Koepoort,�onge�
veer� op� de� plek� waar� we� nu� de� kazerne� Oud�
Molen�vinden.�Na�de�vernieuwing�van�de�vesting�
in� 1685� verschoof� de� plek� naar� de� Binnenha�
ven.11� Vandaar� begon,� na� het� luiden� van� een�
zogeheten�schuitenbel,�de�afvaart�in�de�richting�
van� Amsterdam.� Het� traject� tot� daar� is� tot� aan�
het�eind�van�de�negentiende�eeuw�altijd�hetzelf�
de�gebleven:�via�de�Pijp�bij�de�Binnenhaven�naar�
de�stadsgracht�en�door�naar�de�trekvaart.�Bij�de�
herberg� De�Roskam� werd� de�schuit� met� een� lijn�
aan� een� man� of� een� paard� verbonden� en� zo�
naar� de� Hakkelaarsbrug� getrokken.� Daar� vond�
een� controle� plaats� voor� de� tolhe�ng.� Vervol�
gens�werd�naar�Muiden�gevaren�om�daar�via�de�
oostelijke� stadsgracht,� de� Keetpoortsluis,� de�
Vecht,� de� Weesperpoortsluis� en� de� westelijke�
136�

De�kade�van�de�Nieuwe�Haven�omstreeks�1900.�De�
ligplaats�van�het�Naarderveer�bevond�zich�ter�hoogte�
van�de�tuin�van�het�Burgerweeshuis�(nu�Stadsarchief)�
bij�de�brede�trap.�Achteraan�is�de�Amsterdamse�Poort�
zichtbaar.�

stadsgracht� in� de� trekvaart� naar� Amsterdam� te�
komen.� Dan� naar� Diemen� met� onderweg� nog�
halteplaatsen� bij� de� tollen� van� de� Papelaans�
brug� (iets� voorbij� de� Kruitfabriek)� en� de� Vinke�
brug.� Het� laatste� stuk� voer� de� schuit� over� de�
Ringvaart� (na� 1825� onderdeel� van� de� Keulse�
Vaart)� van� de� Watergraafsmeerpolder� en� be�
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�
Herberg�De�Roskam�tegenover�de�brug�naar�de�Scha�
penmeent.�De�trekschuiten�bleven�doorgaans�in�het�
gedeelte�van�de�vaart�tussen�beide�bruggen�liggen.�Die�
plek�werd�wel�de�'Aanslagh'�genoemd,�naar�het�koppe�
len�van�de�schuiten�aan�een�man�of�paard.�Een�tekening�
van�Jacob�Bolten�van�omstreeks�1800.��

reikte�zo�de�Amstel.�In�de�zeventiende�eeuw�lag�
de� aanlegsteiger� van� het� Naarderveer� in� de�
Binnen�Amstel� ter� hoogte� van� de� Leprozen�
gracht� (Waterlooplein),� maar� met� de� groei� van�
de� hoofdstad� schoof� de� steiger� mee� naar� bui�
ten.�In�1871�meerde�Van�den�Hoek�af�ter�hoogte�
van�de�Achtergracht.�
Met� de� opening� van� het� Merwedekanaal� in�
1892� (in� 1931� verbreed� tot� Amsterdam�
Rijnkanaal)�was�deze�route�verleden�tijd�gewor�
den.� De� schuit� van� het� Naarderveer,� voor� het�
personenvervoer�toen�nauwelijks�nog�van�bete�
kenis,� voer� door� het� nieuwe� kanaal� naar� het� IJ�
en� langs� de� oostelijke� havens� door� naar� het�
Singel.�Daar�meerde�de�schuit�af�ter�hoogte�van�
de�Heisteeg�bij�de�ronde�Lutherse�Kerk.�
�
�

Tal�van�regels�

�
Hoewel�de�regelgeving�rond�het�Naarderveer�in�
1871� niet� meer� identiek� was� aan� die� van� de� be�
ginfase,� waren� tal� van� oude� instructies� van�
kracht� gebleven.� Zo� was� het� regel� dat� bij� aan�
komst� in� Naarden� of� Amsterdam� de� schipper�
zijn� schuit� niet� draaide,� eer� de� schuit� geheel�
leeg�was�en�de�post�afgeleverd.�Kon�een�schip�
per� plots� niet�doorvaren� naar� zijn� bestemming,�
dan�diende�hij�onverwijld�pakjes�en�brieven�over�
te�dragen�aan�een�collega�schipper.�
Terwijl�de�spoorwegen�al�hun�intrede�hadden�
gedaan,�stond�in�de�tweede�helft�van�de�negen�
tiende� eeuw� het� reglement� nog� bol� van� al� die�
�

�
Het�tarief�voor�passagiers�bij�het�Naarderveer�m.i.v.�
1851.�V.l.n.r.�in�de�kolommen:�vervoerskosten,�tol,�to�
taal�en�roefgeld.�Dus�een�enkeltje�van�Naarden�naar�de�
Hakkelaarsbrug�kostte�inclusief�tol�9�1⁄2�cent.�Wie�bin�
nen�wilde�zitten,�betaalde�10�cent�extra.�De�vaartijd�van�
Naarden�naar�Amsterdam�was�2�uur�en�3�kwartier.�

oude� regels.� Bij� ijsgang� moest� bijvoorbeeld� de�
vaart�zo�lang�mogelijk�open�gehouden�worden.�
De� schipper� was� verplicht� het� ijs� te� breken� als�
dat� maar� even� mogelijk� was.� Als� de� vaart� echt�
dicht�zat,�moest�hij�ter�vervanging�van�de�schuit�
zelfs�een�rijtuig�inzetten�op�zijn�traject.�
Er�waren�ook�tal�van�regels�om�de�reiziger�te�
gerieven.� Zij� mochten� geen� reden� tot� klagen�
hebben.� Daarom� moest� een� schipper� gebruik�
maken� van� een� goede� volksschuit.� Hij� mocht�
pas� zeilen� als� de� passagiers� er� geen� bezwaar�
tegen� hadden.� Verkeersregels� waren� er� uiter�
aard� ook� maar� deze� werden� bij� gebrek� aan�
handhaving� en� controle� veelvuldig� overtreden.�
Vooral� zandschippers� met� hun� vol� beladen�
schuiten� maakten� het� op� dit� punt� wel� heel� erg�
bont.�
�
�

Tarieven�en�tollen�

�
Wie� nu� de� dikke� stapels� documenten� doorwor�
stelt� over� het� Naarderveer� en� de� trekvaart,�
vraagt� zich� af� wat� een� veerschipper� eigenlijk�
zelf�nog�in�de�melk�te�brokkelen�had,�want�ook�
het�passagiersgeld,�het�vrachttarief,�de�bestello�
nen�en�de�dienstregeling�werden�door�de�stads�
besturen� bepaald.12� Eigenlijk� waren� de� stadsbe�
sturen� de� veerexploitanten,� de� schippers� kre�
gen� slechts� het� alleenrecht� om� voor� hen� te� va�
ren.�
In� 1805� moest� een� passagier� tien� stuivers�
betalen� voor� een� tocht� van� Naarden� naar� Am�
sterdam.� Daar� was� het� tolgeld� en� het� schutten�
door� de� sluisjes� bij� Muiden� bij� inbegrepen.� Wie�
roefgeld� betaalde� �� een� extra� bedrag� van� drie�
stuivers� en� twaalf� penningen� �� mocht� binnen�
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�
Het�traject�van�het�Naarderveer�vóór�1892.�

zitten.�Kinderen�onder�de�tien�jaar�voeren�voor�
half� geld� mee� en� onder� de� drie� jaar� gratis.� Op�
een� lijst� van� goederen� die�in� 1806� zoal� met� het�
Naarderveer� vervoerd� konden� worden,� lezen�
we� dat� voor� ieder� goed� een� apart� tarief� gold.�
Levens�� en� genotmiddelen,� huisraad,� vee,�
groenten,�al�het�voor�die�tijd�denkbare,�klein�of�
groot,�het�staat�er�met�een�eigen�tarief�op�ver�
meld.� Bijvoorbeeld� vijf� stuivers� voor� een� anker�
wijn,� twee� stuivers� voor� een� brief� en� drie� stui�
vers� voor� een� big� of� lam,� een� pot� aardbeien,�
een� mandje� pijpen,� een� koppel� hazen,� konijnen�
of�patrijzen,�een�rist�vinken,�en�ga�zo�maar�door.�
De� vracht� plus� het� aantal� personen� werden� bij�
de�drie�al�genoemde�bruggen�door�een�hulp�van�
de� tolpachter� aan� de� tol� genoteerd.13� Telder�
werd� zon� man� genoemd.� Hij� was� tevens�
ophaalder�van�de�brug.�Eens�per�maand�was�er�
een�reken��of�betaaldag.�Dan�moesten�de�veer�
schippers�het�aandeel�tol�uit�de�door�hen�geïnde�
vrachtgelden� afdragen� aan� de� pachter.� Dat� le�
verde�nog�weleens�problemen�op,�want�zelden�
klopten� de� lijsten� van� de� telder� met� die� van� de�
schipper.�
De�telder�kon�wel�goed�turven.�Daarom�we�
ten�we�nu�bijvoorbeeld�dat�in�1862�bij�de�Hakke�
laarsbrug� 10.627� schepen� passeerden.� De� helft�
daarvan� bestond� uit� vaartuigen� van� 20� ton� en�
meer.�Het�waren�in�dat�jaar�vooral�zand�,�mest�,�
turf��en�houtschepen,�maar�ook�vaartuigen�bela�
den� met� vaten� bier� en� wijn.� Van� deze� bulk�
transporten� werd� het� tolgeld,� in� dat� jaar� bij� de�
Hakkelaar� 1500� gulden� bedragend,� direct� ge�
ïnd.14�
�
138�

Concurrentie�

�
Al�in�de�tijd�van�Van�den�Hoek�had�op�het�traject�
Naarden�Amsterdam� een� ijzeren� schroefstoom�
boot�zijn�intrede�gedaan.�Het�schip,�de�Floris�V,�
voer�met�een�snelheid�van�maximaal�7,8�mijl�per�
uur� door� de� trekvaart� en� moest� volgens� opge�
legde� bepalingen� in� 66� minuten� van� Naarden�
naar�Muiden�varen.�Deze�indringer�kreeg�geen�
warm� onthaal� bij� de� beurtschippers,� zij� veroor�
zaakten� zelfs� problemen.� In� 1867� beklaagde�
Steenstra,� de� eigenaar� van� de� Floris�V,� zich� er�
over�bij�het�bestuurscollege�van�de�trekvaarten.�
Hij� verzocht� om� maatregelen� om� gevaarlijke�
situaties�tijdens�het�varen�te�voorkomen.�
In� die� jaren� was� het� vervoerswezen� volop� in�
beweging.� Nieuwe� vindingen� zetten� het� oude�
op� zijn� kop.� Zandwegen� veranderden� in� straat�
wegen,� de� Oosterspoorweg� was� in� 1874� voor�
gebruik�gereed�en�op�20�augustus�1881�reed�de�
eerste� stoomtram� van� Amsterdam� naar� Naar�
den.� Over� kleine� zaken� werd� soms� ßink� ge�
zeurd.� Twee� eeuwen� reeds� had� de� schuitenbel�
zonder�problemen�aan�een�gevel�tegenover�het�
logement� het� Amsterdamsche� Veerhuis� bij� de�
sluis� gehangen,� maar� in� 1871� stoorde� uitbater�
Andriessen�zich�opeens�aan�het�geluid.�Zijn�gas�
ten�zouden�er�te�vroeg�door�uit�hun�slaap�wor�
den� gewekt.� De� bel� werd� dan� ook� in� dat� jaar�
verplaatst�naar�de�kade�van�de�Binnenhaven�bij�
de�schuit�van�Van�den�Hoek.�
In� Amsterdam� was� men� opeens� de�
commissarishuisjes� beu.� Iedere� veerdienst� had�
namelijk�op�of�bij�de�steiger�een�klein�kantoortje�
��soms�niet�meer�dan�een�hokje���waar�aangete�
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�
Het�Naerder�veer�aan�de�Amstel�op�de�hoek�met�de�Leprozengracht�omstreeks�1659.�Een�ets�van�R.�Nooms�uit�de�
Collectie�Stadsarchief�Amsterdam.�

kende�stukken�en�pakjes�moesten�worden�afge�
geven�aan�een�commissaris�van�het�veer.�Langs�
de�Amstel�stonden�nogal�wat�van�deze�gebouw�
tjes� en� van� de� detonerende� aanblik� wilde� men�
af.� Schoolmeester� en� historicus� Jan� ter� Gouw�
(1814�1894),� ooit� inwoner� van� Naarden,� legde�
het� commissarishuisje� van� het� Naarderveer� ge�
lukkig�nog�op�tijd�op�een�tekening�vast.�
�
�

Driemaal�A.�van�den�Hoek�

�
Ondanks�de�revolutionaire�ontwikkelingen�in�het�
vervoerswezen� verging� het� Ap� en� zijn� bedrijf�
voorspoedig.�In�1888�kocht�hij� aan�de�Binnenha�
ven� het� riante� woonhuis� (nu� Nieuwe� Haven� 3)�
van� de� weduwe� Sophia� Johanna� van� Ommeren�
Nissaus� (geb.� 1812).� Bij� leven� was� haar� man� Dirk�
van� Ommeren� (1811�1871)� stal�� en� logementhou�
der� van� Het� Vliegend� Hert� geweest.� Zijn� bedrijf�
strekte� zich� in� lengte� uit� van� de� Vrouwenstraat�
(Cattenhagestraat)� tot� aan� de� haven.� Na� zijn�
overlijden� was� zijn� vrouw� aan� de� haven� gaan�
wonen� en� had� het� logement� voortgezet.� Na� de�
verkoop� verhuisde� ze� naar� Leiden.� Zo� verkaste�
Ap� naar� het� fraaie� huis� tegenover� de� sluiskolk,�
waar� nog� twee� generaties� Van� den� Hoek� schip�
�

per/expediteur� zijn� gebleven.� In� de� eerste� tijd�
was�het�bij�Ap�een�komen�en�gaan�van�schippers�
knechten.15�Sommigen�woonden�bij�hem�in.�Toen�
echter�in�1897�Bram�Harder�(1875�1948)�in�dienst�
kwam,�is�het�bij�deze�ene�knecht�gebleven.�Bram�
bleef�het�bedrijf�maar�liefst�48�jaar�trouw.16�
Spelenderwijs� hebben� de� zonen� van� Ap� de�
kneepjes� van� het� schippersvak� geleerd.� Na� hun�
schooljaren� hebben� ze� allemaal� wel� een� tijdje�
als� knecht� op� vaders� schuit� meegevaren.� Aan�
het�eind�van�de�negentiende�eeuw�heeft�Albert�
(1868�1928)�het�bedrijf�van�zijn�vader�overgeno�
men.17�Na�het�overlijden�van�zijn�moeder�in�1899�
is� hij� met� zijn� gezin� bij� zijn� vader� ingetrokken.�
Op� 4� mei� van� het� jaar� 1900� overleed� vader� Ap�
op�zeventigjarige�leeftijd.18�
In� 1905� heeft� Albert� de� oude� jaagschuit� ver�
vangen� door� een� ijzeren� motorvrachtschip.� De�
nieuwe� boot� had� een� inhoud� van� 54� ton� en�
kreeg� de� naam� Vesting�Naarden.� Net� als� bij� de�
collega�expediteur� de� gebroeders� Karssemeijer�
was� het� schip� uitgerust� met� een� Rennes� gloei�
kopmotor� met� een� groot� vliegwiel.� Het� Naar�
derveer� als� passagiersdienst� had� toen� al� opge�
houden� te� bestaan.� Van� den� Hoek� werd� beurt�
schipper� op� Amsterdam,� terwijl� de� Karssemeij�
ers� de� Zaanstreek� bedienden.19� Tussen� beide�
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Het�tarief�voor�begrafenissen�en�goederen�bij�het�Naarderveer�m.i.v.�1851.�

bedrijven�bestond�nauwelijks�concurrentie.�Ook�
van�Hagedoorn,�een�derde�Naardense�schipper,�
die� gespecialiseerd� was� in� het� bulkvervoer� van�
zand,� stenen� en� puin,� had� Van� den� Hoek� als�
schipper/buurman� weinig� te� duchten.� Hage�
doorn� werd� trouwens� korte� tijd� later� brand�
sto�enhandelaar�in�de�Pastoorstraat.�
In�1916�liet�Albert�op�het�erf�naast�zijn�woning�
een� nieuwe� opslagruimte� bouwen.� Deze� aan�
bouw� werd� later� tot� woonruimte� verbouwd�en�
bestaat�nog�steeds.�
Het� beurtvaartbedrijf� in� het� algemeen� heeft�
in� de� eerste� decennia� van� de� twintigste� eeuw�
moeilijke� tijden� gekend.� Strenge� winters� maak�
ten� het� transport� te� water� dikwijls� onmogelijk�
en� tijdens� de� Eerste� Wereldoorlog� waren� er,�
omwille� van� defensieve� factoren,� nogal� eens�
langdurige� stremmingen.� Ook� de� verminderde�
140�

aanvoer�van�overzeese�goederen�had�zijn�weer�
slag�op�de�binnenvaart.�
Albert� van� den� Hoek� is� tot� zijn� overlijden� in�
1928�beurtschipper�gebleven.�Zijn�oudste�zoon,�
de� derde� Albert� in� het� bedrijf,� heeft� de� zaken�
daarna�in�een�modernere�vorm�voortgezet.20�Hij�
liet� zich� van� meet� af� aan� expediteur� noemen�
en� regelde� de� zaken� vanuit� zijn� kantoor.� Het�
varen�liet�hij�aan�zijn�personeel�over.�Begin�jaren�
dertig� werd� een� vrachtauto� aangeschaft� waar�
mee� de� Gooise� dorpen� over� land� konden� wor�
den�bestreken.�Verhuizingen�deed�deze�expedi�
teur�ook.�
�
�

Roemloos�einde�

�
Ondanks�zijn�voortvarende�aanpak�heeft�Albert�
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�
Commissarishuisjes�aan�de�veren�in�1851,�getekend�door�
Jan�ter�Gouw.�Links�het�commissaris��of�commie�
zenhuisje�te�Amsterdam�van�het�veer�op�Utrecht,�
Weesp,�Muiden�en�Naarden.�Het�opschrift�geeft�aan�dat�
er�ook�aangetekende�stukken�werden�afgehandeld.�Een�
tekening�uit�de�Collectie�Stadsarchief�Amsterdam.�

de� Derde� zijn� bedrijf� in� de� crisisjaren� en� in� de�
Tweede� Wereldoorlog� met� moeite� het� hoofd�
boven� water� kunnen� houden.� De� naoorlogse�
wederopbouw� bracht� nog� enkele� goede� jaren�
voor�de�beurtvaart,�maar�niet�voor�deze�Albert.�
Door�een�verkeerde�politieke�keuze�in�de�oorlog�
verging�het�hem�en�zijn�gezin�slecht.�Na�de�be�
vrijding� in� 1945� werden� hij,� zijn� vrouw� en� zijn�
kinderen� geïnterneerd,� zijn� bedrijf� hield� op� te�
bestaan,�in�1958�is�hij�overleden.�Aan�een�zeven�
tigjarig�bloeiend�schippersbedrijf�was�een�roem�
loos�einde�gekomen.�
�
Het� artikel� Aalbert�van�den�Hoek�(1829�1900),�de�
laatste� schipper� van� het� Naarderveer� is� eerder�
verschenen� in� De� Omroeper� � Historisch� Tijd�
schrift�voor�Naarden,�Jaargang�25,�nr.�3.�
�
Annie� Verweij,� erfgooiersdochter,� geboren� 1949�
in� Hilversum.� Heeft� belangstelling� voor� sociaal�
economische� geschiedenis� en� publiceert� zo� af� en�
toe� een� artikel� in� De� Omroeper,� het� historisch�
tijdschrift�voor�Naarden.�
�
Noten�
�
1.� De� aanleg� van� de� Naarder�� en� Muidertrekvaart,�
in:�De�Omroeper�4,�nr.�2,�1991,�en�H.�Poolman,�Com�
missarissen� over� de� Trekvaarten� tusschen� Diemer�
brug� en� Muiden� en� tusschen� Muiden� en� Naarden,�
november�1970,�gestencilde�uitgave.�
2.� Het�buitenveer,�aanvankelijk�via�de�Naarder�zeeha�
ven,�is�wel�blijven�bestaan.�In�1672�heeft�de�Franse�
bezetter�de�zeehaven�afgedamd.�Na�de�bevrijding�
in� 1673� is� deze� weer� toegankelijk� gemaakt,� maar�
door� stormschade� raakte� de� haven� al� gauw� weer�
in�onbruik.�Na�de�voltooiing�van�de�nieuwe�vesting�

�

�
Schippersknecht�Bram�Harder�in�1905�aan�het�stuur�van�
het�motorvrachtschip�Vesting�Naarden.�

is� de� zeehaven� deels� gedempt.� Het� Naarder� bui�
tenveer� gebruikte� nadien� de� trekvaart� naar� Mui�
den�en�voer�daar�door�de�zeesluis�over�de�Zuider�
zee� naar� Amsterdam.� In� 1646� kwam� er� ook� een�
veer�tussen�Naarden�en�Utrecht�tot�stand.�
3.� Op� 20� juni� 1641� werden� Jacob� Claesz.� Velle,�
Volcquijn� Fransz.,� Hendrick� Claesz.� Schous� en� Jan�
Gerritsz.� Glasius� benoemd� tot� schippers� van� het�
Naarderveer.� De� heren� betaalden� ieder� 60� gulden�
per�jaar�voor�hun�concessie.�Het�stadsbestuur�was�
niet� gul� met� de� uitgifte� van� zon� acte� van� toela�
ting.� Het� wilde� uitsluitend� zaken� doen� met� be�
trouwbare� personen� met� voldoende� kapitaal� die�
ook� in� staat� waren� om� een� waarborgsom� te� stor�
ten.�Dat�laatste�was�noodzakelijk�voor�het�geval�er�
schadeclaims�werden�ingediend�als�gevolg�van�het�
vervoer�van�goederen.�
4.� Aalbertha� (Bertje)� Teunissen� van� den� Hoek� werd�
geboren�op�14�augustus�1807�te�Voorthuizen.�Haar�
ouders� waren� Teunis� Aalbertsz.� van� den� Hoek�
(1777�1834)� en� Woutertje� Wouters� van� Loenen�
(1781�1869),� beiden� daggelder� van� beroep.� De�
vader� van� Aalbert� van� den� Hoek� is� onbekend� ge�
bleven.�Aalbertha�Teunissen�van�den�Hoek�trouw�
de� op� 7� mei� 1845� met� Jan� Kooij� (1800�1869)� uit�
Huizen.�In�1859�woonde�het�echtpaar�in�de�Peper�
straat�10�in�het�huis�waar�later�de�slagerij�van�Van�
Rooijen�werd�gevestigd.�
5.� De�ouders�van�Bartje�Boer�Rookhuijsen�(1831�1899)�
zijn� Jan� Boer� Rookhuijsen� (1798�1869)� en� Anna�
Catharina� van� Loveren� (1799�1867),� gehuwd� te�
Naarden�op�12�mei�1822.�Jan�is�de�eerste�Rookhuij�
sen�met�de�toevoeging�Boer�voor�zijn�naam.�Hij�is�
zandbaas�van�beroep.�Het�echtpaar�woonde�in�de�
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�
Ap�van�den�Hoek�bezoekt�in�1899�het�graf�van�zijn�
vrouw�op�de�oude�Algemene�Begraafplaats�van�Naar�
den.�De�steen�ligt�er�nog,�het�sierlijke�hek�is�verdwenen.�

�
Een�schippersknecht�in�1905�op�het�vrachtschip�van�
Albert�van�den�Hoek�bij�de�sluis�in�de�Nieuwe�Haven.�De�
Naardense�jeugd�poseert,�maar�de�belichtingstijd�is�
voor�hen�te�lang.�In�de�deuropening�van�Nieuwe�Haven�1�
staat�buurvrouw�Hagedoorn,�de�vrouw�van�een�van�de�
andere�schippers�van�Naarden.�

Turfpoortstraat�262�(oud�nummer)�naast�de�Mane�
ge.�
Kinderen� uit� het� huwelijk� Van� den� Hoek�Boer�
Rookhuijsen:�Jan�(1860�1866),�Dirk�Jan�(1863�1939),�
Aalberta� (1865�1865),� Anna� Catharina� (1866�1932),�
Albert� (1868�1928),� Jan� (geboren� 1870),� Bertus�
(1872�1952).�Het�echtpaar�heeft�in�de�periode�1865�
1868� aan� de� Weesperzijde� 2� en� later� aan� het� Oet�
genspad�21�te�Amsterdam�gewoond.�
In�maart�1849�diende�Hendrik�Snijder�een�verzoek�
in� bij� het� gemeentebestuur� van� Naarden� om� tot�
schipper� te� worden� benoemd.� Het� Binnen� Veer�
met� schuit� van� Naarden� op� Amsterdam� had� hij�
gekocht� van� ene� Cornelis� van� Lente.� Snijder� voer�
zelf� niet.� Hij� liet� Teunis� van� Lente� als� zetschipper�
zijn�bodedienst�onderhouden.�Kennelijk�school�er�
brood�in�de�handel�in�schippersconcessies.�
Deze� huizen� bestaan� niet� meer.� Zijn� woonhuis�
stond� naast� het� pakhuis� van� Wilhelm� op� de� hoek�
Nieuwe� Haven/Pastoorstraat.� De� hoek� er� tegen�
over�werd�later�het�pand�van�de�gebroeders�Kars�
semeijer.�
Bij� een� overname� van� het� Naarderveer� was� een�
nieuwe� schipper� reglementair� verplicht� een� som�
van� 200� gulden� af� te� dragen� ten� behoeve� van� de�
Regenten� van� het� Burgerweeshuis� van� Naarden.�

Het�Burgerweeshuis�van�Naarden�was�voor�70.000�
gulden� medeÞnancier� in� de� aanleg� van� de� trek�
vaart.� De� 200� gulden�regeling,� o�cieel� het� Regt�
van� overgang� van� het� binnenveer� van� Naarden�
door� Muiden� op� Amsterdam� vice� versa� was� een�
tegemoetkoming� aan� het� weeshuis� dat� zelden� of�
nooit� deelde� in� de� revenuen� van� de� trekvaart� en�
zijn�geleende�geld�nooit�terugkreeg.�De�recognitie�
van� 200� gulden� werd� overigens� in� de� volgende�
eeuwen�vaak�het�onderwerp�van�hoog�oplopende�
conßicten.�Sommige�schippers�weigerden�botweg�
te�betalen.�Ooit�diende�een�zaak�hierover�voor�de�
Hoge�Raad.�
10.�Informant� voor� vele� gegevens� in� dit� artikel� was�
Gerrit� P.� van� den� Hoek� (geb.� 1926� en� wonende� te�
Naarden).� Hij� is� de� jongste� zoon� van� Bertus� van�
den� Hoek� (1872�1952)� en� kleinzoon� van� schipper�
Aalbert.�
11.� Voor� het� gemak� bleef� de� jaagschuit� doorgaans� in�
de� trekvaart� liggen� bij� de� herberg� De� Roskam� te�
genover�de�brug� naar�de�Schapenmeent.�Maar�bij�
zeer�slecht�weer�mocht�de�schuit�daar�niet�blijven�
en� moest� door� de� schipper� zelf� of� door� twee� be�
kwame� knechten� naar� de� haven� worden� ge�
boomd.�
12.� Zie� onder� meer� in� het� Stadsarchief� van� Naarden�
het� Archief� van� de� Commissarissen� der� Trek�
vaarten� en� in� het� Oud� Archief� van� de� stad�
Stukken� betre�ende� het� Veer� Naarden�
Amsterdam�(OAN�129.3).�
13.� De� tol� voor� de� trekvaart� werd� niet� verpacht,� maar�
beheerd� door� de� pachters� van� het� zandpad� (later�
Rijksstraatweg)� ernaast.� Naast� het� innen� van� het�
tolgeld�waren�zij�ook�belast�met�de�bediening�van�de�
bruggen.� Zij� ontvingen� 5� %� van� de� bruto�inkomsten�
als�commissie�voor�de�inning�van�de�watertol.�
14.�De� opbrengt� van� de� watertollen� aan� de� Hakke��
laars�,� Papelaans�� en� Vinkebrug� en� het� rendement�

6.�

7.�

8.�

9.�

142�

TVE�32e�jrg.�2014�

Laatst�gewijzigd:�1�8�2014�Versie:�def�

De�familie�Van�den�Hoek�van�Dijk�poseert�in�1905�op�het�
beurtvaartschip�Vesting�Naarden.�V.l.n.r.:�vader�Al�
bert,�Albert�jr.,�Kobus,�Dirk�Jan,�Bartje,�Zus�en�moeder�
Coba.�Dirk�Jan�overleed�in�1912�op�14�jarige�leeftijd�na�
een�val�bij�een�spelletje�slierten�21�in�de�Amsterdam�
sche�Poortstraat,�nu�Burgemeester�Wesselingplein.�

�
Albert�de�Derde�met�vrouw�Trijn�en�zoons�Ap,�Max�en�
Jaap�in�de�deuropening�van�het�pand�Nieuwe�Haven�3�in�
1934.�

�
De�Nieuwe�Haven�omstreeks�1930�met�het�beurtvaart�
schip�Vesting�Naarden�en�het�woonhuis�en�pakhuis�
van�expediteur�Van�den�Hoek.�

van�de�verpachting�van�de�visserij�op�de�trekvaart�
waren� meestal� voldoende� om� er� de� onderhouds�
kosten� van� de� waterwegen� mee� te� Þnancieren.�
Waren�de�uitgaven�hoger,�dan�was�elk�van�de�drie�
deelnemende� gemeenten� (Amsterdam,� Muiden,�
Naarden)� verplicht� een� derde� deel� van� het� tekort�
te� dekken.� Hoewel� de� rekening� weleens� met� een�
batig� saldo� sloot,� was� dit� bedrag� nooit� zo� groot�
dat� van� aßossing� van� de� geleende� gelden� of� zelfs�
maar� van� de� voldoening� van� de� verschuldigde�
rente�sprake�kon�zijn.�
15.� In� 1890� gaat� het� om� een� knecht� genaamd� Hille�
brand;� hij� was� in� 1871� geboren� in� Beverwijk.� Een�
jaar�later�kwam�Gerrit�de�Ronde�uit�Loosdrecht.�In�
1892�is�ene�Cornelis�er�in�huis�en�zo�volgen�er�nog�
meer.�
16.�Herman�Harder,�Bram�de�Schipper�(1875�1948),�in:�
De�Omroeper�10,�nr.�3,�1997.�
17.� Albert� van� den� Hoek� trouwt� op� 5� mei� 1894� met�
Jacobje� van� Dijk� (Genemuiden� 1871� �� Naarden�
1938).� Kinderen� uit� dit� huwelijk� zijn:� Albert� (1895�
1958),�Jacobus�Petrus�(1896),�Dirk�Jan�(1897�1912),�
Hendrika� Maria� (1899�1899),� Bartje� (1900),� Niclasi�
na�(1902),�Jacomina�(1909�1963).�

�

18.�Het� graf� van� het� schippersechtpaar� bevindt� zich�
op�de� oude�Algemene�Begraafplaats�van�Naarden�
(het�blok�rechts�van�de�ingang).�
19.�Han� Visser,� Het� beurtschip� De�Voorwaarts,� in:� De�
Omroeper� 13,� nr.� 1,� 2000,� en� Veronica� Smelt,� De�
Voorwaarts,� in� De� Omroeper� 2,� nr.� 1,� 1989.�
Stadsarchief� van� Naarden,� Nieuw� Notarieel� Ar�
chief:� notaris� P.� Munnikhuizen� akte� 1� maart� 1894�
nr.�42.�Inhoud:�Dirk�Karssemeijer,�baas�bij�de�kruit�
fabriek� en� wonende� te� Muiden,� koopt� van� de�
koopman� Lammert� Honing� uit� Huizen� voor� 2000�
gulden� een� zeilschip� (overdekt� tjalkschip)� met� de�
naam� Aleida� Geertruida� die� werd� omgedoopt� tot�
De�Twee�Gebroeders.� Het� vaartuig� had� een� inhoud�
van� 110� ton.� Honing� had� het� schip� een� jaar� eerder�
in�Harderwijk�gekocht.�
20.�Albert� trouwde� op� 24� mei� 1922� te� Naarden� met�
Trijn�Pieters�Alwin�(Wymbritseradeel�1894�Bussum�
1950).�Kinderen�uit�dit�huwelijk:�Albert�(1923),�Max�
Bruno�(1928)�en�Jacob�(1931).�
21.� Slierten� was� een� spelletje� waarbij� een� stuk� of�
acht� kinderen� elkaars� hand� stevig� vast� hielden� en�
dan�als�treintje�gingen�rennen.�Als�het�treintje�op�
snelheid� was,� gaf� de� voorste� met� zijn� armen� een�
ruk� aan� de� sliert� waardoor� deze� van� rechts� naar�
links�centrifugeerde�en�de�achterste�door�de�enor�
me�versnelling�niet�meer�op�de�been�kon�blijven�en�
over�de�straat�rolde.�
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Erflaters tussen Vecht en Eem

Johan Schoonderbeek (1874-1927),
stichter van de Nederlandse Bachvereniging

�
Marcus�van�der�Heide�

Johan� Schoonderbeek� is� de� bekendste� van� de�
drie�generaties�Schoonderbeek�in�Naarden.�Zijn�
vader�Valentijn�Paulus�(1835�1898)�werd�in�1854�
organist� van� de� Grote� Kerk,� zorgde� ervoor� dat�
daar� in� 1862� een� nieuw� orgel� kwam� en� richtte�
het� koor� Excelsior� op.� Dit� koor� repeteerde� en�
concerteerde� in� een� zaaltje� van� Het� Vliegend�
Hert� in� de� Vrouwenstraat.� In� 1896� vond� als�
proef� een� 'o�cieel'� optreden� in� de� Grote� Kerk�
plaats;� medestudenten� van� Johan,� die� zelf� aan�
het� Amsterdamse� Toonkunst� Conservatorium�
orgel� en� cello� studeerde,� verzorgden� met� bla�
zers�van�het�7de�Regiment�Infanterie�de�begelei�
ding.� Het� zou� de� aanzet� voor� de� jaarlijkse�
'Zomeruitvoeringen'� worden,� waarmee� Naar�
den�vanaf�1898�op�de�muzikale�kaart�van�Neder�
land�kwam�te�staan.�
In� dat� jaar� volgde� Johan� zijn� vader� op� als� or�
ganist� en� dirigent� van� Excelsior.� In� 1899� kwam�
daar� het� dirigentschap� van� het� Toonkunstkoor�
Bussum� bij.� Hij� ijverde� voor� een� eigen� begelei�
dingsorkest.� In� april� 1903� was� het� strijkorkest�
der�afdeling�er,�dat�in�april�1904�een�buitengewo�
ne� uitvoering� (met� versterking� van� leden� van�
het� Concertgebouworkest)� gaf� van� het� dubbel�
concert�van�Bach�en�een�pianoconcert�van�Beet�
hoven.� Zijn� voorliefde� voor� Bach� blijkt� in� deze�
jaren� al.� In� 1902� bijvoorbeeld� stonden� er� twee�
Bach�cantates�op�het�programma.�
De� tweede� verdienste� van� Schoonderbeek�
was� de� heropening� in� 1904� van� de� Toonkunst�
muziekschool� in� Bussum.� Gesticht� in� 1885� door�
de�in�zijn�tijd�legendarische�Gustav�Heinze,�was�
de� muziekschool� al� een� aantal� jaren� van� het�
toneel� verdwenen.� Schoonderbeek� ging� er� als�
directeur�en�docent�orgel�en�cello�aan�de�slag.�
Daarnaast� werd� Johan� Schoonderbeek� in�
1905� dirigent� van� de� Christelijke�Oratoriumvere�
niging�Amsterdam�en�hij�bleef�dat�gedurende�19�
jaar.�In�1908�kwam�daar�nog�de�Christelijke�Zang�
vereniging� Excelsior� in� Den� Haag� bij,� die� vanaf�
1910� op� de� dinsdag� na� Palmzondag� jaarlijks� de�
Mattheus� Passie� uitvoerde.� Ook� internationaal�
144�

liet�Schoonderbeek�van�zich�horen.�Zo�dirigeer�
de� hij� in� april� 1910� twee� concerten� met� Neder�
landse�muziek�in�Berlijn.�Al�in�1909�en�1910�kreeg�
hij�koninklijke�onderscheidingen.�
Intussen� programmeerde� Schoonderbeek� bij�
het� Bussumse� Toonkunstkoor� steeds� meer�
Bach,� o.a.� delen� uit� het� Weihnachtsoratorium.�
Hij� had� grootse� plannen:� het� tweede� concert�
van� elk� seizoen� wijden� aan� cantates� van� Bach,�
met� grote� (dus� dure)� internationale� solisten.�
Inderdaad� kwamen� Tilia� Hill� uit� Görlitz,� Maria�
Philipp� uit� Bazel,� Thomas� Denijs� en� Georg� Wal�
ter�uit�Berlijn�allemaal�naar�het�Gooi.�
�
De�Bachvereniging�
De�inspanningen�eisten�ook�hun�tol.�In�de�herfst�
van� 1919,� bij� het� instuderen� van� de� Paulus� van�
Mendelssohn,� werd� Schoonderbeek� getro�en�
door� een� attaque.� De� tweede� dirigent� van� het�
Concertgebouworkest,� Evert� Cornelis,� verving�
hem�op�de�uitvoering�in�januari�1920.�Het�laatste�
concert� onder� leiding� van� Schoonderbeek� was�
op� 4� mei� 1920,� een� Bach�programma.� In� april�
1921� moest� wederom� een� vervanger� gezocht�
worden.� Het� werd� het� crisisjaar� voor� het� Toon�
kunst�Bussum.�Schoonderbeek�zegde�zijn�dienst�
verband�op�met�een�lange�brief,�die�integraal�in�
de� Bussumsche� Courant� werd� opgenomen.� Hij�
verwijst�daarin�naar�het�moeizame�werken�met�
het�koor�(te�weinig�niveau),�de�Þnanciële�perike�
len�en�zijn�50%�arbeidsgeschiktheid.�
Op�13�september�1921�richtte�Schoonderbeek�
met� een� aantal� Bachlie�ebbers� ten� huize� van�
mevrouw�M.�van�Eeghen�Boissevain�in�Naarden�
de� Nederlandse�Bachvereniging� op,� met� als� doel�
op�Goede�Vrijdag�de�Mattheus�Passie�uit�te�voe�
ren.�Vele�leden�van�Toonkunst�gingen�mee�naar�
de� Bachvereniging,� Toonkunst� ontredderd� ach�
terlatend�met�een�kastekort�van�f�667,06.�
Op� 14� april� 1922� klonk� de� Mattheus� voor� het�
eerst� in� de� Grote� Kerk� van� Naarden,� weliswaar�
de�verkorte�versie.�Schoonderbeek�werd�in�het�
voorjaar� van� 1926� weer� door� een� beroerte� ge�
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Johan�Schoonderbeek�aan�de�vleugel�in�zijn�villa�Vita�
Nuova.�

tro�en� en� overleed� op� 3� maart� 1927.� Hij� werd�
begraven�op�de�Algemene�Begraafplaats�bij�Jan�
Tabak.�Twee�jaar�na�zijn�dood�werd�in�de�Grote�
Kerk�van�Naarden�een�gedenksteen�te�zijner�ere�
onthuld.� Het� zwaartepunt� van� den� arbeid� van�
dezen� kunstenaar� ligt� echter� bovenal� in� de� zeer�
bizondere� Zomerconcerten� in� de� Naarder� kerk,�
die�in�1898�aanvingen�en�sinds�dien�onafgebroken�
jaarlijks� terugkeerden,� een� werkelijke� waarde� in�
de�muziekcultuur�der�laatste�kwarteeuw,� schrijft�
J.D.C.� van� Dokkum� in� (Toonkunst�)Gedenkboek�
1829�1929.�

�

Als�organist�van�de�Naardense�Grote�Kerk�werd�
Schoonderbeek�opgevolgd�door�zijn�neef�Valen�
tijn�Schoonderbeek.�Maar�hij�gaat�de�geschiede�
nisboeken�in�als�oprichter�en�eerste�dirigent�van�
de� Nederlandse� Bachvereniging.� Daar� werd� hij�
opgevolgd� door� Evert� Cornelis� (tot� 1931),� An�
thon� van� der� Horst� (tot� 1965)� en� Charles� de�
Wol�.�In�de�jaren�tachtig�brak�de�tijd�aan�van�de�
'originele'� uitvoeringen� met� authentieke� instru�
menten,� kleinere� bezetting� enzovoort� en� zie�
daar,� l'histoire�se�répète:� ook� De� Wol�,� die� zich�
daar� niet� mee� kon� verenigen,� scheidde� zich� af�
en� richtte� in� 1983� met� een� deel� van� het� koor�
Bachkoor�Holland�op,�dat�zetelt�in�Leiden.�
Maar� zoals� het� Toonkunstkoor�Bussum�inder�
tijd� uit� de� as� herrees,� zo� is� ook� de� Nederlandse�
Bachvereniging,�met�artistiek�leider�Jos�van�Veld�
hoven,� anno� 2014� springlevend� en� toonaange�
vend�in�Nederland.�
�
Literatuur�
�
Marcus�van�der�Heide,�Toonkunstkoor�Bussum�
125�jaar,�Bussum�2008.�
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Het lezen waard

Boekbesprekingen
Een fraai monument voor
een monumentale vestingstad
Net�nu�Naarden�ten�gevolge�van�de�gemeentelij�
ke� herindeling� op� het� punt� staat� de� in� 1351� ver�
kregen� zelfstandigheid� te� verliezen,� is� er� een�
prachtig�loßied�op�deze�vestingstad�verschenen:�
de� bundel� De� vesting� Naarden.� Een� halve� eeuw�
restaureren.� Redacteur� van� het� boek� is� Carlos�
Scheltema,� de� internationaal� gewaardeerde�
kenner� van� het� Europese� vestingwezen� en� al�
sinds� de� jaren� zestig� van� de� twintigste� eeuw�
actief�als�beschermer�van�de�historische�vesting�
Naarden.� Dit� jaar� is� het�ook� vijftig� jaar� geleden,�
dat� de� Rijksgebouwendienst� begon� met� het�
restaureren� van� de� vestingwerken,� de� directe�
aanleiding�tot�dit�boek.�
In�22�bijdragen�worden�door�26�auteurs�aller�
lei� aspecten� van� de� vestingstad� behandeld,� on�
dergebracht� in� een� vijftal� delen,� terwijl� Carlos�
Scheltema�ook�nog�een�Inleiding�en�een�Epiloog�
heeft� geschreven.� In� deel� 1,� Vestingstad� Naar�
den,� komen� de� ontstaansgeschiedenis� van� de�
vestingstad,� de� erfgooiers� en� hun� organisatie�
Stad�en�Lande�van�Gooiland,�de�'opsluiting'�van�
de�stad�binnen�de�zogeheten�verboden�kringen�
en�het�Nederlands�Vestingmuseum�aan�de�orde.�
In�deze�laatste�bijdrage�wordt�ook�ingegaan�op�
motieven� om� het� museum� te� verhuizen� van� de�
huidige�locatie�naar�een�nieuwe�bij�de�Utrechtse�
Poort,�waardoor�meer�aspecten�van�het�vesting�
verhaal�verteld�kunnen�worden.�
Deel� 2� gaat� over� de� kerkgebouwen� en� hun�
interieurs.� De� Grote� Kerk� komt� uiteraard� uitge�
breid� ter� sprake.� De� restauraties� worden� be�
schreven,� naast� de� gewelfschilderingen,� de� or�
gels� en� twee� gerestaureerde� portretten� uit� de�
zeventiende� eeuw� in� de� diaconiekamer.� Vervol�
gens� wordt� de� bouw� en� de� inrichting� van� de�
katholieke� Sint�Vituskerk� binnen� de� veste� ge�
schilderd.� Verrassend� vond� ik� de� beschrijving�
van�de�christelijk�gereformeerde�kerk�in�de�Cat�
tenhagestraat.�Van�buiten�kende�ik�het�gebouw�
wel,� maar� nu� geven� twee� foto's� ook� een� mooi�
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kijkje� in� het� interieur,� naast� de� beschrijving� van�
de�bouw�en�de�inrichting.�Een�aparte�bijdrage�is�
gewijd� aan� Comenius� en� de� geschiedenis� van�
het�gebouw�waarin�zijn�mausoleum�en�museum�
zijn� gevestigd.� Gebouwen� binnen� de� veste� is� de�
titel�van�deel�3.�Hierin�komen�achtereenvolgens�
het� stadhuis,� het� Spaanse� Huis,� het� Groot� en�
Klein� Arsenaal,� het� burgerweeshuis� en� vier� ze�
ventiende�eeuwse�woonhuizen�ter�sprake.�
Vooral� deel� 4� over� de� Restauratie� en� beheer�
van� de� vestingwerken� is� interessant.� De� andere�
bijdragen�betre�en�onderwerpen�die�doorgaans�
al�wel�goed�bekend�zijn.�Maar�in�dit�laatste�deel�
worden� ook� belangrijke� nieuwe� gegevens� aan�
gedragen.� Aan� de� orde� komen� de� restauratie�
van�de�vesting�in�de�twintigste�eeuw,�de�rol�van�
de� Rijksgebouwendienst� in� de� jaren� 1961�1978,�
de� spanning� tussen� cultuur�� en� natuurbescher�
mers,� de� rol� van� de� Stichting� Menno� van� Coe�
hoorn�en�de�Stichting�De�Vesting�Naarden.�Inte�
ressant�vooral�is�de�bijdrage�van�Carlos�Schelte�
ma�en�Jan�Kamphuis�over�de�methodiek�van�het�
restaureren�van�de�vestingwerken�en�de�nieuwe�
inzichten�die�de�laatste�tijd�gegolden�hebben�bij�
de�restauratie�van�bastion�Katten.�
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�Tegenwoordig� vindt� iedereen� het� behoud� en�
goed� onderhoud� van� de� vesting� van� het� groot�
ste� belang,� maar� dat� was� in� de� jaren� na� de� op�
he�ng�van�de�vestingwet�in�1926�wel�anders.�In�
de� bijdrage� van� de� onlangs� overleden� Jaap� van�
Welsen� over� Naarden�en�de�Stichting�Menno�van�
Coehoorn� wordt� saillant� beschreven,� hoe� het�
gemeentebestuur�de�vestingwerken�als�een�last�
en�hindernis�ervaarde�en�de�stichting�zag�als�een�
ongewenste� bemoeial.� Men� wilde� zelfs� over�
gaan� tot� sloop� van� de� wallen� en� demping� van�
de�grachten.�Elders�komt�het�bestemmingsplan�
van�1968�ter�sprake.�Daarin�kwam�de�gemeente�
nog� met� het� voornemen� om� een� brede� ver�
keersader� aan� te� leggen� dwars� door� het� oude�
stratenpatroon�en�een�enorm�plein�ten�westen�
van�de�kerktoren.�Toen�kwamen�Carlos�Schelte�
ma�en�anderen�in�actie�en�is�het�tij�voor�de�ves�
ting� tenslotte� gekeerd.� Ook� TVE� speelde� een�
belangrijke� rol� door� de� procedure� te� starten�
voor� het� aanwijzen� van� de� vesting� tot� be�
schermd�stadsgezicht.�
De� vesting� Naarden.� Een� halve� eeuw� restaure�
ren�telt�136�bladzijden�en�is�rijkelijk�geïllustreerd.�
Iemand�aan�wie�ik�de�bundel�liet�zien,�zei�spon�
taan:� een�boek�om�meteen�verliefd�op�te�worden.�
De� uitgave� is� bestemd� voor� een� groot� publiek;�
de�bijdragen�zijn�doorgaans�vlot�geschreven�en�
pretenderen� uiteraard� geen� wetenschappelijk�
diepgang.� Soms� zitten� er� ook� kleine� foutjes� in.�
Zo� kregen� de� erfgooiers� niet� van� Floris� V� het�
gebruiksrecht� over� de� woeste� gronden� (p� 22);�
dat�hadden�ze�al�verworven�in�de�Eltense�tijd.�Je�
kunt�ook�niet�zeggen�dat�Comenius�de�beroemd�
ste� persoon� uit� de� Naardense� kerkelijke� geschie�
denis�is�(p�28);�in�die�geschiedenis�heeft�hij�hele�
maal�geen�rol�gespeeld.�Echt�knarsetandend�las�
ik�in�de�bijdrage�over�de�Grote�Kerk�(�p�32)�over�
de� katholieke� eredienst� aan� de� vooravond� van�
de� Reformatie.� Zonder� enige� kennis� van� zaken�
wordt� daar� onder� meer� beweerd,� dat� priesters�
vrijwel� de� hele� dag� hun� missen� afra�elden,� ge�
mompeld� in� onverstaanbaar� en� vaak� kreupel�
Latijn.� Het� middeleeuwse� Latijn� was� allesbehal�
ve� kreupel,� maar� een� bijzondere� vorm� van� die�
taal.� Bovendien� kende� Naarden� in� die� tijd� een�
bloeiende�Latijnse�School�en�waren�er�in�de�stad�
�

aardig� wat� humanisten� die� vloeiend� klassiek�
Latijn� konden� schrijven� en� spreken.� De� be�
roemdste� onder� hen,� Lambertus� Hortensius,�
was� een� van� de� vicarissen� die� aan� een� speciaal�
altaar� regelmatig� de� mis� las.� Hoe� vooringeno�
menheid� kan� ontsporen!� Maar� dit� zijn� alles� bij�
elkaar� kleine� vlekjes� op� een� overigens� prachtig�
boek.�
Bijzonder�is�de�Epiloog�van�Carlos�Scheltema.�
Hierin�gaat�hij�in�op�het�voornemen�van�cultuur�
barbaren�in�de�huidige�regering�(mijn�term)�om�
de�vesting�Naarden�en�andere�rijksmonumenten�
van� de� hand� te� doen.� De� vesting� is� nationaal�
erfgoed,� schrijft� Carlos,� en� wie� anders� dan� de�
Staat� zou� eigenaar� van� dit� nationale� monument�
moeten� zijn?� Op� een� belangrijke� conferentie�
over�deze�kwestie�in�januari�van�dit�jaar�durfde�
een� vooraanstaande� rijksambtenaar� te� bewe�
ren:� ga� niet� uit� van� bestaande� ruimtelijke� orde�
ningsvisies,� maar� wel� van� de� werking� van� de�
markt.�Naar�de�grondlegger�van�het�Nederland�
se� monumentenbeleid� Victor� de� Stuers� noemt�
Carlos�Scheltema�dit�alles:�Holland�op�zijn�smalst.�
Gelukkig� zijn� hij� en� al� zijn� medestanders� er� om�
daar�breed�tegen�te�blijven�vechten.�
�
Henk�Michielse�
�
(Zie� verder� het� verslag� van� de� presentatie� van�
dit�boek�op�p.�160�161.)�
Carlos� Scheltema� (red.),� De�vesting�Naarden.�Een�
halve� eeuw� restaureren,� Utrecht� 2014,� Uitgave�
van�de�Stichting�Matrijs,�ISBN�978�90�5345�480�0.�
Prijs��19,95.�
�

Historische atlas van
Hilversum
Anton� Kos� noemt� zijn� historische� atlas� van� Hil�
versum�een�overzicht�van�de�bebouwingsgeschie�
denis.�Maar�het�gaat�in�dit�boek�over�meer�dan�
hout,� leem,� stenen,� glas� en� staal.� Kos� schrijft�
immers�ook�over�de�bewoners�ervan:�over�boe�
ren,� wevers,� krot�� en� villabewoners.� Over� hun�
bestuurders�en�over�de�dilemma's�waarvoor�die�
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stonden.� We� hebben� dus� te� maken� met� een�
boek�over�de�geschiedenis�van�Hilversum�waar�
bij� de� nadruk� ligt� op� het� ruimtelijk� aspect.� Kos�
stelt� hierin� als� centrale� vraag:� Waarom�is�Hilver�
sum�zoals�het�is?�Om�die�vraag�te�beantwoorden�
duikt� de� schrijver� de� geschiedenis� in.� Dat� doet�
hij�aan�de�hand�van�de�prachtige�kaarten�die�van�
Hilversum�en�zijn�omgeving�bestaan.�En�voorzo�
ver� ze� nog� niet� bestonden,� heeft� Kos� ze� laten�
maken.� Het� is� een� genot� om� door� dit� kleurrijke�
boek� te� bladeren.� De� basis� vormen� de� talloze�
kaarten� en� plattegronden,� maar� daarnaast�
maakt�de�schrijver�gebruik�van�vele�andere�illu�
straties�en�van�zijn�grote�kennis�van�de�geschie�
denis�van�het�Gooi.�
De� eerste� kaarten� uit� het� boek� zijn� streek�
kaarten.� De� eerste� kaart� die� alleen� aan� Hilver�
sum�gewijd�is,�stamt�immers�pas�uit�1824.�Maar�
ook�uit�die�streekkaarten�valt�veel�op�te�maken�
over�het�vroege�Hilversum.�Bijvoorbeeld�dat�het�
de�karakteristieke�vorm�van�een�esdorp�te�mid�
den�van�eindeloze�heidevelden�had.�Deze�heide�
velden� behoorden� tot� de� gemeenschappelijke�
gronden�die�in�gebruik�waren�bij�de�erfgooiers.�
De� geschiedenis� van� Gooiland� en� dus� ook� van�
Hilversum� is� doordesemd� met� erfgooiersperike�
len,�stelt�Kos.�We�komen�ze�inderdaad�door�het�
hele� boek� tegen.� Bijvoorbeeld� toen� Hilversum�
rond�1600�in�het�westen�en�zuidwesten�stukken�
grond�kwijtraakte.�Het�ging�weliswaar�om�land�
dat� niet� tot� het� grondgebied� van� Hilversum�
behoorde,�maar�wel�sinds�lange�tijd�door�Hilver�
summers� gebruikt� was:� een� deel� van� de� Kerke��
landen�en�'s�Graveland.�
De� meeste� kaarten� in� deze� atlas� zijn� uit� de�
negentiende,� twintigste� en� eenentwintigste�
eeuw.� Hierop� zien� we� (met� een� enkele� uitzon�
dering)� alleen� Hilversum,� of� zelfs� alleen� nog�
maar�een�gedeelte�daarvan.�Rond�1800�is�Hilver�
sum�meer�een�weversdorp�dan�een�boerendorp�
geworden,� met� alle� consequenties� van� dien�
voor� de� volkshuisvesting� en� de� volksgezond�
heid.� De� situatie� in� Hilversum� was� ronduit� ver�
schrikkelijk.� Een� mooi� bewijs� daarvan� vormt� de�
Typhuskaart�van�Hilversum� van� de� bekende� arts�
J.F.� van� Hengel.� Hieruit� valt� duidelijk� op� te� ma�
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ken� dat� de� meeste� huizen� waar� in� 1857� een� ty�
phuspatient� of� een� typhuslijk� te� vinden� was,�
vlakbij� de� talloze� modderpoelen� stonden.� De�
weverswerkplaatsen� maakten� plaats� voor� tex�
tielfabrieken,� maar� de� Hilversumse� textielarbei�
ders� bleven� de� bewoners� van� een�
'schimmenrijk'.�
Echte� veranderingen� traden� pas� op� met� de�
komst�van�de�spoorlijn�en�de�stoomtram�(1874�
1882).� Rond� het� centrum� van� Hilversum� ont�
stonden� prachtige� villaparken.� Een� mooi� beeld�
daarvan� geeft� de� plattegrond� die� in� 1899� voor�
het� plan� van� Exploitatie� van� het� Nimrodpark�
werd�gemaakt.�
Na�de�villabewoners�waren�de�middenstand�en�
de� arbeiders� aan� de� beurt.� Cruciaal� was� de� be�
noeming� in� 1915� van� W.M.� Dudok� tot� directeur�
van� Publieke� Werken.� Tot� zijn� afscheid� in� 1954�
heeft�hij�de�centrale�rol�gespeeld�in�de�ruimtelijke�
ontwikkeling� van� Hilversum.� Terecht� besteedt�
Kos�veel�aandacht�aan�Dudoks�werken:�de�wijken�
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�die� hij� ontwierp,� de� scholen� en� badhuizen,� de�
haven� en� het� Hilversums� kanaal,� het� sportpark,�
het� raadhuis� en� de� begraafplaats� Zuiderhof.� In�
1933� ontwierp� Dudok� zijn� 'laatste'� uitbreidings�
plan:� hiermee� moest� volgens� hem� een� eind� aan�
de� groei� van� Hilversum� komen,� omdat� verdere�
groei� ten� koste� van� de� omringende� natuur� zou�
gaan� en� daarmee� het� karakter� van� de� stad� zou�
aantasten.� Uitbreiding� van� de� industrie� zou� nog�
maar� in� beperkte� mate� mogelijk� zijn.� Hilversum�
was� in� Dudoks� visie� nu� af.� Het� was� voor� hem�
vooral� een� woonstad� en� het� centrum� moest�
vooral�een�winkelfunctie�hebben.�
Na� 1945� speelden� enkele� kwesties� een� hoofd�
rol�in�de�bebouwingsgeschiedenis�van�Hilversum:�
�� Wat� moest� er� met� het� centrum� gebeuren?�
Een� groot� deel� van� de� huizen� daar� was� ver�
krot.� Sommige� plannenmakers� waren� voor�
een� rigoureuze� vernieuwing,� een� nieuwe� city�
met�winkels�en�kantoren,�omdat�ze�het�oude�
centrum� reddeloos� verloren� achtten.� Hiertoe�
behoorde� ook� Dudok.� Hij� vond� het� centrum�
een�armzalige�kern�met�een�slecht�wegenstelsel�
dat� niet� de� geringste� schoonheid� heeft.� Het�
Kernplan�van�1946�was�een�voorbeeld�van�dit�
denken.� Maar� er� rees� ook� verzet� tegen� het�
verdwijnen� van� bijna� de� gehele� historische�
kern.� Het� rapport� Binnenstad� beter� in� beeld�
(1992)� leidde� tot� een� meer� genuanceerde�
aanpak.�
�� Het�toenemende�belang�van�radio�en�tv�voor�
Hilversum� (Hilversum� mediastad).� Hier� was�
geen� sprake� van� een� geplande� ontwikkeling,�
maar�uiteindelijk�is�er�een�heel�mediapark�met�
een�eigen�treinstation�ontstaan.�
�� Kon�Hilversum�nog�verder�groeien�of�niet?�Na�
1960� ontstonden� er� nog� nieuwe� wijken� in�
Kerkelanden� en� in� de� Hilversumse� Meent,�
maar�van�verdere�uitbreiding�kon�geen�sprake�
zijn.� Groei� was� nog� slechts� in� de� hoogte� mo�
gelijk.��
�� Was�en�is�Hilversum�nu�een�stad�of�een�dorp?�
Eigenlijk�is�en�blijft�dit�volgens�Kos�de�centrale�
vraag.� Kos� antwoord� is,� dat� het� van� beide�
wat� heeft.� Hilversum� is� een� woon�� of� foren�
senstad,� gegroeid� dankzij� de� allure� van� de�
omgeving.�Ook�de�aanpak�van�de�centrumpro�
�

blematiek�probeert�beide�aspecten�te�vereni�
gen.� Het� stratenplan� en� het� karakter� van� de�
Groest� zijn� traditioneel/dorps,� de� invulling� en�
de�hoogbouw�zijn�modern/stads.�
De�laatste�kaart�(p.�76)�laat�zien�hoe�weinig�er�is�
overgebleven� van� vóór� 1900,� óók� (of� juist)� in�
het� centrum.� We� kunnen� eruit� opmaken� dat� er�
na�1975�vooral�nog�sprake�is�geweest�van�inbrei�
ding:�de�groei�in�de�breedte�is�er�uit.�
In� de� atlas� komen� we� ook� enkele� kaarten�
tegen�van�projecten�die�(gelukkig!)�niet�gereali�
seerd� zijn,� zoals� het� plan� van� De� Miranda� voor�
de�aanleg�van�Gooistad�(1926),�het�Kernplan�van�
1946�met�zijn�brede�boulevards,�en�het�Uitbrei�
dingsplan� Egelshoek� (1959).� Projecten� waar�
eerst� het� nodige� enthousiasme� voor� bestond,�
maar� waarvoor� je� nu� geen� handen� meer� op�
elkaar�krijgt.�Het�kan�verkeren!�
Ik� kijk� graag� naar� kaarten.� Hoe� langer� je� dat�
doet,�hoe�meer�je�erop�gaat�zien.�Dat�geldt�ab�
soluut� voor� dit� boek.� Maar� het� maakt� je� ook�
hebberig:� zon� mooie� verzameling� kaarten� en�
plattegronden� smaakt� naar� meer.� De� auteur�
heeft� zich� nadrukkelijk� beperkt� tot� de� bebou�
wingsgeschiedenis�en�er�komen�in�dit�boek�wei�
nig� of� geen� thematische� kaarten� voor.� Uitzon�
deringen� zijn� de� Typhuskaart� van� 1857� en� de�
kaarten�van�Hilversum�in�de�Tweede�Wereldoor�
log.� Misschien� waren� meer� uitzonderingen� mo�
gelijk� geweest.� Verder� mis� ik� een� plattegrond�
van�Hilversum,�waarop�alle�projecten�van�Dudok�
staan� aangegeven.� Daardoor� zou� nog� duidelij�
ker�kunnen�worden,�hoezeer�hij�het�smoel�van�
Hilversum� bepaald� heeft.� Maar� ach,� zo� blijft� er�
altijd�wel�iets�te�wensen�over.�
Het� is� een� boek� om� herhaaldelijk� met� veel�
plezier� in� te� kijken,� maar� dat� stuit� op� één� be�
zwaar:�de�lijm�tussen�de�katernen�laat�gemakke�
lijk�los,�en�ik�vrees�dat�uiteindelijk�ook�de�kater�
nen� zelf� gaan� loskomen.� Ik� weet� niet� hoe� lang�
het�duurt,�voordat�ik�verschillende�atlassen�heb�
in�plaats�van�één �
Hans�Mous�
�
Anton� Kos,� Historische�Atlas�van�Hilversum.�Van�
Esdorp� tot� mediastad,� Amsterdam� 2013,� Uitge�
verij�Boom.�Prijs��29,90.�
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Hoe Philips verdween uit
het Gooi
Zonder�de�Eerste�Wereldoorlog�zou�op�27�febru�
ari� 1918� de� N.V.� Nederlandse� Seintoestellen� Fa�
briek�(NSF)�niet�zijn�opgericht�en�Hilversum�niet�
de� bakermat� van� de� Nederlandse� omroep� zijn�
geworden.� Uit� de� NSF� ontwikkelde� zich� de�Phi�
lips� Telecommunicatie� Industrie� (PTI).� Over� de�
opkomst,�hoogtijdagen�en�neergang�van�de�PTI�
gaat�het�boek�Overschakelen.�Het�verhaal�van�de�
Philips�Telecommunicatie�Industrie�dat� begin� dit�
jaar�het�licht�zag.�
Maar�liefst�vijf�auteurs,�vier�co�auteurs�en�drie�
eindredacteuren� hebben� de� geschiedenis� van�
de� PTI� in� zeven� hoofdstukken� uitvoerig� en� ge�
structureerd� in� kaart� gebracht.� Per� hoofdstuk�
wordt� in� een� aantal� logisch� onderverdeelde�
paragrafen�de�historie�van�NSF�tot�PTI�overzich�
telijk� behandeld.� Het� boek� is� bestemd� voor� de�
duizenden� ex�werknemers� van� PTI,� maar� ook�
voor� geïnteresseerden� in� deze� fascinerende�
bedrijfstak,� waarin� Philips� lang� een� mondiale��
rol� speelde.� Behandeld� worden� vooral� de� indu�
striegroepen�Openbare�Telefonie,�TelegraÞe�en�
Huis�� en� Bedrijfstelefonie,� vanouds� de� schakel��
techniek.� Radar,� Radio� en� Transmissie� van� PTI�
worden�slechts�kort�belicht,�waardoor�het�hele�
verhaal� van� de� PTI� niet� evenredig� uit� de� verf�
komt.�Hier�ligt�nog�een�uitdaging�voor�de�voor�
malige� medewerkers� uit� die� industriegroepen�
en�die�zich�mogelijk�tekort�gedaan�voelen.�
�
Het�initiatief�
Het�verhaal�begint�als�in�1918�acht�grote�Neder�
landse� rederijen,� de� Bataafse� Petroleum� Maat�
schappij� (BPM)� en� Radio� Holland� het� initiatief�
nemen� tot� de� oprichting� van� een� fabriek� van�
radiocommunicatieapparatuur,� de�NSF.� Door� de�
Britse� en� Duitse� blokkade� van� het� neutrale� Ne�
derland� tijdens� de� Eerste� Wereldoorlog� blijkt�
hoe� a�ankelijk� de� initiatiefnemers� zijn� van� bui�
tenlandse� fabrikanten.� Philips� komt� later� in�
beeld�als�Anton�Philips�commissaris�wordt�bij�de�
NSF.�Na�overname�van�40�procent�aandelen�van�
de�reders�en�BPM�door�Philips�in�1925,�wordt�de�
150�

NSF� na� terugtrekking� van� Radio�Holland� en�Mar�
coni� begin� 1940� volledig� deel� van� het� Eindho�
vense�concern.�
De�relatie�van�NSF�met�Hilversum�dateert�van�
maart�1919.�Aan�de�Groest,�op�de�nummers�106,�
106a,� 108� en� 108a� en� boven� de� R.�K.� Leeszaal,�
begint� de� productie.� In� 1921� worden� al� eigen�
gebouwen� aan� de� Jan� van� der� Heijdenstraat� in�
gebruik� genomen.� De� basis� voor� de� omroep� in�
Hilversum�wordt�gelegd,�wanneer�Anton�Philips�
in�1924�twee�60�meter�hoge�zendmasten�aan�de�
NSF� schenkt.� De� ontvangst� van� radio�
uitzendingen� in� heel� Nederland� wordt� dan� mo�
gelijk.� Later� komen� er� nog� twee� hogere� torens�
bij.� Hilversum� is� klaar� om� de� vanaf� 1924� op� te�
richten� omroepen� te� faciliteren� en� te� huisves�
ten.�Na�de�Tweede�Wereldoorlog�zal�Philips�met�
PTI�ook�een�grote�rol�spelen�bij�de�ontwikkeling�
en�uitbouw�van�de�Nederlandse�televisie.�
De�NSF�maakt�in�zijn�beginperiode�vele�ups�en�
downs� door.� Om� de� fabriek� draaiende� te� hou�
den� worden� ook� producten� gemaakt� of� uitge�
vonden� die� niets� met� radiocommunicatie� te�
maken� hebben,� zoals� raamkozijnen� en� Þetsen.�
Na�de�Duitse�inval�in�mei�1940�en�de�daaropvol�
gende� bezetting� wordt� aanvankelijk� doorge�
werkt,� maar� de� leveranties� aan� particulieren�
lopen�snel�terug.�Onder�druk�wordt�er�geprodu�
ceerd�voor�de�Duitse�marine,�zij�het�niet�zonder�
enige� sabotage.� Bij� de� Februaristaking� in� 1941�
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�nemen� de� werknemers� van� de� NSF� het� voor�
touw,� hetgeen� de� gemeente� Hilversum� op� een�
boete�van�2,5�miljoen�gulden�komt�te�staan.�
�
Na�1945�
Na�de�bevrijding�worden�het�laboratorium�en�de�
kantine� door� de� Canadese� troepen� nog� enige�
tijd� gebruikt� als� ziekenhuis.� Nadat� teruggevon�
den� inventaris� van� de� fabriek� weer� is� geïnstal�
leerd� kan� de� wederopbouw� beginnen.� Daarbij�
moet�een�aanzienlijke�horde�worden�genomen.�
Voor� de� oorlog� heeft� de� PTT�bij� monde� van� di�
recteur�generaal�ir.�M.H.Damme�aan�Frits�Philips�
te�verstaan�gegeven�dat�hij�zijn�telefooncentra�
les� zal� betrekken� van� Siemens.� Gelukkig� gaat�
Damme�in�1941�met�pensioen�en�wordt�Siemens�
Nederland�na�de�bevrijding�onder�beheer�van�de�
regering� in� Den� Haag� gesteld.� De� urgentie� van�
opbouw� van� een� Nederlands� telefoonnet� is� zo�
groot,�dat�alle�bezwaren�tegen�Philips�vervallen,�
waardoor�het�bedrijf�in�1946�de�zwakstroomaf�
deling�van�Siemens�kan�overnemen.�
Op�16�juni�1947�wordt�de�naam�NSF�gewijzigd�
in� N.V.�Philips�Telecommunicatie�Industrie,� kort�
weg� PTI.� De� PTT� waarschuwt� Philips� ten� over�
vloede� dat� van� een� monopoliepositie� van� leve�
ranciers,� zoals� voor� de� oorlog� het� geval� was,�
geen�sprake�meer�kan�zijn.�Opdrachten�worden�
gegeven�op�basis�van�kwaliteit,�prijs�en�techno�
logie.� De� verleiding� is� groot� de� volledige� ge�
schiedenis� van�PTI� kort� na� te� vertellen.� Als� alle�
details� van� technische� aard� die� te� maken� heb�
ben� met� de� ontwikkeling� van� steeds� nieuwe�of�
verbeterde� telefooncentrale� worden� weggela�
ten,�dan�tekent�zich�een�constante�af:�hoe�kun�
nen� de� steeds� grotere� investeringen� worden�
terugverdiend?�
In� vele� landen� wordt� na� de� oorlog� nog� de�
voorkeur� gegeven� aan� de� nationale� industrie.�
Een� situatie� waarin� drastische� verandering� zal�
komen�door�de�oprichting�van�de�Europese�Eco�
nomische�Gemeenschap�(EEG)�in�1958�en�de�over�
gang� naar� de�EU� in� 1993.� Liberalisering� van� de�
interne� markt� heeft� paradoxaal� genoeg� geleid�
tot� het� einde� van� de�PTI.� De� concurrentie� werd�
begin�jaren�tachtig�zo�hevig�en�de�kosten�van�de�
investeringen� in� de� ontwikkeling� van� nieuwe�
telefooncentrales� werden� zo� hoog� en� risicovol,�
�

dat�het�afsplitsen�van�productgroepen�noodza�
kelijk�werd�en�sanering�onvermijdelijk.�
Vooral�die�rode�draad�in�het�boek,�geschreven�
door� en� opgetekend� uit� de� mond� van� nauw� bij�
dit�proces�betrokkenen,�maakt�het�voor�de�leek�
boeiend.�Maar�voordat�die�conclusie�in�het�laat�
ste� hoofdstuk� onder� de� titel� Einde� Philips� Hil�
versum� wordt� getrokken,� hebben� de� auteurs�
ook�inzicht�verschaft�in�een�periode�van�bijna�65�
jaar� telefonieactiviteiten,� waarin� ook� een� rol�
werd� gespeeld� door� vestigingen� in� Huizen,�
Amersfoort,� Hoorn,� Den� Haag,� Apeldoorn� en�
Eindhoven.�Het�is�indrukwekkend�wat�de�werk�
nemers� van�PTI� hebben� betekend� voor� de� ont�
wikkeling�van�communicatietechnologie.�
�
Zwaar�weer�op�komst�
Een� voorbode� van� de� opkomende� storm� is� het�
feit� dat,� terwijl� in� de� jaren� vijftig� en� zestig� de�
technische� sector� leidend� was� voor� het� beleid�
bij�PTI,�in�de�jaren�tachtig�de�commerciële�sector�
de� leiding� overneemt.� De� omstreeks� 1970� inge�
voerde� tweehoofdige� leiding� wordt� in� 1984�
vervangen� door� een� eenhoofdige.� Ondanks�
verregaande�samenwerking�met�het�Amerikaan�
se� AT&T�en� succesvolle� penetratie� van�markten�
binnen� en� buiten� Europa� pakken� zich� donder�
wolken� samen.� De� markt� voor� bedrijfstelefonie�
oogt�veel�belovend,�maar�terwijl�de�prijzen�in�de�
periode�van�de�PTT�monopolies�hoog�zijn,�dalen�
die� snel� na� het� vrij� worden� van� de� markt.� De�
groep� (artikelgroep� TelegraÞe,� JC)� worstelde�
altijd� al� met� hoge� ontwikkelingskosten,� budget�
overschrijdingen�en�overschatting�van�commerci�
ële� mogelijkheden.� Dat� is� de� prijs,� betaald� door�
andere,�wel�winst�gevende�sectoren,�die�geaccep�
teerd� moesten� worden� voor� het� verkennen� van�
onbekend� terrein,� analyseert� de� auteur� van�
hoofdstuk�zes.�
In� hetzelfde� hoofdstuk,� dat� veelzeggend�
Scheiden� doet� lijden� heet,� wordt� het� proces�
van�reorganisaties�en�afsplitsing�van�bedrijfson�
derdelen� van� PTI� behandeld.� De� ontwikkeling�
van� een� nieuwe� generatie� telefooncentrales�
wordt�begin�jaren�tachtig�te�kostbaar�en�risico�
vol� geacht� en� besloten� wordt� het� zesduizend�
medewerkers� tellende� PTI� te� splitsen� en� deels�
onder�te�brengen�in�een�joint�venture�met�AT&T�
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(APT).� De� wederwaardigheden� tussen� 1984� en�
1996� van� de� inmiddels� gevormde� joint�venture,�
die� overgaat� in�AT&T�Network�Systems,� komen�
vervolgens� aan� de� orde.� Hierna� volgt� in� 1996�
een�splitsing�van�AT&T,�waarbij�Lucent�Technolo�
gies�de�nieuwe�naam�is�voor�de�voormalige�pro�
ductactiviteiten� AT&T� Network� Systems,� die� in�
het�Gooi�ontwikkel��en�fabricageactiviteiten�had�
in�Hilversum�en�Huizen.�
�
Euforische�periode��
Eind�jaren�1990�begint�een�euforische�periode�in�
de� publieke� telecommunicatiesector� die� door�
drie�ontwikkelingen�wordt�veroorzaakt:�formele�
opening�van�de�telecommarkten�in�Europa�per�1�
januari� 1998,� explosieve� groei� van� de� mobiele�
communicatie� en� het� internet.� Voor� de� Lucent�
vestigingen� Hilversum� en� Huizen� heeft� dit� ech�
ter� nauwelijks� positieve� gevolgen.� Nadat� de�
laatste� fabricageactiviteiten� uit� Huizen� in� 1998�
verdwijnen,�worden�in�2001�en�2003�de�ontwik�
kelactiviteiten� gestaakt� als� gevolg� van� de� het�
uiteenspatten� van� de� internetbubbel� in� 2000.�
Wat� van� Lucent�resteert� aan� de� Larenseweg� in�
Hilversum�is�een�serviceorganisatie,�die�in�2006�
opgaat� in� Alcatel�Lucent,� die� op� zijn� beurt� na�
reorganisaties� en� krimp� in� 2012� uit� Hilversum�
verdwijnt.� Aan� de� Philipszijde� blijft� Philips�Bussi�
ness�Communication� voor� bedrijfscommunicatie�
actief� aan� de� Kamerlingh� Onnesweg.� Als� niet�
kernactiviteit�wordt�deze�ondergebracht�in�een�
joint� venture� met� het� Japanse� NEC,� waarna� in�
2010� ook� hier� een� volledige� overname� volgt� en�

Philips� uit�de� naam� verdwijnt.�Uiteindelijk� komt�
hiermee�een�einde�aan�65�jaar�geschiedenis�van�
Philips�Telecommunicatie�Industrie,� hoewel� een�
aantal�afgescheiden�bedrijfsonderdelen�op�veel�
kleinere�schaal�in�het�Gooi�en�naaste�omgeving�
nog�actief�zijn.�
Hoe� groot� de� gevolgen� van� het� scheiden� zijn�
voor�het�lijden,�vermindering�van�werkgelegen�
heid,�blijkt�uit�de�cijfers.�Van�het�aantal�werkne�
mers� die� begin� 1984� bij� PTI�werken,� is� direct� na�
de�splitsing�van�APT�eind�1991�nog�25�procent�in�
dienst.�Het�ligt�voor�de�hand�dat�deze�ontwikke�
ling�grote�sociale�gevolgen�heeft,�voor�het�per�
soneel,�maar�ook�voor�het�verdwijnen�van�aller�
lei�interne�sociale�voorzieningen�voor�het�perso�
neel,�waarvoor�Philips�lange�tijd�vermaard�was.�
De� fysieke� a�raak� van� de� gebouwen� aan� de�
Jan� van� Heijdenstraat� in� Hilversum� volgt� nadat�
Philips�probeert�vanaf�1990�probeert�ze�leeg�te�
maken.� Daarna� wordt� een� groot� deel� gesloopt�
en�het�plan�Seinhorst�door�een�projectontwikke�
laar� gerealiseerd.� Het� voorziet� in� winkelcentra,�
eengezinswoningen,� appartementen� en� de�
Morgensterkerk.� Pogingen� de� 42� meter� hoge�
schoorsteen� met� de� letters� NSF� uit� 1927� te� be�
houden� als� symbool� voor� de� geboorte� van� de�
Nederlandse� omroep� en� van� Hilversum� als� fa�
briekstad�mislukken.�Op�9�maart�1999�wordt�hij�
opgeblazen.�Het�doek�is�gevallen,�maar�gelukkig�
hebben�we�nu�het�boek�nog.�
�
Joris�Cammelbeeck�
�

Uitreiking Emil Ludenpenning 2014
Op�donderdag�24�april�jl.�werd�in�de�Burgerzaal�
van� het� stadhuis� van� Naarden� de� Emil� Luden�
penning� 2014� uitgereikt.� Dr.� Frits� van� Dulm,�
voorzitter� van� de� Stichting� Stad� en� Lande,� ver�
welkomde� iedereen� namens� de� vier� bij� de� toe�
kenning� van� de� Ludenpenning� betrokken� stich�
tingen.� Het� verheugde� hem� dat� er� een� groot�
aantal�Ludenpenningdragers�aanwezig�was.�
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Dit�jaar�werd�F.J.J.�(Frans)�de�Gooijer�de�Luden�
penning� toegekend.� Hij� kreeg� deze� onderschei�
ding�wegens�de�bijzondere�wijze�waarop�hij�zich�
als�oud�erfgooier�heeft�ingezet�voor�het�behoud�
van� het� erfgoed� en� het� levend� houden� van� de�
geest� van� de� erfgooiers.� Tevens� heeft� hij� met�
onvermoeibare� ijver� veel� kennis� vergaard� over�
de�geschiedenis�van�het�Gooi�en�deze�op�veler�
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Geuzen en papen besproken
Een geconstrueerd verslag van de discussie tussen
�
lezers en schrijvers
Op� vrijdagmiddag� 2� mei� kwamen� zo'n� twintig��
lezers� en� schrijvers� van� het� boek� Geuzen�en�pa�
pen� � katholiek� en� protestant� tussen� Vecht� en�
Eem� 1550�1800� samen� in� de� Wilhelminakerk� in�
Bussum�om�onder�leiding�van�Jan�Vollers,�voor�
zitter� van� TVE,� van� gedachten� te� wisselen� over�
het� boek.� De� discussie� werd� geopend� door� ds.�
Peter� Korver,� historicus� en� theoloog,� die� op�
verzoek� van� TVE� een� uitgebreid� referaat� hield�
over�dit�boek.�Hij�begon�met�zijn�grote�waarde�
ring� uit� te� spreken� voor� Geuzen� en� papen,�
plaatste� vervolgens� enkele� kanttekeningen� (zo�
miste�hij�een�kaart�van�het�gebied)�en�stelde�ten�
slotte�een�aantal�principiële�vragen�aan�de�orde.�
Daarna� werden� er� ook� door� anderen� punten�
voor�de�discussie�aangedragen.�Ik�probeer�hier�
onder� de� belangrijkste� onderwerpen� te� recon�
strueren� zonder� precies� het� verloop� van� het�
gesprek� te� volgen� en� zonder� in� te� gaan� op� alle�
opgeworpen�vragen.�
�
Waarom�'Geuzen�en�papen'?�
De� eerste� vraag� was,� waarom� de� zakelijke� titel�
van� het� onderzoeksproject� Katholiek�en�protes�
tant� vervangen� is� door� Geuzen� en� papen.� Het�
eerste� woord,� geuzen,�werd� door� de� betrokke�
nen� als� eretitel� gebruikt,� terwijl� het� tweede,�
papen,�een�scheldwoord�was.�
De� redacteuren� van� het� boek� zeiden� dat� er�
meer�redenen�waren�om�desondanks�voor�deze�
titel�te�kiezen.�De�eerste�is,�dat�deze�prikkelend�
is� en� de� aandacht� trekt,� terwijl� de� ondertitel�
Katholiek� en� protestant� tussen� Vecht� en� Eem�
zakelijk� aangeeft� waar� het� boek� precies� over�
gaat.� Maar� de� termen� geuzen� en� papen� geven�
ook� aan,� hoe� men� in� die� tijd� over� elkaar� dacht�
en�sprak.�In�protestantse�bronnen�komen�regel�
matig� termen� voor� als� papen� en� paepsche�stou�
tigheden,�terwijl�de�katholieken�over�de�gerefor�
meerden�spraken�in�termen�van�ketters�en�geu�
zen;�voor�hen�had�die�laatste�term�allesbehalve�
een� positieve� klank.� Het� gebruik� van� de� tegen�
stelling� Geuzen�en�papen� in� de� titel� zet� de� ver�
houdingen�meteen�op�scherp.�
154�

De�periode�1550�1800�
Een�tweede�vraag�van�ds.�Korver�was,�waarom�
de�redactie�de�behandelde�periode�niet�beperkt�
heeft� tot� ca.� 1650,� toen� de� verhouding� tussen�
protestanten�en�katholieken�zich�gestabiliseerd�
had.� Aan� de� achttiende� eeuw� is� maar� zo'n� 45�
pagina's�besteed.�Komt�die�eeuw�zo�wel�tot�zijn�
recht?�
Toen�het�project�Katholiek�en�protestant�start�
te,� hadden� de� organisatoren� aanvankelijk� een�
stra�e,� seriële� aanpak� voor� ogen.� Voor� alle�
plaatsen� zou� een� zelfde� lijst� onderzoeksvragen�
afgewerkt�moeten�worden.�Maar�bij�een�groep�
van�zon�vijftien�onderzoekers�leven�verschillen�
de�interesses.�Wil�je�iedereen�motiveren�om�aan�
een� zo� tijdrovend,� intensief� onderzoek� mee� te�
doen,�dan�zijn�ruimte�en�vrijheid�nodig.�Vandaar�
dat� we� later� de� leuze� lanceerden:� laat�duizend�
bloemen�bloeien.�
Over�de�achttiende�eeuw�is�in�het�boek�trou�
wens� meer� geschreven� dan� de� twee� bijdragen�
in� het� deel� Nieuwe�Tijden� dat� expliciet� over� de�
achttiende� eeuw� gaat.� Zo� kwam� in� het� artikel�
over�Hilversum�ook�de�scheuring�in�de�Katholie�
ke� Kerk� tussen� Oud�� en� Rooms�katholieken� uit�
voerig�aan�de�orde�en�werd�er�in�enkele�andere�
bijdragen�bijvoorbeeld�aandacht�besteed�aan�de�
deelname�van�katholieken�aan�de�patriottenbe�
weging� eind� achttiende� eeuw.� Achttiende�
eeuwse� tolerantie� op� dorpsniveau� wordt� niet�
alleen� beschreven� in� het� gelijknamige� artikel,�
maar�komt�ook�tot�uitdrukking�in�andere�artike�
len,� zoals� de� dominee� en� de� pastoor� van� Blari�
cum� die� gebroederlijk� bidden� aan� het� bed� van�
de�schout�wiens�been�werd�afgezet.�
�
Niet�alle�protestanten�waren�gereformeerden�
Meerdere� aanwezigen� stelden,� dat� de� gerefor�
meerden� niet� de� enige� en� eerste� protestanten�
waren.� Dat� is� natuurlijk� zo.� In� het� boek� wordt�
aandacht� besteed� aan� de� jonge� lutheraan� An�
thonis� Frederiksz.� uit� Naarden� wiens� leven� in�
1529� op� de� brandstapel� eindigde� (en� die� niet�
onthoofd�werd,�zoals�abusievelijk�in�een�van�de�
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Geuzen en papen besproken
Een geconstrueerd verslag van de discussie tussen
�
lezers en schrijvers
Op� vrijdagmiddag� 2� mei� kwamen� zo'n� twintig��
lezers� en� schrijvers� van� het� boek� Geuzen�en�pa�
pen� � katholiek� en� protestant� tussen� Vecht� en�
Eem� 1550�1800� samen� in� de� Wilhelminakerk� in�
Bussum�om�onder�leiding�van�Jan�Vollers,�voor�
zitter� van� TVE,� van� gedachten� te� wisselen� over�
het� boek.� De� discussie� werd� geopend� door� ds.�
Peter� Korver,� historicus� en� theoloog,� die� op�
verzoek� van� TVE� een� uitgebreid� referaat� hield�
over�dit�boek.�Hij�begon�met�zijn�grote�waarde�
ring� uit� te� spreken� voor� Geuzen� en� papen,�
plaatste� vervolgens� enkele� kanttekeningen� (zo�
miste�hij�een�kaart�van�het�gebied)�en�stelde�ten�
slotte�een�aantal�principiële�vragen�aan�de�orde.�
Daarna� werden� er� ook� door� anderen� punten�
voor�de�discussie�aangedragen.�Ik�probeer�hier�
onder� de� belangrijkste� onderwerpen� te� recon�
strueren� zonder� precies� het� verloop� van� het�
gesprek� te� volgen� en� zonder� in� te� gaan� op� alle�
opgeworpen�vragen.�
�
Waarom�'Geuzen�en�papen'?�
De� eerste� vraag� was,� waarom� de� zakelijke� titel�
van� het� onderzoeksproject� Katholiek�en�protes�
tant� vervangen� is� door� Geuzen� en� papen.� Het�
eerste� woord,� geuzen,�werd� door� de� betrokke�
nen� als� eretitel� gebruikt,� terwijl� het� tweede,�
papen,�een�scheldwoord�was.�
De� redacteuren� van� het� boek� zeiden� dat� er�
meer�redenen�waren�om�desondanks�voor�deze�
titel�te�kiezen.�De�eerste�is,�dat�deze�prikkelend�
is� en� de� aandacht� trekt,� terwijl� de� ondertitel�
Katholiek� en� protestant� tussen� Vecht� en� Eem�
zakelijk� aangeeft� waar� het� boek� precies� over�
gaat.� Maar� de� termen� geuzen� en� papen� geven�
ook� aan,� hoe� men� in� die� tijd� over� elkaar� dacht�
en�sprak.�In�protestantse�bronnen�komen�regel�
matig� termen� voor� als� papen� en� paepsche�stou�
tigheden,�terwijl�de�katholieken�over�de�gerefor�
meerden�spraken�in�termen�van�ketters�en�geu�
zen;�voor�hen�had�die�laatste�term�allesbehalve�
een� positieve� klank.� Het� gebruik� van� de� tegen�
stelling� Geuzen�en�papen� in� de� titel� zet� de� ver�
houdingen�meteen�op�scherp.�
154�

De�periode�1550�1800�
Een�tweede�vraag�van�ds.�Korver�was,�waarom�
de�redactie�de�behandelde�periode�niet�beperkt�
heeft� tot� ca.� 1650,� toen� de� verhouding� tussen�
protestanten�en�katholieken�zich�gestabiliseerd�
had.� Aan� de� achttiende� eeuw� is� maar� zo'n� 45�
pagina's�besteed.�Komt�die�eeuw�zo�wel�tot�zijn�
recht?�
Toen�het�project�Katholiek�en�protestant�start�
te,� hadden� de� organisatoren� aanvankelijk� een�
stra�e,� seriële� aanpak� voor� ogen.� Voor� alle�
plaatsen� zou� een� zelfde� lijst� onderzoeksvragen�
afgewerkt�moeten�worden.�Maar�bij�een�groep�
van�zon�vijftien�onderzoekers�leven�verschillen�
de�interesses.�Wil�je�iedereen�motiveren�om�aan�
een� zo� tijdrovend,� intensief� onderzoek� mee� te�
doen,�dan�zijn�ruimte�en�vrijheid�nodig.�Vandaar�
dat� we� later� de� leuze� lanceerden:� laat�duizend�
bloemen�bloeien.�
Over�de�achttiende�eeuw�is�in�het�boek�trou�
wens� meer� geschreven� dan� de� twee� bijdragen�
in� het� deel� Nieuwe�Tijden� dat� expliciet� over� de�
achttiende� eeuw� gaat.� Zo� kwam� in� het� artikel�
over�Hilversum�ook�de�scheuring�in�de�Katholie�
ke� Kerk� tussen� Oud�� en� Rooms�katholieken� uit�
voerig�aan�de�orde�en�werd�er�in�enkele�andere�
bijdragen�bijvoorbeeld�aandacht�besteed�aan�de�
deelname�van�katholieken�aan�de�patriottenbe�
weging� eind� achttiende� eeuw.� Achttiende�
eeuwse� tolerantie� op� dorpsniveau� wordt� niet�
alleen� beschreven� in� het� gelijknamige� artikel,�
maar�komt�ook�tot�uitdrukking�in�andere�artike�
len,� zoals� de� dominee� en� de� pastoor� van� Blari�
cum� die� gebroederlijk� bidden� aan� het� bed� van�
de�schout�wiens�been�werd�afgezet.�
�
Niet�alle�protestanten�waren�gereformeerden�
Meerdere� aanwezigen� stelden,� dat� de� gerefor�
meerden� niet� de� enige� en� eerste� protestanten�
waren.� Dat� is� natuurlijk� zo.� In� het� boek� wordt�
aandacht� besteed� aan� de� jonge� lutheraan� An�
thonis� Frederiksz.� uit� Naarden� wiens� leven� in�
1529� op� de� brandstapel� eindigde� (en� die� niet�
onthoofd�werd,�zoals�abusievelijk�in�een�van�de�
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artikelen� stond).� In� Huizen� waren� er� al� vroeg�
wederdopers,�net�als�in�Bunschoten.�Jaap�Groe�
neveld�wees�op�het�feit,�dat�de�genoemde�dor�
pen� uiteindelijk� beide� als� hele� gemeenschap�
streng�hervormd/gereformeerd�zijn�geworden.�
In�het�gesprek�kwam�naar�voren,�dat�de�Gere�
formeerde� Kerk� niet� meteen� gegeven� was.� Zij�
kreeg� pas� in� de� loop� van� de� tijd� haar� vorm� en�
aanhang.� De� doopsgezinden� waren� 'Þjn';� het� is�
dus� niet� zo� verwonderlijk,� dat� zij� uiteindelijk�
opgingen� in� de� Þjn�calvinistische� gemeenten�
van�Huizen�en�Bunschoten.�
Hierbij� kwam� ook� de� hypothese�van�Ruud�He�
henkamp�ter� sprake.� In� zijn� artikelen� over� Hui�
zen�laat�Ruud�zien,�hoe�de�plaats�langzaam�pro�
testant� is� geworden� en� pas� in� de� negentiende�
eeuw,� toen� deze� deÞnitief� een� vissersplaats�
werd,� een� dorp� van� streng� calvinistische� snit,�
terwijl� de� andere� dorpen� in� het� Gooi� katholiek�
bleven.� De� hypothese� houdt� in,� dat� de� boeren�
dorpen� vasthielden� aan� de� collectieve� katholie�
ke�cultuur�die�met�de�gang�van�het�boerenleven�
verweven�is,�terwijl�de�visser�op�zee�daar�alleen�
is�met�zijn�God;�het�calvinistische�geloof�past�bij�
het�vissersbestaan.�
Dat�een�vissersplaats�als�Volendam�toch�hele�
maal� katholiek� is� gebleven,� hangt� ongetwijfeld�
samen� met� de� bijzondere� geschiedenis� van� het�
dorp,�dat�gesticht�zou�zijn�door�achtergebleven�
Spanjaarden.� Het� is� trouwens� so� wie� so� altijd�
van�belang�om�niet�te�snel�van�algemene�theo�
rieën�uit�te�gaan,�maar�per�geval�precies�te�on�
derzoeken,�hoe�het�historische�verloop�was.�
�
Reformatie�in�Brabant�
Peter� Korver� vroeg� ook� nog� of� er� contact� ge�
weest�is�met�dr.�Gerard�van�Gurp�over�zijn�boek�
Reformatie�in�Brabant� en� de� daarin� ontwikkelde�
inzichten.�Nu�is�het�boek�van�Van�Gurp�pas�ver�
schenen� toen� Geuzen� en� papen� zo� ongeveer�
naar� de� drukker� ging.� Van� contact� vooraf� kon�
dus� geen� sprake� zijn.� Daarna� trouwens� wel.�
Gerard�van�Gurp�was�tot�ons�genoegen�aanwe�
zig�bij�het�symposium�van�2�november,�waarop�
Geuzen�en�papen�werd�gepresenteerd�en�moest�
zich�tot�zijn�spijt�afmelden�voor�de�discussiebij�
eenkomst.�
�

In� de� onderzoeksgroep� is� Reformatie� in� Bra�
bant�dus�niet�meer�besproken,�maar�ondergete�
kende�heeft�het�wel�gelezen�en�er�een�uitvoeri�
ge� recensie� over� geschreven� in� Trajecta,� het�
tijdschrift� voor� religie,� cultuur� en� samenleving.�
Twee� punten� zijn� op� 2� mei� naar� aanleiding� van�
dit�boek�besproken.�
Allereerst� de� opvatting� van� Van� Gurp� be�
tre�ende� de� bekende� these� van� de� befaamde�
Nijmeegse�historicus�Rogier,�dat�Brabant�katho�
liek� zou� zijn� gebleven,� doordat� het� pas� later�
onder�de�Republiek�der�Verenigde�Nederlanden�
kwam�en�al�sterk�de�invloed�had�ondergaan�van�
de� katholieke� Contrareformatie.� Die� these� is�
niet�houdbaar.�Van�Gurp�toont�aan,�dat�toen�de�
protestanten�de�baas�werden�in�Brabant�er�van�
contrareformatorische� invloed� nog� helemaal�
geen� sprake� was� geweest� en� dat� de� dorpen�
toch� katholiek� bleven.� Ook� voor� ons� gebied�
geldt� dat.� Pas� rond� 1650� werd� hier� de� invloed�
van�de�Contrareformatie�voelbaar,�bijvoorbeeld�
toen� Naarden� een� jezuïetenstatie� werd,� terwijl�
het�gebied�al�sinds�1578�1580�onder�protestants�
bestuur� stond� en� voor� een� groot� gedeelte� ka�
tholiek�bleef.�
Een� tweede� gevolgtrekking� uit� de� Reformatie�
in�Brabant� wordt� ook� wel� door� óns� onderzoek�
ondersteund.� De� Reformatie� is� niet� primair� een�
sociale� beweging,� maar� kent� vooral� religieuze�
motieven.�Er�is�echter�wel�een�duidelijke�sociale�
component.�Dat�met�name�de�stad�Den�Bosch�al�
vroeg� een� levende� gemeenschap� protestanten�
in� haar� midden� had� (20%� van� de� bevolking),�
hangt� sterk� samen� met� de� contacten� die� er� be�
stonden�tussen�de�kooplieden�van�Den�Bosch�en�
die� van� Antwerpen,� Gent� en� andere� Zuid�
Nederlandse� steden,� waar� het� calvinisme� juist�
onder�de�koopliedenklasse�grote�aanhang�bezat.�
Om�17.00�uur�moest�de�voorzitter�de�gedach�
tewisseling� sluiten,� omdat� dat� tijdstip� met� de�
kerk�was�afgesproken.�Het�was,�zoals�hij�stelde,�
een� levendige� en� interessante� discussie� ge�
weest.� Voor� redactie� en� auteurs� van� het� boek,�
voeg�ik�eraan�toe,�ook�heel�belangrijk,�omdat�zij�
zo� gedwongen� werden� expliciet� na� te� denken�
over�allerlei�zaken,�die�in�het�boek�wellicht�min�
of�meer�als�vanzelf�zijn�neergeschreven.�
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Tot�slot��
Voor� het� bestuur� van� TVE� had� ds.� Korver� nog�
een� dringende� wens.� Hij� ziet� Geuzen� en� papen�
als�deel�1�van�een�regionale�reeks�en�hoopt�dat�
er� op� enigerlei� wijze� nog� aan� een� vervolg� ge�

�

werkt� gaat� worden,� een� wens� die� prof.� Van�
Lieburg� op� het� symposium� van� 2� november�
trouwens�ook�al�geuit�had.�Waarvan�akte.�
Henk�Michielse�
�

Derde leergang Gooi-ologie, najaar 2014

In�het�najaar�van�20124�wordt�er�weer�een�leergang�Gooi�ologie�aangeboden.�Deze�leergang�is�
ontwikkeld�door�een�aantal�organisaties,�waaronder�TVE,�De�Vrienden�van�het�Gooi,�
Omgevingseducatie�en�het�Goois�Natuurreservaat.�
Het�programma�omvat�7�avondbijeenkomsten�en�2�Þetsexcursies.�

�
Programma�

Woensdag�17�september:�De�geologische�basis�door�Jan�Sevink�en�Sander�Koopman.�
Woensdag�24�september:�Archeologie�tussen�Vecht�en�Eem�door�Anton�Cruysheer.�
Woensdag�1�oktober:�De�Franken�komen��nederzettingen,�domeinstelsel�en�kerstening�door�Henk�
Michielse.�
Donderdag�9�oktober:�De�erfgooiers�door�Anton�Kos.�
Woensdag�15�oktober:�De�bebouwde�omgeving�door�Annette�Koenders.�
Woensdag�29�oktober:�Natuur�&�recreatie,�landschap�en�natuurwaarden�door�Jaap�Vlaanderen.�
Woensdag�5�november:�Ruimtelijke�ordening��de�toekomst�van�natuur�en�landschap�door�Hetty�
Laverman�en�Jos�Oude�Elferink.�

�
Fietsexcursies�

Zaterdag�4�oktober:�Langs�geologische,�archeologische�en�ontginningslocaties.�
Zaterdag�1�november:�Naar�bijzondere�wijken�en�gebouwen.�

�
Locatie�leergang�

De�Infoschuur,�Naarderweg�103A,�Hilversum�(tussen�Bussum�Zuid�en�Mediapark.�Ruime�
parkeergelegenheid).�

�
Kosten�

De�kosten�voor�de�leergang�(leergang,�verplichte�literatuur)�zijn��115.�

�
Aanmelding�

De�Leergang�wordt�aangeboden�door:�
��
Volksuniversiteit�Hilversum:�www.volksuniversiteithilversum.nl�
��
Volksuniversiteit�Naarden�Bussum:�www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl�

Aanmelden�via��één�van�de�volksuniversiteiten.�
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Jaarverslag 2013
Belangrijke�evenementen�

�

�
Emil�Ludenpenning�en��lezing�
De�uitreiking�van�de�Emil�Ludenpenning,�door�de�
Stad� en� Lande� Stichting,� Tussen� Vecht� en� Eem,�
de� Vrienden� van� het� Gooi� en� het� Goois� Natuur�
reservaat,� vond� plaats�op� vrijdag� 19� april� in� het�
Stadhuis� van� Naarden.� De� Emil� Ludenpenning�
werd� toegekend� aan� de� heer� Jelle� Harder� voor�
zijn� langdurige� en� tomeloze� inzet� ten� behoeve�
van�het�behoud�en�verantwoord�beheer�van�de�
natuur�en�het�landschap.�Literatuurhistoricus�en�
erfgooier� Piet� Calis� hield� de� Emil� Ludenlezing�
met� als� titel� Het� Gooi:� een� wereld� van� legenden�
en�mythes.�De� lezing� werd� van� een� introductie�
voorzien�door�Hans�Mous.�
Het�muzikaal�intermezzo�werd�verzorgd�door�
Roos� Jonker� (zang),� Mischa� van� der� Wekken�
(saxofoon)�en�Eran�Har�Even�(gitaar).�
�
Open�Dag�Tussen�Vecht�en�Eem�
Ongeveer�80�belangstellenden�bezochten�op�12�
oktober� de� Open� Dag� van� TVE.� Deze� dag� was�
georganiseerd�in�samenwerking�met�de�Histori�
sche�Kring�Nederhorst�den�Berg.�
Het� thema� Veranderingen� in� het� boerenleven�
Tussen� Vecht� en� Eem� sloot� aan� bij� het� onder�
werp� De�historische�boerderij�in�een�veranderend�
landschap�van�Het�Agrarisch�Erfgoed�Nederland.�
Het� ochtendprogramma� vond� plaats� in� de�
sfeervolle� Willibrordkerk� in� Nederhorst� den�
Berg,�waar�Jan�Vollers�de�gasten�welkom�heet�
te.�Burgemeester�Smit�van�Wijdemeren�opende�
de� Open� Dag� en� feliciteerde� de� HK� Nederhorst�
den�Berg�met�het�25�jarig�bestaan.�
Cultuurhistoricus� Simon� van� den� Bergh� hield�
een� boeiende� lezing� over� de� geschiedenis� van�
agrarisch�Nederland�sinds�1900,�waarbij�de�ach�
tergrond� van� ruilverkaveling� en� de� gevolgen�
ervan�werden�belicht.�
Mevrouw� Emke� Raassen�Kruimel,� voormalig�
hoofd� museumzaken� van� Museum� Singer,� liet�
vervolgens� aan� de� hand� van� vele� mooie� voor�

�

beelden� zien,� hoe� de� schilders� rond� 1900� het�
boerenleven� op� het� doek� vastlegden.� Na� de�
lunch� in� de� tegenover� de� kerk� gelegen� Berg�
plaats�startte� het� middagprogramma,� bestaan�
de� uit� vier� excursies,� waaruit� een� keuze� kon�
worden� gemaakt.� Er� kon� worden� gewandeld�
langs� de� Vecht,� waarbij� via� de� pont� Nigtevecht�
werd� aangedaan.� Ook� kon� een� wandeling� wor�
den�gemaakt�door�de�oude�kern�van�Nederhorst�
den� Berg,� waarna� een� rondleiding� volgde� in�
Wasserij�Lamme�Textielbeheer.�Verder�bestond�
de� mogelijkheid� een� bezoek� te� brengen� aan�
Boerderij� De� Horst,� waar� de� Bewonersvereni�
ging�Horstermeer�een�uiteenzetting�gaf.�Tevens�
was� er� een� rondvaart� over� de� Spiegelplas� en�
een�bezoek�aan�het�Fort�Hinderdam.�
Ter� afsluiting� van� deze� geslaagde� dag,� die�
onder� aangename� weersomstandigheden�
plaatsvond,� werden� de� gasten� door� mevrouw�
Jonker�met�een�hapje�en�een�drankje�ontvangen�
in� het� koetshuis� van� kasteel� Nederhorst.� Ook�
het� kasteel� was� voor� de� gelegenheid� openge�
steld� voor� bezichtiging.� Ter� herinnering� aan� de�
geslaagde� dag� verraste� mevrouw� Jonker� ieder�
met�een�fraaie�prent�van�het�kasteel.�
�
Symposium�Geuzen�en�papen�
Half� oktober� was� de� bundel� Geuzen�en�papen��
katholiek�en�protestant�tussen�Vecht�en�Eem�1550
�1800�gereed.�Onder�redactie�van�Henk�Michiel�
se,� Jan� Out� en� Gerrit� Schutte� beschrijft� een�
groep� regionale� historici� in� het� boek� per� plaats�
het� verloop� van� de� Reformatie� en� de� manier,�
waarop�katholieken�en�protestanten�met�elkaar�
omgingen.�
Op�2�november�werd�het�boek�in�de�vorm�van�
een�symposium�ten�doop�gehouden�in�de�Willi�
brordkerk� te� Nederhorst� den� Berg� ten� over�
staan�van�ca.�100�belangstellenden.�
Na� het� welkomstwoord� van� Jan� Vollers� ver�
richtte� dagvoorzitter� en� coördinator� van� het�
project� Katholiek� en� Protestant� 1550�1800� Henk�
Michielse�de�opening.�
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Open�Dag�2013.�Bijeenkomst�in�de�Willibrordkerk�in�
Nederhorst�den�Berg�(foto�Gerdis�Michielse�Oud).�

Dr.� Llewellyn� Bogaers� betoogde� in� haar� inlei�
ding,�dat�de�samenleving�niet�echt�had�uitgeke�
ken�naar�de�Reformatie,�maar�dat�de�van�boven�
af� politiek� gestuurde� opstand� tegen� Spanje�
hierbij�bepalend�was.�
Prof.� dr.� Fred� van� Lieburg,� hoogleraar� in� de�
geschiedenis�van�het�protestantisme�aan�de�VU,�
ging�dieper�in�op�het�religiekaartje�van�de�regio�
en�liet�zien�hoe�versnipperd�de�regio�bestuurlijk�
en� godsdienstig� is.� Hij� gaf� aan,� hoe� in� de� 19e�
eeuw� weer� nieuwe� geloofsrichtingen� werden�
toegevoegd.�
Prof.dr.� Gerrit� Schutte� vroeg� zich� bij� zijn� pre�
sentatie� af,� hoe� de� bevolking� de� fascinerende�
woelingen� van� toen� heeft� ervaren.� Bij� het� be�
schrijven�van�de�geschiedenis�wordt�nauwelijks�
een�antwoord�gegeven�op�de�vraag�waarom.�Hij�
overhandigde� de� eerste� exemplaren� van� het�
boek� aan� mgr.� dr.� Jan� de� Kok� (emeritus� bis�
schop�en�historicus)�en�de�heer�Bert�van�Bokho�
ven�(lid�van�het�moderamen�van�de�PKN).�
Mgr.�De�Kok�meldde�dat�hij�met�genoegen�de�
inhoud� van� het� boek� tot� zich� had� genomen,�
waarbij� hij� terug� moest� denken� aan� zijn� leer�
meester�Rogier�en�aan�de�vele�gewone�mensen�
in�de�16e�eeuw.�Hij�ging�verder�in�op�de�religieu�
ze�mentaliteit�in�deze�periode.�
Bert� van� Bokhoven� dankte� de� samenstellers�
van� het� boek.� Hij� hoopte� dat� het� boek� zou� bij�
dragen� aan� het� succesvol� verloop� van� de� ge�
loofsgesprekken� in� de� Raad� van� Kerken,� waar�
aan�de�RK�Kerk�als�lid�deelneemt.�
Henk� Michielse� sloot� het� symposium� af� met�
de� aankondiging,� dat� er� in� maart� 2014� nog� een�
discussiebijeenkomst� wordt� georganiseerd,�
158�

wanneer�belangstellenden�gelegenheid�hebben�
gehad�om�het�boek�te�lezen.�
De� dag� werd� besloten� met� een� lunch� in� res�
taurant�Het�Spieghelhuys.�
�
TVE�tijdschrift�
Zoals� gebruikelijk� verschenen� vier� nummers�
waaronder� één� speciaal� themanummer,� over�
Nederhorst�den�Berg.�Jan�Vollers�overhandigde�
op� 25� september� in� het� gemeentehuis� van� Wij�
demeren�in�aanwezigheid�van�een�delegatie�van�
het� bestuur� van� TVE� en� gastredacteuren� Clau�
dette�Baar��de�Weerd�en�Gerard�Baar�het�eerste�
exemplaar� van� dit� nummer� aan� Jaap� Smit,� bur�
gemeester�van�Wijdemeren.�
De�maart�,�mei��en�decembernummers,�die�in�
kleur�waren�uitgevoerd,�bevatten�een�keur�aan�
interessante� bijdragen,� waaronder� nieuwe� se�
ries.�
�
Nieuwe�Initiatieven�
�� In� december� besloten� het� bestuur� en� de� re�
dactie�voor�de�komende�Open�Dag�in�oktober�
2014�aan�te�sluiten�bij�het�begin�van�de�Eerste�
Wereldoorlog.�
�� Een� vernieuwde� website� en� een� nieuw� logo�
van�TVE�werden�door�Olf�Henselmans�in�nauw�
overleg�met�redactie�en�bestuur�van�TVE�ont�
wikkeld.�
�� TVE�is�nauw�betrokken�bij�de�voorbereidingen�
van� de� viering� in� 2014� van� de� bevrijding� van�
Naarden�van�de�Fransen�200�jaar�geleden.�
�� In�vervolg�op�het�succes�van�de�publicatie�De�
dood�van�een�erfgooier�is� Henk� Michielse� ge�
start� met� een� project� om� 100� artikelen� te�
verzamelen� over� mensen� die� een� belangrijke�
rol�hebben�gespeeld�in�onze�sociale,�politieke,�
economische�en�ecologische�geschiedenis.�De�
werktitel� is� Erßaters�tussen�Vecht�en�Eem.�Het�
boek�zal�volgens�plan�begin�2015�verschijnen.�
�
Werkgroepen�
�� De� werkgroep� Katholiek�&�Protestant�leverde�
verschillende�bijdragen�voor�het�tijdschrift.�
�� De� tentoonstelling� Gevraagd�en�gebleven,� een�
product� van� de� TVE�werkgroep� Naoorlogse�
gastarbeid� dat� de� geschiedenis� vertelt� van�
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Open�Dag�2013.�Excursie�te�water�(foto�Gerdis�Michielse�
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gastarbeiders� tussen� Vecht� en� Eem� van� 1960�
tot� 1980,� beleefde� in� 2013� een� succesvolle�
voortzetting� in� het� Regiokantoor� in� Bussum,�
in� het� Verzorgingshuis� De� Kuijer� in� Neder�
horst� den� Berg� en� in� het� Servicepunt� Noord�
van� de� Bibliotheek� van� Hilversum� in� de� Erf�
gooiersstraat.�
�
Andere�activiteiten�
�� De� website� van� TVE:� Astrid� Becker� houdt� bij�
wat�er�geboden�wordt�aan�activiteiten,�lezin�
gen� en� exposities� in� de� regio.� Johan� Dekker�
heeft� na� vijf� jaar� besloten� zijn� werkzaamhe�
den� als� websitebeheerder� te� beëindigen.�
Naar�een�opvolger�wordt�gezocht.�
�� Gooi�o�logie� :� Deze� cursus� over� de� natuur,�
landschap� en� geschiedenis,� die� op� initiatief�
van�de�vereniging�Vrienden�van�t�Gooi�is�op�
gezet� en� waarvan� TVE� medeorganisator� is,�
wordt�succesvol�vervolgd.�
�� Historisch� Café� Naarden:� TVE�vertegenwoor��
digers� waren� weer� actief� bij� het� organiseren�
van�lezingen�in�Naarden�vesting�op�2�januari,�19�
maart,�21�mei,�17�september�en�19�november.�
�
Het�Algemeen�Bestuur�als�netwerkorganisatie�
Als�netwerkwerkorganisatie�van�bijna�40�histori�
sche�instellingen�houdt�TVE�jaarlijks�twee�verga�
deringen� van� het� Algemeen� Bestuur,� waaraan�
afgevaardigden�van�de�organisaties�deelnemen.�
Voor� de� vergadering� op� 13� maart� genoot� het�
AB� gastvrijheid� van� de� VVG� in� de� Infoschuur�
Natuurbrug�GNR�te�Hilversum.�Na�een�introduc�
tie� door� Hetty� Laverman,� voorzitter� van� VVG,�
over� de� bijzondere� eigenschappen� van� het� het�
�

Gooi�en�de�plannen�om�het�Gooi�in�aanmerking�
te� laten� komen� voor� het� predicaat� Geopark,�
ging�prof.�Jan�Sevink�in�op�de�eisen�waaraan�in�
dat�geval�moet�worden�voldaan.�Inmiddels�is�er�
een� stuurgroep� gevormd� en� is� een� stichting�
opgericht,� die� met� belanghebbende� instanties�
en�verenigingen�de�benodigde�activiteiten�moet�
afstemmen.�
De� aanwezige� vertegenwoordigers� van� de�
verschillende� HK�en� gaven� de� vergadering� een�
inzicht�in�de�onderwerpen,�die�in�hun�vereniging�
actueel�zijn.�
Op�13�november�vond�de�tweede�jaarlijkse�AB
�bijeenkomst� plaats� in� het� Huizer� Museum� Het�
Schoutenhuis� te� Huizen.� De� presentatie� werd�
verzorgd� door� Thera� Coppens,� die� een� voor�
dracht� hield�aan� de� hand� van�haar� boek� Sophie�
in�Weimar� over� het� leven� van� Sophie,� dochter�
van� koning� Willem� II.� Michel� Heemskerk,� vice�
voorzitter� van� de� HK� Huizen,� gaf� een� overzicht�
van� de� activiteiten� van� zijn� vereniging.� Digitali�
sering� van� fotos� en� het� vastleggen� van� het�
Huizer�dialect�voor�de�toekomst�zijn�actueel.�
De� avond� werd� besloten� met� een� Tour� de�
ronde,�waarbij�informatie�tussen�de�verschillen�
de�HK�en�werd�uitgewisseld.�
Op� 14� februari� en� 27� augustus� werden� er� bij�
eenkomsten� gehouden� om� informatie� uit� te�
wisselen�tussen�de�HK�en�over�digitalisering�van�
fotos� en� documenten.� Deze� verliepen� zeer�
geanimeerd.� In� 2014� zal� er� een� verder� vervolg�
aan�worden�gegeven.�
�
Dagelijks�Bestuur�
Het�DB�kwam�in�2013�in�acht�reguliere�vergade�
ringen� bijeen� en� had� één� vergadering� met� de�
redactie� van� het� TVE�tijdschrift� plaats.� Verder�
waren� er� extra� bijeenkomsten� van� bestuurs�
leden� o.a.� ter� voorbereiding� van� de� Open� Dag�
en� het� symposium� Geuzen� en� papen,� beide� te�
Nederhorst�den�Berg.�
Initiatieven� werden� ontplooid� voor� de� wer�
ving�van�nieuwe�donateurs�en�sponsors.�
TVE�is�een�Algemeen�Nut�Beogende�Instelling�
(ANBI).� Sinds� 1� januari� 2014� gelden� hiervoor�
nieuwe� regels.� Veel� werk� is� verzet� om� te� vol�
doen�aan�de�nieuwe�voorwaarden.�Op�de�websi�
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Symposium�Geuzen�en�Papen�in�Nederhorst�den�Berg�
(foto�Gerdis�Michielse�Oud).�

te� zijn� nu� de� vereiste� gegevens� (jaarverslag,�
jaarrekening�en�beleidsplan)�gepubliceerd.�
DB�leden� waren� actief� bij� gelegenheden,�
waarbij�historisch�en�cultureel�erfgoed�onder�de�
aandacht� werd� gebracht,� zoals� de� Comeniusle�
zing�op�16�maart,�de�Open�Monumentendag�op�
15�september,�de�Huizer�Botterdagen�op�21�sep�
tember,� de� presentatie� Erfgoededucatie� op� 2�
oktober� te� Muiderberg� en�de� receptie� ter� gele�

genheid�van�het�25�jarig�bestaan�van�de�HK�Ne�
derhorst�den�Berg.�
Een� bijdrage� werd� geleverd� aan� de� totstand�
koming� van� een� brief� aan� de� Staten�Generaal�
ter�onderbouwing�van�de�grote�bezwaren�tegen�
het� heilloze� plan� van� de� minister� tot� afstoting�
van�het�beheer�van�de�vesting�Naarden.�
Tevens� werd� met� succes� een� brief� gestuurd�
naar� b.� &� w.� en� de� gemeenteraad� van� Weesp�
om� te� pleiten� voor� het� behoud� van� het� fysieke�
historische�archief�in�de�gemeente.�
Bijeenkomsten�ter�uitvoering�van�de�plannen�
voor�een�Geopark�status�voor�het�Gooi�werden�
bijgewoond�op�5�maart�en�op�16�september.�
Bericht�werd�ontvangen�van�het�overlijden�op�
24�januari�van�Egbert�Pelgrim.�Egbert�heeft�veel�
betekend�voor�de�geschiedschrijving�van�Hilver�
sum.�
Jan�Siebenga,�secretaris�TVE�

Verslag presentatie boek De vesting Naarden.
Een halve eeuw restaureren.
Twee� keer� in� de� recente� geschiedenis� was� het�
voortbestaan�van�Naarden�als�vesting�een�dub�
beltje�op�zn�kant,�benadrukte�de�voorzitter�van�
de� Stichting� Vesting� Naarden,� René� Meyer,� op�
maandag� 2� juni� in� burgerzaal� van� het� stadhuis.�
Vertegenwoordigers�uit�de�sfeer�van�monumen�
tenzorg,� erfgoed,� lokaal� bestuur� en� historische�
kringen� uit� het� Gooi� hadden� zich� daar� verza�
meld�om�de�presentatie�van�het�boek�De�vesting�
Naarden.� Een� halve� eeuw� restaureren� bij� te� wo�
nen.� Omdat� minister� Hennis�Plasschaert� van�
Defensie� verstek� moest� laten� gaan,� ontving�
burgemeester� Sylvester� als� eerste� het� boek� uit�
handen� van� eindredacteur� Carlos� Scheltema.�
Onder� de� genodigden� bevond� zich� ook� de� am�
bassadeur� van� de� Tsjechische� Republiek,� Jaros�
lav� Horák,� zo� bleek� uit� de� introductie� van� cere�
160�

moniemeester� Frits� van� Dulm,� oud�wethouder�
van�Naarden.��
�
Vesting�Naarden�slopen?�
In� zijn� toespraak� herinnerde� Meyer� eraan� dat�
zowel� in� de� jaren� dertig,� toen� Nederland� werd�
getro�en�door�een�economische�crisis�en�er�op�
defensie�werd�bezuinigd,�en�na�de�Tweede�We�
reldoorlog� toen� de� Wederopbouw� prioriteit�
had,�er�stemmen�waren�opgegaan�de�vesting�te�
slopen.� Even� dreigde� er� zelfs� een� doorbraak�
dwars� door� de� vesting.� Dat� is� niet� gebeurd� en�
nu� is� Naarden� de� best� bewaarde� en� meeste�
complete�vesting�van�Nederland,�zo�constateer�
de�Meyer�met�trots�en�een�vleugje�chauvinisme.�
Dat�bleek�toen�hij�Naarden�vergeleek�met�Boer�
tange,� Willemstad� en� Den� Bosch.� Het� tij� van�
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verwaarlozing� werd� pas� echt� gekeerd� toen� in�
1964� enkele� Naardense� particulieren� besloten�
tot�de�restauratie�van�enkele�panden�in�de�ves�
ting.� Overigens� niet� dan� nadat� er� al� heel� wat�
woningen� waren� gesloopt.� Goed� voorbeeld�
deed�goed�volgen�en�er�werd�in�de�jaren�daarna�
begonnen� met� de� restauratie� van� de� Grote�
Kerk,�het�weeshuis�en�de�weeshuiskazerne.��
�
Waarschuwende�woorden�
Bij�de�restauratie�van�de�vestingwerken�speelde�
de�Stichting�Menno�van�Coehoorn�een�belangrij�
ke� rol� en� zij� droeg� eraan� bij� dat� de� vestingwer�
ken� er� nu� zo� prachtig� uitzien.�Nog� wel,� voegde�
Meyer� daar� veelbetekende� aan� toe.� Want� de�
regering�Rutte� heeft� het� plan� de� vesting� af� te�
stoten�naar�de�Nationale�Monumentenorganisa�
tie� (NMo)� zonder� dat� daar� een� bruidschat� aan�
wordt� verbonden� die� voldoende� is� om� de� ves�
ting� te� onderhouden.� Ook� was� er� sprake� van�
aantasting� van� de� schootsvelden� door� bebou�
wing.� Dat� idee� lijkt� te� zijn� verlaten� en� de� Stich�
ting�Goois�Natuurreservaat�stelt�pogingen�in�het�
werk� de� vesting� op� de� werelderfgoedlijst� van�
Unesco�te�laten�opnemen.��
�
Dankwoord�burgemeester�
Na� deze� waarschuwende� woorden� overhandig�
de� Carlos� Scheltema� het� eerste� exemplaar� van�
het� boek� De�vesting�Naarden� aan� burgemeester�
Joyce�Sylvester.�In�haar�dankwoord�verzekerde�
zij�met�een�verwijzing�naar�het�genoemde�dub�
beltje� op� zn� kant� dat� de� huidige� middenstand�
de�vesting�niet�meer�ziet�als�een�keurslijf,�maar�
als� een� cultureel� erfgoed� van� formaat.� Met� de�
gemeentelijke� herindeling� in� het� verschiet,�
waarin� Naarden� samengaat� met� Bussum� en�
Muiden,�zullen�de�ambtenaren�van�de�nieuw�te�
vormen�gemeente�veel�baat�kunnen�hebben�bij�
dit� boek� over� de� vesting,� aldus� de� burgemees�
ter.��
�
Band�met�Tsjechië�
Vervolgens� was� het� woord� aan� Scheltema,� die�
ambassadeur� Jaroslav� Horák� ook� een� exem�
plaar�van�het�boek�overhandigde.�Door�de�aan�
wezigheid�van�het�mausoleum�van�Comenius�in�
�

Naarden�bestaat�er�een�speciale�band�met�Tsje�
chië.� Scheltema� beklemtoonde� dat� met� zijn�
geste�die�door�de�ambassadeur�met�een�liefdes�
verklaring� aan� Naarden� werd� beantwoord.� Be�
houdens� nauwgezette� aandacht� aan� de� bijdra�
gen� die� verscheidene� categorieën� organisaties�
en� individuele� aanwezigen� hebben� gespeeld� bij�
de� totstandkoming� van� het� boek,� nam� Schelte�
ma� de� gelegenheid� te� baat� zich� uit� te� spreken�
tegen�overdracht�van�de�vesting,�nu�nog�in�be�
heer�van�de�Rijksgebouwendienst,�aan�de�Natio�
nale� Monumentenorganisatie� (next�best).� Hoe�
wel�de�voor�NMo�voorzitter�Anton�Valk�gereser�
veerde� stoel� onbezet� bleef,� zou� deze� daar� niet�
door�verrast�zijn�geweest.�
�
Speciale�betrokkenheid�
Wegens� hun� speciale� betrokkenheid� bij� de� res�
tauratie� en� het� onderhoud� van� en� onderzoek�
naar� de� vesting� overhandigde� Scheltema� vier�
aanwezigen� ook� een� boek.� Allereerst� aan� de�
weduwe�van�de�in�mei�overleden�Jaap�van�Wel�
sen� (86),� mevrouw� Van� Welsen�Buitenhuijs,� die�
jarenlang� actief� was� als� secretaris� en� archivaris�
voor� de� Stichting� Menno� van� Coehoorn.� Als�
amateur�militair� historicus� schreef� hij� bijdragen�
voor� de� Historische� Kring� Bussum� en� het� tijd�
schrift� Tussen�Vecht�en�Eem.� Zijn� weduwe� werd�
vergezeld� door� twee� van� hun� vier� dochters.�
Vervolgens� ontvingen� de� architect� Jan� Kamp�
huis,� Lucienne� Keizer� van� de� Rijksgebouwen�
dienst� en� Jan� Hoefakker� wegens� zijn� onder�
houdswerkzaamheden� aan� de� vesting� een�
exemplaar� van� het� prachtig� uitgegeven� boek�
over�Naarden�en�zijn�vesting.��
Na� het� slotwoord� van� Frits� van� Dulm,� waarin�
hij� Carlos� Scheltema� nogmaals� lof� toezwaaide�
voor�diens�initiatief�en�inspanningen,�weerklonk�
een�staand�applaus�in�de�Burgerzaal.�
�
Joris�Cammelbeeck�
� � �
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Vooraankondiging�Open�Dag�op�4�oktober�2014�
�

Tussen�Vecht�en�Eem�blikt�terug�op�de�Eerste�Wereldoorlog�

�
In�oktober,�de�Maand�van�de�Geschiedenis,�staat�TVE�stil�bij�het�uitbreken�van�de�Eerste�We�
reldoorlog�en�de�sociaal��economische�gevolgen�voor�het�neutraal�gebleven�Nederland,�en�in�
het�bijzonder�het�gebied�tussen�Vecht�en�Eem.�In�samenwerking�met�de�Historische�Kring�Bus�
sum�en�het�Vestingmuseum�Naarden�zijn�lezingen�en�excursies�georganiseerd�over�dit�thema.�
Komt�u�ook?�

Programma�

9:30�

Ontvangst�en�inschrijving.��
Locatie:�Vernissage,�Fort�Werk�IV,�Dr.�Abraham�Kuyperlaan�1a,�1402�SB�BUSSUM�
Toegang�links�van�t�Spant!�

�

Lezing�Hans�Andriessen�(oud�voorzitter�van�de�o.m.�door�hem�in�2001�opge�
richte�Stichting�Studiecentrum�Eerste�Wereldoorlog):�Neutraal�Nederland�klem�
tussen�grootmachten�
Lezing�René�Ros�(projectmedewerker�Documentatiecentrum�Stelling�van�Am�
sterdam):�Stelling�van�Amsterdam�en�Wereldoorlog�I�
Lezing�Marcus�van�der�Heide�(publicist):�Belgische�vluchtelingen�in�Bussum.�
�
Daaropvolgend�korte�rondleiding�in�Fort�Werk�IV.�

12:30�

Lunch�

13:30�16:15�� Diverse�excursies�naar�keuze:�
A.�
Bezoek�aan�Nederlands�Vestingmuseum�en�rondwandeling�vesting�
Naarden�met�gids.�
Vaartocht�door�vestinggrachten�van�Naarden�en�bezoek�aan�Fort�Rond�
B.�
uit�met�gids.�
Martin�Heyne�Fietstocht�met�gids�van�de�Historische�Kring�Bussum�
C.�
langs�verdedigingswerken�en�houten�huizen�in�Naarden�en�Bussum.�
Bezoek�tentoonstelling�in�Museum�Doorn�(met�bus,�maximaal�30�deel�
D.�
nemers)�voor�de�tentoonstelling�over�de�Eerste�Wereldoorlog.�
16:15�17:00�� Afsluiting�
Locatie:�Vernissage,�Fort�Werk�IV,�Dr.�Abraham�Kuyperlaan�1a,�1402�SB�BUSSUM�
Inlichtingen�bij�de�penningmeester�van�TVE�mevr.�Iny�Hoogendijk,�Rostocklaan�7,�1404�AD�
BUSSUM.�
�
Aanmelden�kan�via�de�website�www.tussenvechteneem.nl/open�dag.�
Kosten�voor�de�hele�dag�(inclusief�lunch�+�2�consumptiebonnen):��30�voor�donateurs�TVE�en�
leden�van�de�HK�Bussum�en�Vrienden�Vestingmuseum.��35�voor�overige�geïnteresseerden.�
Voor�deelnemers�aan�de�excursie�D�naar�Museum�Doorn�geldt�een�toeslag�van��10.�
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Agenda
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Ankeveen,�'s�Graveland,�Korten�
hoef�
Kerklaan�89,�1241�CL�Kortenhoef�
In�het�weekend�van�25�en�26�oktober�wordt�een�ten�
toonstelling�georganiseerd�met�als�thema�Veranderde�
dorpsgezichten.�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1A,�3741�AC�Baarn�
Expositie�Graven�in�het�verleden.�38�jaar�ARWE�en�65�
jaar�Scoutcentrum�Buitenzorg.�
t/m�18�oktober.�
Van�1�november�2014�tot�medio�februari�2015�Baarn�
spoort .�Woe�van�14.00�16.00�uur�en�za�van�11.00�
13.00�uur.�
Raadhuis�Dudok�Hilversum�en�Dudok�Dependance�
Dudokpark�1,�Hilversum�
Rondleiding�door�het�interieur�van�het�Rijksmonu�
ment�en�tentoonstelling�over�het�leven�en�werk�van�
W.M.�Dudok�(1884�1974).�Na�aßoop�torenbeklimming�
bij�goed�weer.�Vr�en�zo�om�13.30.�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Eemnes,�Raadhuislaan�21�
Tentoonstelling�met�als�titel�Was�getekend:�Piet�Klaas�
se.�Geopend�za�van�14.00�16.00�uur,�t/m�oktober.�
Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�tentoonstelling�En�toen ..kwam�de�
mens.�Tentoonstelling�over�de�opkomst�van�de�zoog�
dieren,�met�als�hoogtepunt�van�hun�ontwikkeling�het�
verschijnen�van�de�mens.�Vernieuwde�permanente�ex�
positie�Goois�Verleden.�Hier�komen�onder�de�naam�
Goois�Verleden�de�geologische,�paleontologische,�ar�
cheologische�en�landschappelijke�facetten�van�het�
Gooi�aan�bod.�Di�t/m�zo�13.00�16.30�uur.�Elke�derde�
zondag�van�de�maand�is�er�een�lezing�van�14.00�15.00�
uur.�
�
Historische�Kring�Laren�
Historisch�Centrum�De�Lindenhoeve,�Burgemeester�
van�Nispenstraat�29,�Laren.�
Tentoonstelling�De�rol�van�de�broeders�van�Saint�Louis�
in�Laren�(periode�1914�1966).�Tevens�Negentig�jaar�Bij�
envereniging�in�Laren/Blaricum.�Verder�een�prachtige�
collectie�inktpotten�van�Carel�en�Marja�van�Hest.�T/m�6�
september�2014,�za�van�14.00�16.00�uur.�

�

Historische�Kring�Loosdrecht�
Drieluik,�Acacialaan�2,�1231�BT�Loosdrecht�
In�Loosdrecht�Blootgelegd,�archeologische�vondsten�
die�in�en�rondom�Loosdrecht�gedaan�zijn.�Woe�van�
10.00�12.00�uur�en�van�20.00�22.00�uur.�
In�juli�en�augustus�gesloten.�
Kasteel�Museum�Sypesteyn�
Nieuw�Loosdrechtsedijk�150,�1231�LC�Loosdrecht�
Deze�zomer�toont�Kasteel�Museum�Sypesteyn�in�sa�
menwerking�met�de�Landelijke�Organisatie�Kant�Kunst�
stukken�uit�de�kantcollectie�in�relatie�tot�de�familie�
portretten.�In�vijf�museumzalen�kan�men�het�geschil�
derde�kant�vergelijken�met�hetzelfde�kant�in�het�echt.�
Tot�26�oktober�van�di�t/m�zo�van�12.00�17.00�uur.�
Gemeentemuseum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�1381�BB�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�over�Weesper�porselein�
en�reclamemateriaal�van�Van�Houten.�
Di�t/m�do�en�za/zo�13.30�16.30�uur.�
Kasteel�Loenersloot�
Rijksstraatweg�211,�Loenersloot�
Kasteel�Loenersloot�is�vanaf�begin�april�weer�open�
voor�bezoekers.�Kijk�op�www.kasteelloenersloot.nl�
voor�bijzonderheden�en�aanmelding�voor�rondleidin�
gen�

Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�1411�RS�Naarden�
Tentoonstelling�Van�Buiten�leren��Comenius�en�de�
schoolplaten�van�Koekkoek,�tot�en�met�6�januari�2015,�
di�t/m�zo�van�12.00�17.00�uur.�
Stadswandelingen:�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�door�
het�authentieke�dorp.�
Aanvang�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�Schouten�
huis,�Achterbaan�82.�
Naarden:�
Vereniging�Vestingstad�Naarden�organiseert�iedere�
derde�zondag�van�de�maand�een�stadswandeling�in�en�
om�de�vesting.�Aanvang�12.30�uur�bij�de�Utrechtse�
Poort,�Ruysdaelplein.�
�
�
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Lezingen�e.d.�
september�
�
13/14�Open�Monumentendagen�
�
14�
HHK�Albertus�Perk,�Þetstocht�Op�reis�langs�Hilversum�
se�huizennamen.�Op�deze�Open�Monumentendag�gaat�
Kees�van�Aggelen�langs�huizen�met�o.a.�een�Maleisi�
sche�naam�die�oud�Indiëgangers�lieten�bouwen.�Ver�
zamelen�om�14.00�uur�met�Þets�op�de�Kerkbrink,�Hil�
versum.�
�
20�
Huizer�Botterdag�
�
23�
Ledenavond�HHK�Albertus�Perk.�Jan�Peet�zal�spreken�
over�De�Gooische�Moordenaar.�In�De�Akker,�Melkpad�
14c,�Hilversum,�aanvang�20.00�uur.�
�
27�
Organiseert�HK�Baerne�een�symposium�t.g.v.�het�40�
jarig�bestaan�van�de�vereniging�met�als�thema�De�Pa�
rels�van�Baarn��bos,�water�en�gebouwen.�Kasteel�Groe�
neveld,�14.00�18.00�uur.�
�
oktober�
�
3�
HK�Nederhorst�den�Berg.�Hans�van�Bemmel�zal�een�le�
zing�houden�over�De�geschiedenis�van�het�Amsterdam�
Rijnkanaal.�In�de�Bergplaats,�Kerkstraat�7,�Nederhorst�
den�Berg,�aanvang�20.00�uur.�
�
4�
Open�Dag�TVE,�in�de�Vernissage,�Fort�Werk�IV,�Dr.�
Abraham�Kuyperlaan�1a,�1402�SB��Bussum.�In�samen�
werking�met�de�HK�Bussum�en�het�Vestingmuseum�
Naarden�zijn�lezingen�en�excursies�georganiseerd�
rond�het�thema�Eerste�Wereldoorlog.�Aanvang�om�
09.30�uur.�Voor�programma�en�aanmeldingen�zie�el�
ders�in�dit�tijdschrift,�of�www.tussenvechteneem.nl�
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16�
HK�Baerne�organiseert�een�lezing�door�Kees�Schipper�
over� De� Nieuwe� Hollandse� Waterlinie.� In� Het� Brand�
punt,� Oude� Utrechtseweg� 4a,� Baarn,� aanvang� 20.00�
uur.�
�
23�
HK� Weesp.� Cees� Pfei�er� houdt� een� lezing� over� de�
Weesper�beurtschippers.�
In�Het�Lichthuis,�Waagplein�10,�Weesp,�aanvang�20.00�
uur.�
�
28�
Ledenavond� HHK� Albertus�Perk.� Willem� van� der� Spek�
houdt� lezing� over� Tweehonderd�jaar�Koninkrijk.� In� De�
Akker,�Melkpad�14c,�Hilversum,�aanvang�20.00�uur.�
�
november�
�
18�
Ledenavond� HK� Huizen� met� een� dialezing� door� Dick�
Keijzer�over�Het�leven�en�werk�van�bouwmeester�P.J.H.�
Cuijpers.�In�De�Boerderij,�Huizen.�
�
20�
HK� Weesp� organiseert� een� lezing� door� Paul� Schnei�
ders�getiteld:�Sporen�naar�het�Gooi.�
In�Het�Lichthuis,�Waagplein�10,�Weesp,�aanvang�20.00�
uur.�
�
25�
Ledenavond�HHK�Albertus�Perk.�Barend�Smit�zal�spre�
ken� over� Ieper� 100� jaar� Grote� Oorlog.� In� De� Akker,�
Melkpad�14c,�Hilversum,�aanvang�20.00�uur.�
�
27�
HK�Baerne�Gees�Ineke� Smit�houdt� een� lezing�getiteld�
Kunstkoning� Willem� II.� In� Het� Brandpunt,� Oude�
Utrechtseweg�4a,�Baarn,�aanvang�20.00�uur.�
�
�
Astrid�Becker�
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