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A�eelding�omslag�voor�(grote�inzet):��Galilei�voor�de�inquisitie�door�Cristiano�Banti�(zie�p.�15�e.v.).�
©�TVE�2015.�Alle�rechten�voorbehouden.�Niets�uit�deze�uitgave�mag�worden�verveelvoudigd,�opgeslagen� in�een�
geautomatiseerd�gegevensbestand,�of�openbaar�gemaakt,� in�enige�vorm�of�op�enige�wijze,�hetzij�elektronisch,�
mechanisch,�door� fotokopieën,�opnamen,�of�enige�andere�manier,�zonder�voorafgaande�schriftelijke� toestem�
ming�van�de�uitgever.�De�uitgever�heeft�ernaar�gestreefd�de�rechten�van�de�illustraties�volgens�wettelijke�bepa�
lingen�te�regelen.�Degenen�die�desondanks�menen�zekere�rechten�te�kunnen�doen�gelden,�kunnen�zich�alsnog�
tot�de�uitgever�wenden.�

Herdenken�
�

2015� is�een� jubileumjaar�van�TVE:�onze�stichting�
bestaat�45� jaar�en�dat� laten�we�niet�ongemerkt�
voorbijgaan.�Bijvoorbeeld�op�onze�Open�Dag� in�
mei.�Samen�met�de�(eveneens�jubilerende)�HHK�
Albertus� Perk� laten�we� ons� dan� een� dag� lang�
vergasten�op�verhalen�en�presentaties�rond�het�
onuitputtelijke� thema� 'Hilversum� mediastad'.�
Ook�het� themanummer�van�ons� tijdschrift� (het�
meinummer�dus)�zal�daaraan�gewijd�zijn.�

Dit�jaar�is�het�75�jaar�geleden�dat�in�Nederland�
de�Tweede�Wereldoorlog�begon.� In�de�komen�
de�vijf� jaren�zullen�af�en� toe�artikelen�daarover�
in�TVE� verschijnen.�Gerard�Baar�bijt� in�dit�num�
mer�het�spits�af�met�zijn�artikel�over�de� inunda�
tie�van�Nederhorst�den�Berg�in�1939�1940.�

Herdenken�en�gedenken�is�niet�alleen�van�de�
ze�tijd.�De�geschiedenis�van�de�vroegste�marte�
laren� van� de� Reformatie� werd� voor� het� eerst�
halverwege�de�zestiende�eeuw�geschreven.�Een�
van�deze�martelaren�was�de�Naardense�Antho�
nis� Frederiks.� Gerrit� Schutte� heeft� een� artikel�
over�hem�geschreven.�

Andere�bijdragen�aan�dit�nummer�komen�van�
Sander�Koopman,�die�begonnen�is�aan�een�boei�
end� fotoproject� over� Hilversum,� van� Kees� van�
Aggelen� over� een� achttiende�eeuwse� reisatlas�
en�van�ondergetekende�over�een�wandeling�van�
De�Rijk�naar�Bussum.�

Tenslotte�wil� ik� even� stilstaan� bij� het� overlij�
den�van�Jan�Veenman.�Jan�wordt�terecht�de�al�
wetende,� enthousiaste�dorpshistoricus� van�An�
keveen�genoemd.�Als�bron� van� informatie�was�
hij�ook�voor�vele�auteurs�van�TVE�onmisbaar.�We�
zullen�het�voortaan�zonder�hem�moeten�stellen.�

�
Hans�Mous�
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FotograÞe�en�fotograÞsche�genres�
�

In�1826�lukte�het�J.N.�Niépce�voor�het�eerst�om�
een�beeld�van�zijn�omgeving�vast�te� leggen�op�
een�fotograÞsche�plaat.�Louis�Daguerre�verbe�
terde� het� fotograÞsche� procédé� in� de� jaren�
1830.�In�deze�periode�werd�de�fotograÞe�voor�
al�gebruikt�voor�het�maken�van�portretfoto s.�
De� lange� belichtingstijden�maakten� het� nood�
zakelijk�dat�het�onderwerp� langdurig� in�dezelf�
de� houding� bleef.� Een� belangrijke� stap� in� de�
ontwikkeling� van� de� fotograÞe�werd� gezet� in�
1871,�toen�R.�Maddox�de�zilvergelatine�druk�uit�
vond.� Daarmee� was� de� basis� gelegd� voor� de�
moderne� fotograÞe.�Uiteindelijk�kwamen�er� in�
het�laatste�kwart�van�de�negentiende�eeuw�op�
grote� schaal� camera s� beschikbaar� voor� alge�
meen�gebruik.�

In� de� beginjaren� werd� de� fotograÞe� uitslui�
tend� gebruikt� om� portretten� te�maken� en� de�
directe� leefomgeving� vast� te� leggen.�Na� 1900�
zijn� er� diverse� conceptuele� genres� ontstaan.�
Belangrijk� is� het� verschil� tussen� de� autonome�
fotograÞe� en� de� documentaire� fotograÞe.� De�
autonome� fotograÞe� bestaat� uit� het� maken�
van�beelden�van�een�grotendeels�geënsceneer�
de�situatie�of�een�verregaande�manipulatie�van�
beelden�achteraf.�De�documentaire� fotograÞe�
bestaat�uit�het�vastleggen�van�werkelijke,�niet�
gemanipuleerde�situaties.�i�

Binnen� de� documentaire� fotograÞe� zijn� meer�
subgenres�te�onderscheiden,�waarvan�hier�van�
belang�zijn�de�stads��en�de�straatfotograÞe.�De�
stadsfotograÞe� legt�de�nadruk�op�het�vastleg�
gen�van�de�bebouwde�omgeving,�waarbij�men�
sen�meestal�toevallig�accessorisch�in�beeld�zijn.�
Onderwerpen� zijn� gebouwen,� straten,� indu�
strieterreinen,� infrastructuur� en�dergelijke.�De�
straatfotograÞe� legt�de�nadruk�op�de�mens� in�
zijn�stedelijke�omgeving.�Hierbij�gaat�het�vooral�
om�het�vastleggen�van�komische,�bijzondere�of�
archetypische�taferelen�en�personages.�
�

�
De�opkomst�van�de�stads��en�straatfoto�
graÞe�

�
Al� vanaf� het� eerste� begin� waren� stads�� en�
straattaferelen� populaire� onderwerpen.� Inter�
nationaal�zijn�Parijs�en�New�York�de�bakermat�
van�de�stads��en�straatfotografie.�Henri�Cartier�
Bresson� (1908�2004)� is�hiervan�wel�de�bekend�
ste�exponent.�Hij� slaagde�erin�om� in�het�Parijs�
van�de� jaren�1930�vele�onverwachtse�en�humo�
ristische�taferelen�vast�te�leggen.�Eugéne�Atget�
(1857�1927)�was�een�fotograaf�die�naam�maakte�
met� het� uitgebreid� vastleggen� van� Parijs� rond�
1900.� Foto s� van�de� straten�en�gebouwen,�die�
nu� een�waardevol� beeld� geven� van� deze� stad�
vlak�voor�de�moderne�stedenbouw�opkwam.�

Hilversum 2013: een fotografisch tijdsbeeld van 
de leefomgeving 

� � Sander�Koopman�

In�2013�werd�door�de�auteur�in�samenwerking�met�het�Streekarchief�Gooi��en�
Vechtstreek�een�fotograÞeproject�uitgevoerd�met�de�titel� Hilversum�2013!.�Het�
resultaat�is�een�collectie�van�ruim�2100�foto!s�van�straten,�huizen�en�plaatsen�in�en�
nabij�de�bebouwde�kom�van�Hilversum.1�De�foto!s�zijn�overal�in�de�stad�en�in�alle�
jaargetijden�gemaakt,�waardoor�een�representatief�tijdsbeeld�is�ontstaan.�Het�
project�laat�ook�zien,�hoe�de�leefomgeving�voortdurend�verandert�en�daardoor�
wordt�de�collectie�historisch�van�waarde.�In�dit�artikel�beschrijft�Sander�Koopman�
de�achtergronden�van�het�project�en�illustreert�het�met�een�selectie�van�
interessante�foto!s.�Deze�foto!s�zijn�gemaakt�op�plekken�waar�in�de�nabije�
toekomst,�en�soms�nu�al,�ruimtelijke�veranderingen�gaan�optreden.�
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Terug�naar�Nederland.�Van�vrijwel�elke�stad�en�
elk�dorp�zijn�door�de�jaren�heen�talloze�plaatjes�
geschoten.�We�zien�ze�in�de�vele� hoe�het�was!�
boekjes,�of�andere�(historische)�publicaties�over�
de� leefomgeving.�Maar�samenhangende�collec�
ties�zijn�een�stuk�zeldzamer.� In�Nederland�was�
en�is�vooral�Amsterdam�een�populaire�stad�voor�
de�projectmatige�stads��en�straatfotografie.�De�
belangrijkste� naam� in� de� negentiende� eeuw� is�
Jacob�Olie�(1834�1905),�die�tussen�1855�en�1905�
een� collectie� van� zesendertighonderd� foto!s�
maakte.�Een�enorm�aantal�voor�die�tijd,�gezien�
de�toen�hoge�materiaalkosten�en�het�tijdroven�
de� afdrukprocédé.� Rond� 1900� was� ook� G.H.�
Breitner� (1857�1923)� actief� als� stadsfotograaf.�
Hij�heeft�enkele�honderden�foto!s�gemaakt�van�
Amsterdam.� In�de� jaren� 1960�maakte�Wim�van�
der� Linden� (1941�2001)� naam� met� zijn� project�
 Het�andere�Mokum!,�waarmee�hij�een�fotoserie�
maakte� van� verkrotte� huizen� en� buurten.� Zijn�
ontluisterende�foto!s�van�gestutte,�gescheurde�
en�tochtige�negentiende�eeuwse�woningen�ge�
ven� een� andere� kijk� op� Amsterdam� dan� zoals�
we�dat�nu�kennen.� In� 1962�werd�deze�collectie�
in�boekvorm�gepresenteerd�aan�het�gemeente�
bestuur� van� Amsterdam,� om� de� heren� op� het�
pluche�duidelijk�te�maken�dat�investeren�in�goe�
de�en�betaalbare�woonruimte�broodnodig�was.�
In�de�jaren�daarna�werd�deze�wens�vervuld�met�

de� aanleg� van� de� westelijke� tuinsteden� en� de�
Bijlmermeer.�

Het� Gemeentearchief� heeft� deze� expansie,�
en�de�bijbehorende�transformatie�van�het�land�
schap,� nauwgezet� gevolgd� door� de� inzet� van�
betaalde�stadsfotografen.�Zo�heeft�J.M.�Arsath�
Ro!is� (bijnaam�  de�zandfotograaf!)� tussen� 1957�
en�1981�ruim�zeventienduizend�foto!s�gemaakt�
en�zijn�collega�R.�Knopper�dertienhonderd.�Als�
laatste� vermeld� ik� Willem� Witsen� (1860�1923),�
Bernard�Eilers�(1878�1951)�en�Frits�Weeda�(1937,�
actief� 1958�1965),� die� eveneens� duizenden� fo�
to!s�van�Amsterdam�hebben�gemaakt.�

Van�de�stad�Utrecht�zijn�wat�betreft�de�histo�
rische� stadsfotograÞe� geen� grote� namen� be�
kend.�Wel� is�er�actueel�materiaal�beschikbaar.�
Zo� verscheen� in� 2013� het� boek� Utrecht:�beeld�
van�een�stad,�waarin�een�groot�aantal� foto!s� is�
opgenomen�van�stadsfotograaf�Arthur�Martin.�
Voorts� werkt� fotograaf� Martijn� Schruijer� aan�
een� collectie� met� actuele� foto!s� van� Utrecht.�
Ook� vermeldenswaard� is� het� initiatief� van� de�
gemeente�tot�het�aanmaken�van�een�groep�op�
de�website� van�ßickr.com,�waarop� sinds� 2009�
elke� fotograaf� zijn� actuele� foto!s� van� de� stad�
Utrecht�kan�plaatsen.�

�
�

Fotocollecties�van�Hilversum�
�

De� oudste� foto!s� van� Hilversum� dateren� van�
rond�1875.�Onder�meer�G.H.�Breitner,�al�eerder�
genoemd,�heeft�hier�gefotografeerd�in�het�laat�

Hertenstraat,�4,�17,�18,�in�1964.�Deze�straat�liep�van�de�
Stationsstraat�naar�de�Leeuwenstraat�en�is�verdwenen�
bij�de�aanleg�van�de�Schapenkamp.�Op�de�achtergrond�
is�de�Stationsstraat�zichtbaar.�(foto:�Stedebouwkundi�
ge�Dienst�Gemeente�Hilversum.�Coll.�Streekarchief�Gooi�
en�Vechtstreek,�bestandsnr.�SAGV032.3�item�1266).� Gezicht�op�Hilversum�vanaf�de�Zuiderheide�bij�het�Bluk.�
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ste� kwart� van� de� negentiende� eeuw.� Van� Hil�
versum�zijn�verscheidene�historische�collecties�
bekend.� De� omvangrijkste� is� die� van� Jacques�
Stevens�(1908�2007).�Hij�was�persfotograaf�van�
diverse� kranten� en� werkte� sinds� 1937� in� het�
Gooi.� Na� de� Tweede� Wereldoorlog� werd� Ste�
vens�ook�fotograaf�voor�De�Gooi��en�Eemlander.�
Na� een� loopbaan� van� een� kleine� veertig� jaar�
maakte�hij� in� 1983�voor�deze�krant�zijn� laatste�
foto s.� De� volledige� collectie�Stevens� bestaat�
uit� honderdvijftigduizend� beelden,� waaronder�
vijftigduizend�glasnegatieven.�Een�deel�van�de�
foto s� heeft� betrekking� op� de� Hilversumse�
openbare�ruimte.�

Een� probleem� met� deze� collectie� is� dat� er�
nauwelijks� meta�informatie� over� beschikbaar�
is.�Het� is�veelal�niet�duidelijk�waar�en�wanneer�
de� foto s�genomen�zijn.�Tot�nog� toe�zijn�acht�
duizend� negatieven� beschreven� en� gedigitali�
seerd,�maar�het� is�een�te�kostbare�zaak�om�de�
overige�negatieven�ook� te�beschrijven.�De�ge�
bruikswaarde�van�deze�collectie�is�dus�zeer�be�
perkt.� Gelukkig� beschrijft� een� vrijwilliger� van�
het� Streekarchief� de� foto s� van� Stevens� in�de�
persfotocollectie�van�De�Gooi��en�Eemlander.�Zo�
wordt� weliswaar� de� negatievencollectie� niet�
ontsloten,�maar� een� daarvan� afgeleide� collec�
tie�wel.� Inmiddels� zijn� er� in� korte� tijd�duizend�
beschreven�en�gedigitaliseerd.�

De�derde�grote� collectie� is�een� verzameling�
van� foto s� gemaakt� door� diverse� Hilversumse�
gemeentelijke� diensten.� Vastgelegd� zijn� bij�
voorbeeld� gebouwen� van� Dudok� door� de�

Dienst� Publieke� Werken,� parkeerplaatsen� en�
straten� door� de� vroegere� Stedebouwkundige�
Dienst�en�verder�een�groep�zeer�diverse�foto s�
van�de�Afdeling�Voorlichting�en�Interne�Zaken.�
De�totale�omvang�van�de�gemeentelijke�collec�
tie�bedraagt�ongeveer�vijfduizend�foto s.�

Naast�collecties�zijn�er�diverse�particuliere�fo�
toverzamelingen.�Zo�fotografeerde�F.�van�Oos�
tenrijk� in�de� jaren� 1930�1950� de� nog� in�Hilver�
sum�aanwezige�boerderijen.�Een�aantal�van�de�
ze�boerderijen�is�bij�het�project�Hilversum�2013�
opnieuw�vastgelegd,�maar�dan�ruim�een�halve�
eeuw� later.�Nico�Leerkamp�heeft�de�afgelopen�
jaren�zo n�driehonderd�foto s�gemaakt�van�ge�
vels� in� Hilversum.� In� totaal� publiceert� het�
Streekarchief�nu� zo n� twaalfduizend� foto s�op�
de�website�gooienvechthistorisch.nl.�

Men� investeert� niet� in� het� beheer� van� an�
sichtkaartencollecties.� De� reden� daarvoor� is�
dat� er� door� Museum� Hilversum� en� door� het�
voormalige�Goois�Museum�een�grote�collectie�
ansichtkaarten� is�opgebouwd�en�omdat�er�op�
internet�veel�aanbod�van�dergelijke�collecties�is�
op�websites�van�particuliere�verzamelaars.�En�
kele� jaren� geleden� heeft� het�Hilversums�Histo�
risch� Tijdschrift� in� een� rubriek� !Verzamelaars�
van�oude�ansichten �aandacht�besteed�aan�col�
lecties�van�ansichtkaarten.�De�makers�van�deze�
foto s�zijn�veelal�anoniem�en�vermoedelijk�is�er�
sprake�van�een�groot�aantal.�Een�uitzondering�
op� deze� anonieme� makers� vormt� Bob� Miché,�
die� in� de� jaren� 1930� een� collectie� opbouwde�
van�enkele�honderden�foto s.�Een�deel�ervan�is�

Het�Stationsplein�vanaf�de�hoofdingang�van�het�station.�
Op�de�achtergrond�de�Schapenkamp,�helemaal�rechts�
achter�de�Stationsstraat.�Kijkrichting�west.�Opnameda�
tum:�28�december�2013.�

Het�Langgewenst�vanaf�de�Koninginneweg�achterzijde,�
met�weekmarkt.�Het�plein�wordt�heringericht.�Er�komt�
een�nieuwe�bioscoop�ter�vervanging�van�de�Eurobios�
coop.�Op�de�achtergrond�de�oud�katholieke�St.�
Vituskerk��en�appartementen�aan�de�Schoolstraat.�
Kijkrichting�west.�Opnamedatum:�9�november�2013.�
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gebruikt�voor�de�productie�van�ansichtkaarten.�
Miché�maakte�foto s�op�verscheidene�plaatsen�
in�Hilversum.�

Interessante�foto s�van�hem�zijn�bijvoorbeeld�
de�Hondenbrug� in�aanbouw�en�de�aanleg�van�
de�Lorentzvijver�in�1931,�waar�op�de�locatie�van�
de�huidige� vijver�een�enorme� zandbak� te� zien�
is.� Een� tweede� belangrijke� privécollectie� is� de�
collectie�Siewers.� Deze� collectie� bevat� foto s�
van�gelegenheden�en�plekken� in�Hilversum.�De�
omvang�ervan� is�onbekend.�Een� leuke�actuele�
collectie�is�die�van�Jan�Barnier,�hierop�staan�en�
kele� honderden� recente� foto s� van�Hilversum.�
Deze�collectie�is�te�raadplegen�via�Internet.�Een�
interessante�vraag�is,�hoeveel�foto s�er�nog�ver�
borgen� zitten� in� onbekende� privéarchieven.�
Lang�niet�alle�collecties�zijn�via�het�Internet�ont�
sloten.�Ook�mijn�collectie�is�op�het�moment�van�
verschijnen�van�dit�artikel�nog�niet�ontsloten.�

�
�

Toepassing�en�gebruik�van�stads��en��
straatfoto s�

�
Foto s� van� straten� en� gebouwen� vinden� hun�
weg�naar� talloze� toepassingen.�Het�meest�be�
kend�zijn�de�vele�boekjes�!Hoe�het�was ,�waarin�
foto s� en� ansichtkaarten� van� oude� straatbeel�
den�staan�afgedrukt.�Over�Hilversum�zijn�diver�
se�boekjes� verschenen.�Het�meest� actuele� an�
sichtenboek� is�de�uitgave�Oud�Hilversum� in�an�
sichtkaarten,� momenteel� nog� nieuw� verkrijg�
baar.�Een�tweede�belangrijke�toepassing� is�het�

amateur�historisch�onderzoek.�Bij�vele�artikelen�
in�bladen�van�historische�kringen,�bijvoorbeeld�
het�blad�Eigen�Perk�van�de�HHK�Albertus�Perk,�
staan� foto s� van� straten,� taferelen� en� gebou�
wen� uit� vroegere� tijden.� Hetzelfde� geldt� voor�
de�boekpublicaties� van� het� amateur�historisch�
onderzoek.�Fraaie�voorbeelden�hiervan�zijn�de�
boeken� Oorden� van� schoonheid� en� De�  s�
Gravelandseweg� en� zijn� bewoners.� Ook� hierin�
zijn�vele�oude�foto s�te�zien,�nogal�eens�gecom�
bineerd�met� actuele� foto s�om�de� veranderin�
gen�in�de�leefomgeving�te�demonstreren.�

Ook� voor� bouwhistorisch� en� cultuurhisto�
risch�onderzoek�vormen�foto s�een�waardevol�
le� bron.� Het� oorspronkelijke� uiterlijk� van� een�
monument� kan� bijvoorbeeld� met� zekerheid�
worden� bepaald,� hoewel� dit� voor� kleurstellin�
gen�uiteraard�nog�even�duurde�tot�de�kleuren�
fotograÞe�opkwam.�Voor�het�Monumenten� In�
ventarisatie� Project,� een� landelijk� project� dat�
gericht� was� op� de� inventarisatie� van� !jonge �
monumenten� (periode� 1850�1940),�zijn�op�gro�
te�schaal�historische�en�actuele�foto s�gebruikt�
om� de� monumenten� te� beschrijven.� Voor� Hil�
versum�is�dit�vastgelegd�in�het�boek�Hilversum,�
Architectuur� en� stedenbouw� 1850�1940�
(Koenders,�2001).�

Ook�zijn�er�de�afgelopen�jaren�diverse�boeken�
over�architect�Dudok�verschenen,�waarin�de�fo�
tografie�een�hoofdrol�speelt.�In�cultuurhistorisch�
opzicht�kan�gekeken�worden�naar�aspecten�als�
de�ontwikkeling�van�mode,�bedrijvigheid�en�ge�
woonten�en�gebruiken�in�de�openlucht.�Populair�

De�droogvallende�accumulatievijver�bij�Anna s�Hoeve.�
Helemaal�achteraan�schemeren�de�ßats�aan�de�A.�Fok�
kerweg�door�het�geboomte.�Rechts�loopt�de�Weg�over�
Anna s�Hoeve.�Dit�gebied�wordt�de�komende�jaren�
bebouwd.�Kijkrichting�west.�Opnamedatum:�26�decem�
ber�2013.�

Landgoed�Monnikenberg:�akkers�en�doorkijkje�naar�
ziekenhuis�Tergooi.�Hier�wordt�de�komende�jaren�een�
zorgpark�ontwikkeld.�Kijkrichting:�noordwest.�Opname�
datum:�2�maart�2013.�
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zijn�bijvoorbeeld�foto s�van�bermtoerisme� in�de�
jaren� 1960,� een� tijdsbesteding� die�we� ons� niet�
meer�kunnen�voorstellen.�Ook� interessant� is�de�
materiële�neerslag�van�de�mens� in� zijn� leefom�
geving.�Wat�voor�voorwerpen�plaatst�de�mens�
in�zijn�omgeving?�Te�denken�valt�aan�auto s,�fiet�
sen� en� plastic� kinderspeeltuintjes,� maar� ook�
straatmeubilair� als� afvalbakken,� bankjes,� brie�
venbussen�enzovoort.�In�opkomst�is�het�gebruik�
van� documentaire� fotografie� voor� ondersteu�
ning�van�archeologisch�onderzoek.�

Voor� reconstructies� van� gebeurtenissen� tij�
dens�de� Tweede�Wereldoorlog�wordt� gebruik�
gemaakt� van� foto s.� Een� voorbeeld� hiervan� is�
de�reconstructie�van�een�bombardement�op�de�
Jongerius�fabrieken�(Land,�2013).�Hierbij�zijn�fo�
to s�gebruikt�die�direct�na�het�bombardement�
zijn� gemaakt.� Stads�� en� straatfoto s� worden�
ook� gebruikt� voor� museale� toepassingen.� Zo�
zijn� er� in� 2013� twee� fototentoonstellingen� ge�
weest�in�Museum�Hilversum.�Van�14�juni�tot�en�
met� 21� september�was�de�expositie�Kijk �Hil�
versum�te�zien,�deze�toonde�historische�en�ac�
tuele�foto s�van�Hilversum.�Een�deel�van�de�ac�
tuele�foto s�was�gemaakt�door�jonge�professio�
nele� fotografen� (onder� meer� Kim� Boske,� Eva�
Hofman�en�Judith�van�IJken),�daarnaast�waren�
ook�foto s�te�zien�van�inwoners�van�Hilversum.�

In�december�2013�was�de�tentoonstelling�Op�
gepast!� te� zien,� hierbij�werden� foto s� van� res�
tauratieprojecten� van� de� stichting� Hilversum�
Pas�Op�geëxposeerd.�Een�laatste�doel�is�het�ge�

bruik� van� stads�� en� straatfotograÞe� voor� het�
onderwijs.� De� Stichting� Omgevingseducatie� is�
een�stichting�die�zich�al� ruim�vijftien� jaar� inzet�
voor�het�bevorderen�van�onderwijs�aan�scholie�
ren�over�de�eigen�leefomgeving.�Hiervoor�is�on�
der�meer�de�!regionale�bronnenbank �opgezet.�
Dit�is�een�website�waarop�een�veelheid�aan�pri�
maire� informatiebronnen� beschikbaar� is� voor�
docenten� en� leerlingen.� De� leerlingen� gebrui�
ken�deze�bronnen�voor�het�uitvoeren�van�op�
drachten�behorende�bij�de�lespakketten�van�de�
stichting.�

Een� groot� deel� van� de� bronnen� bestaat� uit�
historische�en�actuele�foto s�van�gebouwen�en�
plekken,�veelal�a�omstig�uit�de�collecties�van�
het� Streekarchief� en� van� Museum� Hilversum.�
De� gebruiker� kan� selecteren� op� thema� en�
plaats�en�hierdoor�snel�de�gewenste�foto s�vin�
den.�Al�met�al�moge�het�duidelijk� zijn�dat�het�
fotograÞsch� vastleggen� van� de� leefomgeving�
voorziet� in� een� scala� aan� behoeften� in� de� sa�
menleving.� Stads�� en� straatfoto s� vormen� een�
belangrijke� informatiebron� voor� tal� van� soor�
ten�onderzoek�en�educatie,�houden�het�verle�
den� levend�en�documenteren�hoe�de�samenle�
ving�verandert.�

�
�

Het�project� Hilversum�2013!�
�

De�doelstelling�van�het�project�!Hilversum�2013 �
was� om� een� fotograÞsche� vastlegging� te� ma�

Voormalig�gasfabriekterrein�tussen�Minckelersstraat,�
Jan�van�der�Heijdenstraat�en�Lorentzweg.�Hier�verrijst�
Villa�Industria,�appartementengebouwen�en�woning�
complexen.�Links�is�de�Joze�erk�en�rechts�daarvan�de�
St.�Vituskerk.�Kijkrichting:�zuidwest.�Opnamedatum:�2�
februari�2013.�

Vaartweg�109,�voormalig�kantoor�van�Zadelho��Veilin�
gen.�Het�pand�staat�leeg�en�zal�worden�gesloopt.�Er�
komt�een�erop�gelijkend�appartementengebouw�voor�
in�de�plaats,�want�renovatie�van�de�bestaande�villa�zou�
te�duur�worden.�Kijkrichting:�zuid.�Opnamedatum:�14�
december�2013.�
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ken�van�de�ruimtelijke�toestand�van�en�het�da�
gelijks� leven� in� Hilversum� anno� 2013.� Speciale�
aandacht�ging�uit�naar� ruimtelijke� transforma�
ties:� plekken� waar� recent� veranderingen� zijn�
gerealiseerd,� veranderingen� gaande� zijn� of�
gaan�gebeuren�in�de�nabije�toekomst.�De�archi�
vering� in� het� Streekarchief� borgt� een� tijdloze�
en�openbare�beschikbaarheid�van�het� fotoma�
teriaal� ook� in� de� verdere� toekomst,� als� basis�
voor� toekomstige�geschiedschrijving�en�als� te�
rugblik�op�hoe�de�openbare� ruimte�er�vroeger�
uitzag� en� hoe�mensen�daarin� leefden.�Aan�de�
kerngegevens� in� tabel� 1�valt� te�zien�dat�er�uit�
eindelijk� ruim� tweeduizend� opnamen� zijn� ge�
maakt�op�693�unieke�locaties.�Deze�locaties�lig�
gen�verspreid�over�de�bebouwde�kom�van�Hil�
versum�en�in�een�aantal�gevallen�net�iets�buiten�
de� bebouwing,� bijvoorbeeld� op� de� Hoorne�
boegse�Heide�of�de�Zuiderheide.�Vrijwel�alle�in�
valswegen� zijn� gefotografeerd.� Daarnaast� zijn�
vele�wijkstraten�vastgelegd.�

Qua� bebouwing� heb� ik� ervoor� gekozen� om�
nadrukkelijk� ook� de� normale,� niet�
monumentale,�bebouwing�vast� te� leggen.�Mo�
numentale�bebouwing� is�en�wordt�namelijk� al�
veelvuldig�vastgelegd.�Zowel�woonhuizen,�win�
kels� als� bedrijfspanden� zijn� vastgelegd.� Daar�
naast�zijn�nutsvoorzieningen�zoals� transforma�
torhuisjes� en� gasverdeelstations� vastgelegd.�
Ook�zijn�er� foto s�gemaakt�vanaf�de� twee�par�
keergarages� in�het�centrum,�waarmee�de�skyli�
ne� van� Hilversum� is� vastgelegd.� De� aandacht�
voor� plaatsen� van� transformatie� wordt� zicht�

baar� in�de�vorm�van�fotoseries�van� locaties�als�
Monnikenberg,� Anna s� Hoeve,� het� Langge�
wenst,�diverse�braakliggende�percelen�en�bin�
nenkort� te� slopen�panden.�Een�aantal� locaties�
is� vaker� gefotografeerd.� Hierdoor� worden� bij�
voorbeeld�verschillen�in�drukte�zichtbaar�en�de�
invloed� van� het� weer� op� de� beleving� van� de�
omgeving.�Ook�is�een�aantal�opnamen�gemaakt�
bij� avond,� bijvoorbeeld� van� de� omgeving� van�
het� station�en� in�het� centrum.�Al�met�al�biedt�
de�collectie�een�divers�beeld�van�Hilversum�en�
kan� geconstateerd� worden� dat� er� voldaan� is�
aan� de� oorspronkelijke� doelstellingen� van� het�
project.�

Tabel�1:�kerngegevens�van�het�project� Hilversum�
2013!�

Willem�Bontekoestraat�bij�de�hoek�met�de�Van�Rie�
beeckweg,�schoolplein�van�de�basisschool�Kindercam�
pus.�Links�is�nog�net�het�schoolgebouw�zichtbaar�dat�
wordt�gesloopt�voor�een�nieuw�complex.�Kijkrichting:�
noordwest.�Opnamedatum:�7�september�2013.�

De�spoorwegovergang�aan�de�Oosterengweg.�Er�zijn�
plannen�voor�de�aanleg�van�een�dubbeldekstunnel�met�
daarnaast�een�HOV�baan�(=�hoogwaardige�openbaar�
vervoerbaan).�Kijkrichting:�noord.�Opnamedatum:�2�
februari�2013.�

Aantal�opnamen� 2191�

Aantal�unieke��
opnamelocaties�

693�

Aantal�opnamedagen� 48�

Datum�eerste�opname� 25�1�2013�

Datum�laatste�opname� 28�12�2013�

Camera� Sony�DSC�HX200V�

ISO�waarde� Dagopnamen:��
100�400�ISO�
Avondopnamen:��
400�1000�ISO�
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Zoals� in�het�voorgaande�duidelijk�werd,�zijn�er�
tienduizenden� foto s� van� Hilversum� beschik�
baar.�Daarnaast�bestaat�er�Google�Streetview,�
waarin�van�elke�Hilversumse�straat�beelden�be�
schikbaar�zijn.�Dit�roept�de�vraag�op� in�hoever�
re� de� fotocollectie� van� Hilversum� 2013� toege�
voegde�waarde�heeft�ten�opzichte�van�het�be�
staande� fotograÞsche� erfgoed.� Vanuit� diverse�
invalshoeken� geef� ik� hierover� een� beschou�
wing.�
�
1.�Collectie�Hilversum�2013�versus�Google�Street�
view�
Google� Streetview� werkt� met� gestandaardi�
seerd�opgenomen�foto s�van�relatief�lage�reso�
lutie.� De� collectie�Hilversum� 2013� bevat� foto s�
die� van� verschillende� standpunten� zijn� geno�
men,� ook� waar� de� Streetviewauto� niet� komt.�
Daarnaast� is� er� gewerkt� met� verschillende�
brandpuntsafstanden� en� zijn� er� ook� avondop�
namen�gemaakt.�Een�volgend�punt� is�het�eige�
naarschap�van�de�beelden.�De�Streetviewbeel�
den�zijn�van�Google,�een�private�onderneming,�
en�de�lange�termijn�beschikbaarheid�en�conser�
vatie�van�de�beelden�zijn�hiermee�niet�gegaran�
deerd.�De�collectie�Hilversum�2013�komt� in�het�
Streekarchief,�een�publieke�dienst�die�moet�vol�
doen�aan�de�Archiefwet.�Deze�wet�garandeert�
het� lange�termijnbehoud� van� de� opgeslagen�
materialen.�Tot�slot�is�de�resolutie�van�de�beel�
den� hoger� dan� die� van� Streetview.� Er� is� ge�
werkt� met� een� resolutie� van� 10� megapixel,�
waardoor� bij� inzoomen� vele� details� te� onder�

scheiden� zijn� en� de� foto s� geschikt� zijn� om� te�
vergroten.�
�
2.�Voldoende�meta�informatie�
Veel�collecties�lijden�onder�een�gebrek�aan�me�
ta�informatie.� Geen� of� te� weinig� meta�
informatie� beperkt� de� waarde� van� een� foto�
aanzienlijk.�Zeker�een�documentaire�foto�krijgt�
pas�waarde�als�de�tijd�plaatscontext�bekend� is.�
In�dat� geval� is� referentie�mogelijk� aan� andere�
beelden,�maatschappelijke�ontwikkelingen,�ge�
beurtenissen� en� dergelijke.� Voor� de� collectie�
Hilversum�2013�zijn�van�tevoren�met�het�Streek�
archief�afspraken�gemaakt�over�de�vast�te� leg�
gen�meta�informatie.�De�foto s�zijn�digitaal�op�
genomen�en�via�WeTransfer�of�USB�aan�het�ar�
chief�geleverd.�Hierbij�heeft�elke�foto�een�unie�
ke�bestandsnaam�gekregen.�Deze�bestandsna�
men�zijn�ook�opgenomen� in�een�MS�Excellijst.�
In�deze�lijst�zijn�bij�elke�bestandsnaam�als�attri�
buten�opgenomen:�de�opnamelocatie,�de� kijk�
richting�waarin�de�foto�gemaakt�is,�de�opname�
datum,�de�naam�van�de�fotograaf�en�eventuele�
extra� informatie.�Dit�betreft�actuele�ontwikke�
lingen�die�op�de�locatie�spelen,�maatschappelij�
ke� trends� of� informatie� om� objecten� ook� op�
langere�termijn�te�kunnen�interpreteren.�

Bij�de�opnamelocatie� is� ervoor� gekozen�om�
gebruik� te� maken� van� de� straatnamen,� met�
waar� nodig� referentie� aan� zijstraten.�De�moti�
vaties�voor�deze�keuze�zijn�een�hoge�mate�van�
herkenbaarheid�voor� raadplegers�van�de� foto,�
gemakkelijk� kunnen� refereren� van� de� foto s�

Larenseweg�vanaf�de�hoek�Cruquiusstraat.�Zicht�op�het�
voormalige�Lucentcomplex�(daarvoor:�AT&T).�Een�
groot�deel�van�het�enorme�complex�staat�leeg.�Er�zijn�
plannen�voor�nieuwbouw.�Kijkrichting:�oost.�Opname�
datum:�16�augustus�2013.�

Een�kwestie�die�in�het�najaar�van�2013�het�nodige�stof�
deed�opwaaien,�was�de�sloop�van�Langestraat�77,�een�
van�de�laatste�18e�eeuwse�panden�aan�die�straat.�Deze�
winkel,�waar�als�laatste�de�RAF�in�zat,�is�leeg�komen�te�
staan.�Opnamedatum:�27�juli�2013.�
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aan�een� stadsplattegrond�en�het�gegeven�dat�
straatnamen�over�het�algemeen�behoorlijk�sta�
tisch�zijn�en�nauwelijks�wijzigen.� In�de� twintig�
ste� eeuw� zijn� er� in� Hilversum� slechts� weinig�
straten�van�naam�veranderd�en�deze�verande�
ringen�zijn�uitstekend�gedocumenteerd.� In�het�
Straatnamenboek�van�Hilversum� (Meijer,� 1988)�
staan� alle� actuele� en� historische� straatnamen�
vermeld,� evenals� de� gewijzigde� straatnamen.�
De� straatnaam� is� hiermee� een� toekomstvaste�
vorm�van�locatievastlegging.�
�
3.�Selectie�van�locaties�en�objecten�
Van�alle�plekken�die�op�korte�termijn�ruimtelijk�
gaan�transformeren,�zijn�vanuit�diverse�posities�
foto s�gemaakt�waarmee�van�deze�plekken�de�
laatste�oude�toestand�is�vastgelegd.�Er�zijn�ook�
foto s� gemaakt� van� plekken� die� tot� dusverre�
weinig� gefotografeerd� zijn.� Met� het� Streekar�
chief� is� van� tevoren�besproken�welke�plekken�
dat�zijn.�Met�name�bedrijventerreinen�zijn�maar�
weinig� gefotografeerd.� Voor� dit� project� zijn�
daarom� foto s�gemaakt�van�het�Arenapark,�de�
Nieuwe�Haven,� de� bedrijvenzone� langs� de� Lie�
bergerweg�en�het�Mediapark.�Ook�nieuwbouw�
wordt� weinig� vastgelegd.� Daarom� zijn� er� vele�
foto s�gemaakt�van�de�stadsvernieuwing� in�Hil�
versum� Noord,� maar� ook� van� kleinere� inbrei�
dingsprojecten� op� vele� locaties� in� Hilversum.�
Lijnrecht� tegenover� deze� vernieuwingsdrang�
staat�het�oude�Hilversum�van�fabrikeurswonin�
gen� en� boerderijen.� Zulke� objecten� zijn� even�
eens� zo� veel� mogelijk� vastgelegd.� Hierdoor� is�

een�evenwichtig�beeld�ontstaan�van�het�oude�
dorp,�de�nieuwe�stad�en�de�enorme�contrasten�
tussen�deze�twee�entiteiten.�
�
4.�Verschillende�thematische�invalshoeken�
De�ruimtelijke�omgeving�heeft�een�gelaagd�ka�
rakter:�ook�bij�het�documentair,�op�een�zo�ob�
jectief�mogelijke�wijze,�vastleggen�van�de�om�
geving� zijn� verschillende� invalshoeken� denk�
baar,�die� als� het�ware� in� lagen� geordend� zijn.�
De�basis�vormt�de�stedebouwkundige�structuur�
van� de� omgeving:� de� afwisseling� tussen� open�
ruimten�en�objecten,�en�de�vormen�en�soorten�
van� ruimten�en�objecten.�Deze�zijn�vastgelegd�
in�de� vorm� van� foto s� van� straten,� pleinen� en�
plantsoenen,�met�de�ßankerende�bebouwing.�

De� tweede� laag� is� die� van� de� architectuur.�
Daarvoor� zijn� foto s� gemaakt� van� individuele�
gebouwen:� bedrijfspanden,� scholen,� villa s,�
maar� ook�middenwoningen� en� ßats.� Hierbij� is�
ervoor�gezorgd�dat�alle�tijdsperioden�in�de�col�
lectie�vertegenwoordigd�zijn.�

De�derde� laag� is�het�gebruik�van�gebouwen�
en�omgeving�door�de�mens.�Om�dit�te� illustre�
ren� zijn� er� foto s� gemaakt� van� evenementen,�
winkelstraten,� winkels� en� bedrijfspanden� en�
ook� van� meerdere� gelijksoortige� huizen.� Op�
zulke� foto s� wordt� zichtbaar� hoe� eigenaren�
zeer�verschillend�omgaan�met�hun�panden:�van�
zorgvuldige� restauratie� tot� verwaarlozing� of�
zelfs� ingrepen� die� als� een� verminking� gezien�
kunnen� worden.� Hierbij� is� een� groot� verschil�
zichtbaar�tussen�straten�met�huurwoningen�en�

De�sloop�van�Langestraat�77�is���na�een�onverwachte�
start�in�augustus�2013���tussentijds�nog�even�stopgezet.�
Opnamedatum:�17�augustus�2013.�

Ondanks�advies�tot�behoud�van�het�pand�beslisten�B.�en�
W.�tot�de�sloop.�Deze�kon�dus�uiteindelijk�ongehinderd�
doorgang�vinden.�Op�de�braakliggende�vlakte�zal�Dudok�
Wonen�een�plan�voor�starterswoningen�realiseren.�
Opnamedatum:�9�november�2013.�
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met� koopwoningen.� In� straten�met� veel�huur�
woningen� is� de� oorspronkelijke� architectuur�
veel�beter�bewaard�gebleven.�Met�name� stra�
ten�met� koopwoningen�ontaarden�nogal�eens�
in�een� kakofonie!�van�verschillende�maten�dak�
kapellen,� soorten� uitbouwen,� steensoorten,�
schuttingen,� kindertrampolines� en� allerhande�
fraais.� Dergelijke� aberraties� worden� in� de� col�
lectie�Hilversum� 2013�genadeloos�aan�het� licht�
gebracht�en�roepen�als�vanzelf�vragen�op�over�
de� mate� waarin� burgeringrepen� in� de� omge�
ving�gereguleerd�zouden�moeten�worden.�
�
5.�Synchroon�beeld�van�Hilversum�
De�volledige�collectie�is�in�een�kort�tijdsbestek,�
minder� dan� een� jaar,� gemaakt� en� geeft� daar�
door� een� mooi� gelijktijdig� beeld� van� de� toe�
stand� van� de� verschillende� delen� van� Hilver�
sum.�Desondanks�konden�zelfs�al�binnen�deze�
korte�periode�de�nodige�veranderingen�worden�
vastgesteld.�Daarover�later�meer.�
�
6.�Openbare�vastlegging�en�ontsluiting�
Vele� fotocollecties� zijn� in� particuliere� handen�
en�daarmee� lastig�vindbaar,�niet�altijd�beschik�
baar�of�uitsluitend�beschikbaar�tegen�betaling.�
Allemaal� extra� drempels� voor� het� raadplegen�
van�historische�foto!s.�Ook� is�het�onduidelijk� in�
hoeverre�deze�collecties�op�een�toekomstvaste�
manier� zijn� vastgelegd.� Voor� de� collectie�
Hilversum� 2013� is� expliciet� de� keuze� gemaakt�
om�deze�geheel�aan�het�Streekarchief�over� te�
dragen,�waarmee�het�langdurige�behoud�ervan�

gegarandeerd�is.�Ook�kunnen�de�stukken�in�het�
archief� kosteloos�worden�geraadpleegd.�Aller�
eerst� in� de� studiezalen� van� het� archief,� maar�
ook�steeds�meer�stukken�kunnen�via�de�websi�
te� www.gooienvechthistorisch.nl� geraad�
pleegd�worden.�

In�de�loop�van�2014�zal�het�Streekarchief�ook�
de�collectie�Hilversum�2013�en�de�bijbehorende�
metainformatie� in� het� digitale� archief� opne�
men,�waarna�de�foto!s�opvraagbaar�zullen�zijn�
via� de� genoemde� website.� Gebruik� ervan� is�
mogelijk� bijvoorbeeld� voor� onderwijsdoelein�
den,� voor� artikelen� over� de� woonomgeving,�
boeken/tentoonstellingen� over� vroeger� en� nu�
vergeleken,� of� juist� met� thematische� invals�
hoeken.�
�
Conclusie�
Deze� beschouwingen� overziend� concludeer� ik�
dat� er� een� collectie� tot� stand� is� gebracht� die�
een�duidelijke�toegevoegde�waarde�heeft�in�de�
vastlegging� van� de� bebouwde� omgeving� van�
Hilversum.�Voor�zover�bekend�bij�het�Streekar�
chief�is�dit�de�eerste�openbare�collectie�waarbij�
een� systematische� en� geograÞsch� dekkende�
vastlegging� is� gemaakt� van� een� gemeente� in�
het�Gooi.�Naarmate�de�tijd�voortschrijdt,�zal�de�
waarde�van�de�collectie�verder�toenemen,�aan�
gezien�er�over� langere�tijd�bezien�steeds�meer�
veranderingen� zich� opstapelen.� Een� collectief�
geheugen� is� hard� nodig� om� hierbij� een� navel�
streng�met�het�verleden�te�behouden.�
�

Een�schilderij�van�Jan�van�Ravenswaaij,�gezicht�op�Hil�
versum�uit�1849.�Het�standpunt�van�de�schilder�is�onge�
veer�ter�plaatse�van�de�huidige�Albertus�Perkstraat�
tussen�de� s�Gravelandseweg�en�de�Burg.�Andriessen�
straat.�Rechtsachter�de�Grote�Kerk�aan�de�Kerkbrink.�

Dezelfde�plek�vanaf�hetzelfde�standpunt.�De�Grote�Kerk�
is�nog�zichtbaar.�Verder�is�het�gebied�onherkenbaar�
veranderd.�
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�
Veranderend�Hilversum�in�beeld�
�
De� afgelopen� eeuw� is� het� aanzien� van�Hilver�
sum� ingrijpend� veranderd.� De� transformatie�
van� agrarisch� dorp� naar� middelgrote� stad� is�
praktisch� voltooid.� Veranderingen� blijven,� te�
genwoordig�vooral�door:�
�� Stadsvernieuwing� in� gebieden� waar� de� be�

bouwing� volgens�  deskundigen!� niet� meer�
voldoet�aan�de�eisen�van�de�tijd.�Dit�gebeurt�
bijvoorbeeld� in� het� oosten� en� noorden� van�
Hilversum.� Heel� wat� ßats� uit� de� wederop�
bouwperiode� zijn� al� vervangen� door� nieuw�
bouw.�Ook�huurwoningcomplexen�uit�het�In�
terbellum�zijn�een�potentiële�kandidaat�voor�
stadsvernieuwing,� hoewel� woningcorpora�
ties� hier� de� laatste� jaren� wat� voorzichtiger�
mee�geworden�zijn.�

�� Inbreiding�op�braakliggende� terreinen�of�op�
locaties� waar� functieverandering� optreedt.�
Functieverandering�resulteert�vanuit�ontwik�
kelingen� in�de�samenleving.�Zo�heeft�ontker�
kelijking�geleid� tot�de� leegstand�van�diverse�
kerkgebouwen.� Een� aantal�gebouwen� is�ge�
sloopt,�maar�de� laatste� jaren�groeit�de�weer�
stand�hiertegen�en�probeert�men�veelal�een�
nieuwe� bestemming� voor� die� gebouwen� te�
vinden.�Dat�gaat�nogal�eens�gepaard�met�dis�
cussie;� zo� had� de� maatschappij� BOEI� het�
voornemen� om� een� supermarkt� te� vestigen�
in�de� leegstaande� Clemenskerk,�hetgeen� tot�
ßinke�weerstand�bij�omwonenden�leidde.�

�
De� schaalvergroting� in� de� dienstverlenende�
sector� heeft� ook� ruimtelijke� gevolgen.� Een�
voorbeeld� is�het�GAK�gebouw�op�het�Stations�
plein,�dat� leegstaat�sinds�het�GAK� is�opgegaan�
in� UWV.� Een� andere� factor� is� de� uitplaatsing�
van� industriële� productie.� Steeds� meer� indu�
strieën�verhuizen�naar�lagelonenlanden,�het�ge�
volg�is�dat�bedrijfspanden�leeg�komen�te�staan.�
Een� voorbeeld� is� het� voormalige� Lucent�
complex�aan�de�Larenseweg.�Een�heel� recente�
factor� is�de�vastgoedcrisis.�Overaanbod�op�het�
gebied�van�winkels�en�bedrijventerreinen� leidt�
ertoe� dat� veel� kantoor�� en�winkelruimte� leeg�
staat�en�wellicht�een�andere�bestemming�moet�
krijgen.�

Een� aantal� plannen� voor� ruimtelijke� ontwik�
kelingen� is� de� afgelopen� jaren� aangepast� en�
heeft� een� lager� ambitieniveau� gekregen.� Een�
mooi�voorbeeld�is�het�Langgewenst.�Als�laatste�
noem�ik�hier�de�vergrijzing�van�de�samenleving.�
Die� leidt�tot�een�sterk�groeiende�behoefte�aan�
zorgconcepten.�In�ruimtelijk�opzicht�zien�we�dit�
terug� in� de� opkomst� van� nieuwe� woondien�
stenzones.�Ook�de�toekomstige�aanleg�van�het�
zorgpark�Monnikenberg�past�in�deze�trend.�

De� laatste� drie� a�eeldingen� illustreren� de�
enorme�veranderingen� in�150� jaar�tijd.�Ze� laten�
goed�zien�hoe�de�leefomgeving�op�langere�tijd�
schalen�bezien�continu�verandert�en�als�de�op�
telsom� van� alle� kleine� wijzigingen� maar� groot�
genoeg�wordt,�zullen�wij�de�vroegere�situaties�
niet�meer� herkennen.�Ook� al� is�de� plaats� het�
zelfde,�de�tijd�maakt�het�verschil.�FotograÞe,�en�
in�mindere�mate�de�schilderkunst,�stolt�de�tijd,�
legt� daarmee� de� transformatie� van� het� land�
schap�vast�en�geeft�ons�toegang�tot�de�ruimte�
lijke� situaties�waarin�de�ons� voorafgaande�ge�
neraties�hebben�geleefd.�

�
Tenzij�anders�aangegeven�zijn�alle�foto!s�ge�
maakt�door�de�auteur.�
�
Met�dank�aan�Karin�Abrahamse�(Streekarchief�Gooi�
en�Vechtstreek)�voor�het�mogen�afnemen�van�een�
interview�over�het�Streekarchief�en�voor�het�nale�
zen�en�corrigeren�van�de�tekst�van�dit�artikel.�

Het� witte� huisje� ( s�Gravelandseweg� 17,� gemeentelijk�
monument)�staat�er�nog�steeds.�Het�is�nu�een�bankkan�
toor�van�ING.�Vanwege�de�tussenliggende�bebouwing�is�
het� niet� meer� te� zien� vanaf� de� locatie� van� Van� Ra�
venswaaij.�
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Het�Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�
�
Het�Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�is�onderdeel�van�de�gemeente�Hilversum�en�telt�zes�
medewerkers.�Aan�het�hoofd�staat�Karin�Abrahamse,�al�sinds�1984�de�archivaris�hier.�Het�
Streekarchief�is�de�openbare�archiefdienst�waar�gemeenten�conform�de�Archiefwet�deel�
van�uitmaken.�Momenteel�maken�Hilversum,�Wijdemeren,�Blaricum�en�Laren�hiervan�
gebruik.�De�archieven�van�deze�gemeenten�zijn�opgenomen�in�het�Streekarchief.�Elke�
gemeente�betaalt�voor�de�dienstverlening,�het�archie�eheer�en�andere�wettelijke�taken,�
die�door�het�Streekarchief�worden�uitgevoerd.�Ook�inwoners�en�organisaties�uit�deze�
gemeenten�die�hun�archief�in�bewaring�willen�geven,�kunnen�zich�wenden�tot�het�
Streekarchief.�
Als�de�collectie�historisch�belang�heeft,�en�dus�unieke�informatie�toevoegt,�is�het�
Streekarchief�natuurlijk�geïnteresseerd.�Deze�afweging�is�niet�alleen�van�toepassing�op�
particuliere�archieven.�Overheidsarchieven�moeten�altijd�geaccepteerd�worden,�de�
Archiefwet�schrijft�dat�voor.�De�Archiefwet�schrijft�echter�ook�voor�dat�overheden�de�niet�
essentiële�informatie�uit�hun�archieven�vernietigen.�Daardoor�wordt�altijd�maar�een�deel�van�
een�overheidsarchief�aan�een�archiefdienst�overgedragen.�Als�het�daar�eenmaal�in�beheer�is�
genomen�en�bewaard�wordt,�dan�is�dat�voor� ten�eeuwigen�dage!.�
Naast�de�opkomende�digitale�archivering�bevat�het�archief�nog�veel�papieren�documenten.�
Momenteel�is�er�capaciteit�voor�4,5�strekkende�kilometer�archief�in�de�depots�beschikbaar,�
daarvan�is�drie�kilometer�bezet.�De�oudste�stukken�in�het�Streekarchief�zijn�bijna�
zeshonderd�jaar�oud.�Het�betreft�twee�documenten�op�perkament�over�de�banscheiding�
tussen�Hilversum�en�Laren,�uit�1424�en�1428.�Vele�historische�documenten�van�Hilversum�zijn�
verwoest�tijdens�de�grote�brand�van�1766.�De�documenten�over�de�banscheiding�lagen�toen�
thuis�bij�de�secretaris�en�dat�huis�lag�buiten�het�afgebrande�gebied.�
Tegenwoordig�liggen�de�documenten�in�brandvrije�en�geconditioneerde�depots�onder�het�
stadskantoor�aan�de�Oude�Enghweg.�Temperatuur�en�luchtvochtigheid�worden�op�een�
constante�waarde�gehouden.�Er�is�continue�luchtverversing�aanwezig�en�de�ruimte�is�zo�veel�
mogelijk�donker.�Op�deze�wijze�kan�papier�eeuwenlang�bewaard�worden.�De�digitale�
archieven�bevinden�zich�op�computersystemen�die�dubbel�uitgevoerd�zijn�en�waarvan�
regelmatig�backups�gemaakt�worden.�Er�wordt�bij�de�digitale�vastlegging�uitsluitend�
gebruik�gemaakt�van�open�standaarden,�zoals�ti��bestanden�voor�beelden�en�pdf/A�
bestanden�voor�documenten.�

Sander�Koopman�is�afgestudeerd�in�de�fysische�
geograÞe�en�werkt�als�ICT�testmanager�bij�Pro�
Rail.�Hij�is�hoofdredacteur�van�Archeologica�
Naerdincklant�en�bestuurslid�van�de�archeologie�
vereniging�AWN�Naerdincklant�en�van�de�Stich�
ting�Omgevingseducatie.�Bij�het�IVN�Gooi�is�hij�
betrokken�als�docent�IVN�Natuurgidsencursus.�
Hij�heeft�diverse�publicaties�op�zijn�naam�staan,�
waaronder�twee�e�boeken�over�de�geologie�van�
het�Gooi.�Contact:�s.koopman19@gmail.com.�

Noten�
�
1.� Uit� praktische� overwegingen� is� de� Hilversumse�

Meent�bij� dit�project�buiten�beschouwing�geble�
ven.�

2.� Bij� een� diepere� beschouwing� komen� we� terecht�
op� een� fundamenteel� aspect� van� de� fotograÞe,�
namelijk�het�gegeven�dat�de� fotograaf�onvermij�
delijk�keuzen�maakt�in�aspecten�als�kadering,�per�
spectief,� licht� en� compositie,�waarmee� hij� de� in�
houd�en�de�betekenisduiding�van�het�beeld�beïn�
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vloedt.� In� het� dagelijks� leven� is� het� onderscheid�
tussen� documentaire� en� autonome� fotograÞe�
meestal�wel�duidelijk.�

�
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Anthonis�Freeksz�was�ook�bepaald�niet�de�eni�
ge�geloofsgetuige�uit�het�Gooi�en�omstreken.�
Vóór� de� tirannie� er� in� 1578� werd� verdreven,�
was�er�minstens�nog�een�tiental�mensen�uit�de�
regio�tussen�Vecht�en�Eem�om�het�geloof�om�
gebracht,�nog�afgezien�van�de�slachto�ers�van�
de�moordpartij�in�1572�te�Naarden,�een�stad�vol�
slechte�ketters�volgens�Alva.3�Een�van�zijn�o��
cieren� verontschuldigde� zelfs� het� gedrag� van�
de�soldaten�aldaar�met�de�stelling�dat�Naarden�
de� eerste� stad� van�Holland�was,�die�de� ketterij�
omhelsde,�en�dat�zij�zoo�was�doorgedrongen� in�
het�hart�der�burgerij,�dat�zij�die�deed�overslaan�
naar�elders.4� Dat� Naarden� werkelijk� de� baker�
mat� van� de� Reformatie� in� Holland� was,� mag�
betwijfeld�worden�en�het� is�bijvoorbeeld� zeer�
de� vraag� of� de� slachto�ers� van� de� Spaanse�
furie� in� 1572� wel� protestantiserenden� waren.�
Maar�reformatorische�opvattingen�vonden�wel�
degelijk� al� vroeg� weerklank� in� die� stad� en� bij�
mensen�met�banden�ermee.�
�

�
Ketters�in�Gooi�en�Vechtstreek�

�
De� geestelijke� Jan� Nardis� (Jan� van� Naarden)�
en� zijn� collega�Claas� van�Weesp�bijvoorbeeld�
mochten� in� 1525� namens� de� kettermeesters�
niet�meer�preken.5�Dat�was�dan�in�Delft,�maar�
het� Gooi� zelf,� een� jaartje� later,� kende� zulke�
verdachte� lieden� ook.� Gerard� Brandt� noemt�
tenminste� in�de�Historie�der�Reformatie�onder�

een� aantal� reformatorische� voormannen:6�
 Tot� Naerde� begost� Anthonius� Frederiks� de�
hant� aen�dit�werk� [van� reformeren]� te� slaen,�
en�kreeg�veele�volgers�uit�de�voornaemste�bur�
geren,� nevens� den� Pastoor� Herman� Cocq,� en�
Nicolaas�Quick,�den�Onderrector�der� [Latijnse]�
schoole.�Ook�waren�er� al� vroeg�wederdopers�
actief� in� het� Gooi.� De� Utrechter� Dominicus�
Abelst,� die� in� 1534� in� Amsterdam� werd� ont�
halsd,� had� zelfs� de� bijnaam� ´Bisschop� van�
Gooiland´.7� De� meest� opmerkelijke� Gooise�
martelaar� na� Anthonis� Freeksz� was� Hendrik�
Rol� (Hendrik�van�Hilversum),�een�karmelieter�
die�tot�de�voormannen�van�de�radicale�weder�
dopers�ging�behoren.�Hij�was� in�1534�prediker�
in�Münster�en�op�zoek�naar�bijstand�voor�dat�
benarde� Nieuw� Jeruzalem;� datzelfde� jaar�
werd� hij� te� Maastricht� gevangen� gezet� en�
subiet� verbrand.8�Minder� is� bekend� over� Jan�
Lampes� alias� Peereboom� uit� Naarden,� een�
vroege�beeldenstormer�die�tierend�het�kloos�
ter� Oud�Naarden� binnenstormde� en� daarom�
op�7�juni�1540�werd�onthoofd.9�

Ook� in� de� jaren� 1560� was� Naarden� minder�
trouw�katholiek�dan�de�geleerde�rector�van�de�
Latijnse� school� Lambertus� Hortensius� in� zijn�
Opkomst�en�Ondergang�van�Naarden�schrijft�en�
een� kerkelijk� visitatierapport� uit� 1569� lijkt� te�
suggereren.10� Er� bestond� toen� een� kring� van�
evangelischen,� waartoe� vooraanstaande� bur�
gers� en� geestelijken� behoorden.� Onder� hen�
Lambertus� Hortensius� zelf,� bij� geruchte� een�

Anthonis Freeksz, �een hartneckich ketter� 
uit Naarden 
  

�
�

Gerrit�Schutte�

Gooiland� heeft� geen� grote�plaats� in�de� geschiedenis� van�de� vroege� jaren� van�de�
Hervorming� van� de� zestiende� eeuw� in� de� Noordelijke� Nederlanden,� wist� een�
negentiende�eeuwse� deskundige.1� Een� beetje� zuinig� is� dat� oordeel� wel,� want�
Gooiland�leverde�nummer�vijftien�van�de�eerste�negentien�martelaren�vóór�1530�in�
de� Nederlanden,� de� vierde� in� het� gewest� Holland:� Anthonis� Freeksz� (Frederiks,�
Frederics)�uit�Naarden,�op�26�oktober�1529�in�Den�Haag�verbrand.2�

mitten� vuere� verbrant� te�worden� tot� pulvere�
sulcs�dat�van�hem�gheen�memorie�en�zy�
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 luthersche�paap!�en�auteur�van�een�geschiede�
nis�met�enig�begrip�voor�de�wederdopers,11�en�
zijn� leerling� Henricus� Antonii� (Nerdenus),� over�
wie�later�meer.�

In� Muiden� werden� in� 1569� wederdopers� ge�
vangen� genomen� evenals� eerder� in� 1534;� het�
kostte�hun�voorganger�Thijs�Joriaensz�uit�Rarop�
en� de� Weesper� Jan� Claesz� het� leven� (1569).12�
Ook� werden� niet� minder� dan� vier� Bunschoter�
menisten� in� 1569�1570� te� Utrecht� verbrand.13�
Dan�wel�geen�martelaren�in�de�strikte�betekenis�
van�de�term,�maar�toch�ook�slachto�ers�van�de�
vervolging� waren� de� veroordeelden� door� de�
Bloedraad.14� En� moeten� ook� de� pastoors� van�
Huizen� en� Nigtevecht� niet� in� dit� verband� ge�
noemd�worden?�Die�van�Nigtevecht,�Jan�Cruys�
berch,�ontwikkelde� zich� tot�geuzenleider,� voor�
wie� tussen� Vecht� en� Eem� kerk� noch� klooster�
heilig�was;�hij� zou� in� 1572� in�Naarden�omgeko�
men� zijn.15�Pastoor�Klaas� Jansz�uit�Huizen� trok�
met�de�geuzen�mee� in�1572,�kennelijk�bevreesd�
voor�de�vervolging;�hij�werd�het� jaar�erop�gere�
formeerd�predikant�in�Wester�Blokker.16�

Weinig�waardering�
�

Die� martelaren� zijn� intussen� allemaal� vrijwel�
vergeten.�Het�woord�martelaar�heeft�geen�posi�
tieve�klank�in�de�hedendaagse�westerse�wereld.�
Het� doet� denken� aan� religieus� fanatisme.� Ook�
genieten� de� zestiende�eeuwse� godsdiensttwis�
ten� weinig� waardering.� Er� worden� in� protes�
tants�Nederland�geen�bijeenkomsten�meer�be�
legd� ter� ere� van�martelaren� van� bijna� vijf� eeu�
wen� geleden,� waar� een� voormalige� katholieke�
priester�een� fel�antipapistisch�betoog�afsteekt,�
zoals�in�1929�nog�gebeurde.17�De�heftige�zestien�
de�eeuwse�disputen�over�de�mis,�de�sacramen�
ten,�het�gezag�van�de�paus�en�de�beeldenvere�
ring�werden�niet�meer�begrepen�en�al�helemaal�
niet�de�opvatting�dat�andersdenkenden�gedood�
moesten�worden�"�die�overigens�soms�zingend�
de�brandstapel�opgingen.� Zelfs� kerkhistorische�
handboeken� noemen� geen� namen� meer� van�
martelaren,� hooguit� die� van� de� allereersten:�
Luthers�augustijner�ordebroeders�Hendrik�Voes�
en� Jan� van� Esschen� (verbrand� te� Brussel� 1� juli�

Portret�van�Henricus�Antonii�Nerdenus,�1604,�door�Jan�
Claesz.�(coll.�Museum�Martena,�Franeker).�

Portret�van�Ludovica�Herbertsdr.�Wijncoop,�1604�door�
Jan�Claesz.�(coll.�Museum�Martena,�Franeker).�
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1523),� Wendelmoet� Claesdochter,� die� lang� be�
schouwd�werd�als�de�eerste�martelares,�en�de�
eerste� doperse� martelaar� Sicke� Frericx�
(Leeuwarden�20�maart�1531).18�Niet�de�brandsta�
pel�maar�de�beeldenstorm� is�nu�het�beeldmerk�
van� de� Reformatie� in� de� canon� van� de� vader�
landse�geschiedenis.�
�

�
Martelarenboeken�

�
Vroeger�was�de�belangstelling�voor�de�martela�
ren�groter.�De�dood�als�martelaar� (getuige�van�
Christus,� het� unieke� voorbeeld)� is� het� hoogste�
o�er� dat� een� gelovige� kan� brengen.� De� jonge�
christelijke�kerk�vereerde�deze�geloofsgetuigen�
als� heiligen.� De� zestiende�eeuwse� vervolging�
van� hervormingsgezinden� liet� her� en� der� de�
brandstapels� roken,� waarop� mannen� en� vrou�
wen�omgebracht�werden.�Het�deed�de�martyro�
logie�opnieuw�bloeien�en�er�verschenen� in�ver�
scheidene� landen� verzamelingen� martelarenle�
vens.�In�de�Nederlanden�zelfs�van�verschillende�
confessionele� kleur:� gereformeerd,� doopsge�
zind� en� rooms�katholiek.19� Martelarenboeken�
moesten�de� lezers� stichten� en�bemoedigen� en�
waren�dus�tegelijkertijd�strijdmiddelen.�De�gere�
formeerde� predikant� Adriaen� van� Haemstede�
maakte� dat� duidelijk� op� de� titelpagina� van� De�
geschiedenisse� ende� doodt� der� vromer�Martela�
ren,� in� 1559� voor� het� eerst� verschenen,� door�
Openbaringen� 6� te� citeren:� Ick� sach�onder�den�
altaer� de� sielen� derghenen� die� vermoort�waren�
om�Gods�woort.�Ende�sy�riepen�met�luyder�stem�
men� ende� seyden:� hoe� lange� en� oordeelt� ende�
wreeckt� ghij� niet� onse�bloet� aen�denghenen�die�
op�de�aerden�wonen?�Van�Haemstede�werd�her�
haaldelijk� herdrukt,� tot� in� de� achttiende� eeuw�
(1747)� toe,�want�steeds�weer�was�daartoe�aan�
leiding:� de� vervolging� van� de� Hugenoten,� de�
verdrijving� van� protestantse� minoriteiten,� reli�
gieuze�  cleansing!� in� het� rijk� van� de� katholieke�
Habsburgers.�

In� Nederland� stabiliseerden� na� 1750� de� reli�
gieuze�verhoudingen�en�de�Verlichting�streefde�
zelfs� naar� gelijkheid� en� broederschap� van� alle�
gelovigen.� In� het� kader� van� de� negentiende�

eeuwse�eenwording�van�de�natie�en�de�emanci�
patie� van� de� katholieke� en� orthodoxe� protes�
tantse� volksdelen� kreeg� de� zestiende� eeuw,�
met�Renaissance,�Reformatie�en�Opstand,�ech�
ter�weer�meer�aandacht.�Er�verschenen�na�meer�
dan�honderd�jaar�weer�nieuwe�uitgaven�van�Van�
Haemstedes� Historie� der� Martelaren.20� De� lec�
tuur� ervan� bevestigde� traditionele� en� liberale�
protestantse� lezers� in� hun� antipaapse� gevoe�
lens.�Maar�Abraham�Kuyper�zweeg�daarover� in�
zijn�aanbeveling�voor�een�van�die�heruitgaven,�
hij� riep� de� mensen� op� het� boek� te� lezen� om�
erdoor� hun�  geestdoodende� la�eid!� neer� te�
leggen� en� de� banier� van� Jezus!� glorie� te� ver�
he�en���in�de�strijd�tegen�de�eigentijdse�vijand,�
het� modernisme.21� Zo� kregen� de� vervolgingen�
en�martelaren�weer�een�plaats� in�de�geschied�
schrijving�en�het�onderwijs.�Tot�een�halve�eeuw�
geleden� kenden� protestantse� schoolkinderen�
de� namen� en� jaartallen� van� Voes� en� Van� Es�
schen,� Jan� de� Bakker� en� Wendelmoet� Claes�
dochter� en� hun� katholieke� leeftijdgenoten� het�

Titelpagina�van�het�verhaal�over�Wendelmoet�Claesdr.�
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verhaal�van�de�martelaren�van�Gorinchem� �ook�
protestantse�kinderen�moesten� leren,�dat� !zeer�
te�betreuren�was"�dat�zij�!op�eene�wreede�wijze�
ter�dood�gebracht"�werden.22�
In� die� context� kreeg� ook� Anthonis� Freeksz�

een�plaats� in�het�regionale�en�nationale�geheu�
gen.� Van� de� Naarder� student�kistenmaker�
evangelist� Anthonis� Frederiks,� aan�wie� Gerard�
Brandt�zoals�gemeld�in�zijn�Historie�der�Reforma�
tie� (1671)�een�paar� regels�had�gewijd,�was�ver�
der� feitelijk� alleen� bekend� dat� hij� was� omge�
bracht.�Brandt�gaf�verderop� in�zijn�Historie�wel�
een� korte� samenvatting� van� de� geschiedenis�
van� een� !Teunis� Teekssoon� van�Naerden",� ver�
moedelijk�gevonden� in�een�recente�editie23�van�
de�Historie�der�martelaren�en� van�wie�hem� ver�
der�niets�was�bekend.�Hij�had�niet�door,�dat�die�
Teecksen�dezelfde�was�als�Anthonis�Frederiks.�

�
In�  s� Gravenhage� wierdt� Teunis� Teekssoon� van�
Naerden,�een� jongelink�van�vierentwigtig� jaeren,�
wegens� sijn� ijver� tegen�  t� Pausdom� in� den� jaere�
vijftienhondert�dertig�verbrant.�Hij�was�eerst�een�
Schoolier� te� Leuven� geweest,� seer� ongebonden�
van� leven,� tot� dat� hij� daerna� tot� Naerden,� in�
seekre� wandeling,� als� uit� den� hemel� ter� neêr�
wierdt� geslagen,� en� voor� doodt� t huis� gebragt.�
Sedert�kreeg�hij�een�a�eer�van�  t�quade,�en�met�
eene� van�  t� Pausdom.� Hij� wederlei� verscheide�
dwalingen,�predikte�de�reformatie,�en�reisde�daer�
over�te�hoof�beklaegt�en�gedaegt�sijnde,�gewillig�
naer� den� Hage.� Men� liet� hem� eens� vertrekken;�
daerna�waerschouwen;�en�ten� leste�vast�houden.�
Selfs�in�de�gevankenis�wierdt�hem�noch�gelegent�
heit� gegeven� om� t ontkomen,� dan� hij� socht� dat�
niet.�Naer� t�vier�gaende�dankte�hij�Gode�en�song:�
Ik�arm�schaepken�aen�der�heijde�...�.�24�Hij�trok�de�
muilen� van� sijn� voeten,� de� kousen� van� sijn�
beenen,�en�deelde�die�den�armen.25�

�
Ontleend� aan� Brandt� noemde� G.� Groen� van�
Prinsterer� Teekszoon� in� zijn� Handboek�der�Ge�
schiedenis�van�het�Vaderland� (1846).� In� een� so�
bere�weergave�van�de�vervolging�door�de�inqui�
sitie�meldde�hij�de�dood�op�de�brandstapel�van�
!twee�monniken"�te�Brussel�(1523)�(Voes�en�Van�
Esschen)� en� de� pastoor� van�Woerden,� Jan� de�

Bakker�(1525),�en�als�derde�voorbeeld�van�auto�
dafe:26�1530�Teunis�Teekszoon�te� s�Hage,�ten�vure�
verwezen:�naar�het�vuur�gaande,�dankte�hij�God�
en�zong.27�
In� 1866� meldde� de� kerkhistoricus� J.G.� de�

Hoop�Sche�er�dat�Teecksen� in�de� stukken�van�
het� Hof� van� Holland� Anthonis� Frederics� heet�
te.28� Dat� betekende,� dat� Teecksen/Frederics�
dezelfde�was�als�de�Anthonius�Frederiks�die�de�
reformatie�in�Naarden�introduceerde.�Onder�die�
naam� introduceerde� de� Hilversumse� notaris�
Albertus� Perk� hem� in� zijn� !Nalezingen"� bij� de�
verschijning� van� een� vertaling� van� Hortensius"�
Latijnse� Opkomst�en�Ondergang�van�Naarden� in�
1866� en� driekwart� eeuw� later� kreeg� Anthonis�
Freeksz� een� eigen� bladzijde� in� het� standaard�
werk� Geschiedenis� van� Gooiland,� inhoudelijk�
geheel�ontleend�aan�zijn�martyrium� in�de�Histo�
rie�der�Martelaren.29�Heruitgaven�van�het�marte�
larenboek� van�Adriaan� van�Haemstede� en� van�
het� Handboek� van� Groen� handhaafden� overi�
gens� de� hele� twintigste� eeuw� door� de� namen�
Teecksen�en�Teekszoon.�

Titelpagina�!Historie�der�Vroomen�Martelaren .�
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De�inquisitieraad�en�het�vonnis�
�

De�Hoop�Sche�er�deed�weinig�met�zijn�ontdek�
king� van� het� vonnis� van� Freeksz.�Dat�was� dan�
ook� kort� en� formeel.�Het�wordt� hier� voor� het�
eerst�gepubliceerd:�30�

�
Anthonis�Fredericszn�van�Naerden�geexecuteert�
mitten�vure�
�
Alsoe�die�deken�van�Naeltwijck,�gesubdelegeerde��
van�den�Inquisiteur�generael�geordenneert�bij�
onsen�heyligen�Vader�den�paus�inden�landen�van�
der�k[eyserlicke]�m[ajesteit]�van�herwaarts�
over31,�verclaert�heeft�bij�zijne�sentencie�diÞnitive�
Anthonis�Fredericszn�van�Naerden�te�wesen�een�
hardtneckich�ketter�ende�den�zelven�voir�sulcs�
den�hout�overgelevert�
�
Soe�ist�dat�tho��gesien�t�proces�inden�name�ende�
van�wegen�des�gekoeren�keysers�vanden�Ro�
meynen,32�Coninck�van�Germanien,�van�Castilien�
ende�Grave�van�Hollant,�Zeelant�en�Vrieslant,�den�
bovensc[hreven]�Anthonis�gecondempneert�
heeft�ende�condempneert�hem,�mits�desen�geleijt�
te�worden�op�t�scavot�staende�alhier�inden�Hage�

optie�Plaetse,�ende�aldaer�mitten�vuere�verbrant�
te�worden�tot�pulvere�sulcs�dat�van�hem�gheen�
memorie�en�zy.�Ende�verclaert�alle�zijne�goeden�
geconÞsqueert�tegens�[ten�bate�van]�die�k.m.��
�
Gedaen� inden� Hage� presentibus� ut� totum� [het�
voltallige� Hof]� ende� gepronunchieert� ut� supra�
[26�October�1529].�

�
Een� sobere� tekst�dus.�De� inquisiteur� heeft�An�
thonis�Fredericszn�uit�Naarden�een�hardtneckich�
ketter�bevonden�en�dus�schuldig�tot�de�dood�op�
de�brandstapel.�Dat�oordeel�werd�door�het�Hof�
bevestigd�en�dat�liet�het�vonnis�direct�uitvoeren�
in� naam� van� het� hoogste� wereldlijk� gezag� in�
Holland,�keizer�Karel�V,�graaf�van�Holland,�op�de�
Plaats� in� Den� Haag.� Mitten� vuere� verbrant� tot�
pulvere�opdat�er�van�hem�gheen�memorie�en�zy.�
De�sententie�is�helder,�maar�de�overwegingen�

ontbreken.� Welke� ketterse� opvattingen� hing�
Freeksz� aan� en�met�welke� argumenten� verde�
digde�hij�die?�Het�vonnis� is�deÞnitief,�een�eind�
oordeel,� dus� het� eind� van� een� lange� proces�
gang.�Ooit�moet�de�procureur�generaal�van�het�
Hof�Anthonis�hebben�gevangen�gezet,�er�moe�
ten� ondervragingen� zijn� geweest.� Hoe� vaak�
sprak�men�met�hem,�waarover,�op�welke�toon?�
Hoe� lang� werd� Freeksz� eigenlijk� al� gevangen�
gehouden?�Wie�waren�die�subinquisiteur�en�de�
raadsheren�die�hem�vonnisten?�
Keizer�Karel�V�beschouwde�het�als�zijn�plicht,�

de� reformatorische� gedachten� van� Luther� en�
anderen� te� bestrijden.33� Ketterij� was� opstand�
tegen� God,� kerk� en� samenleving�  � al� eeuwen�
hadden� kerkelijk� en�wereldlijk�gezag� samenge�
werkt� in� de� bestrijding� ervan.� In� 1521�werd� de�
doodstraf�gezet�op�het�bezit�en�verspreiden�van�
ketterse�publicaties.�Voor� zijn�Nederlandse� ge�
westen�benoemde�de�keizer�in�1522�drie�inquisi�
teurs� �daarmee�werd�de�vervolging�een�onder�
deel�van�de�bestuurlijke�centralisering�die�Karel�
als� moderne� monarch� in� zijn� rijk� nastreefde.�
Holland�en�Zeeland�bewerkten�echter,�dat�vanaf�
1523�het�onderzoek�van�verdenking�van�ketterij�
werd� verricht� door� een� inquisiteur� samen�met�
een� raadsheer� van� het� Hof,� de� gezamenlijke�
hoogste�rechtbank�van�beide�gewesten.�

Reinier�Brunt,�procureur�generaal,�detail�gebrandschil�
derd�raam�in�de�Oude�Kerk�te�Amsterdam.�
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Vanaf�1525�bestond�er�zelfs�een�eigen�inquisitie�
raad� voor� Holland� en� Zeeland,� bestaande� uit�
een� subinquisiteur�  � de� deken� van� Naaldwijk�
(gewoonlijk�bijgestaan�door�een�of�meer�gees�
telijken)� en� enkele� raadsheren.� Die� deken� van�
Naaldwijk�was�dr.�Pieter�van�der�Goude�(Petrus�
de�Gouda),�een�ervaren�Hollandse�prelaat:�cleri�
cus� in�Voorhout�(1509),�vicaris� in�de�Pieterskerk�
te�Leiden�(vóór�1520),�pastoor�van�Voorschoten,�
deken�van�het�kapittel�van�Naaldwijk,�kanunnik�
van� de� Ho�apel� in� !s�Gravenhage� (in� de� graf�
tombe�van�de�Ho�apel�werd�hij�ook�begraven�
na�zijn�overlijden�in�september�154034).�Een�ech�
te�Hollandse� kerkvorst�dus.�Hij�had� twee� jaren�
eerder�ook�Wendelmoet�Claesdr.�naar�de�brand�
stapel�gestuurd.35�
Overigens�waren� op� die� zitting� van� het�Hof�

van�26�oktober� 1526�alle� raadsheren�aanwezig.�
President�was�Gerrit�van�Assendelft�(1487�1558),�
lid� sinds� 1515� en� president� sinds� het� vorige�
jaar.36� Dan� de� heren� IJsselmonde� (Floris� Oom�
van�Wijngaarden,� heer� van� IJsselmonde,� 1460�
1532)�en�Warmont�(Jan�van�Duyvenvoorde,�heer�
van� Warmond,� 1480�1558),� Abel� van� der�
Coulster�(zoon�van�een�Dordtse�thesaurier,�1477
�1548),� François� Coebel� (een�Delftse� regenten�
zoon,� 1468�1532),�Joost�Sasbout� (zoon�van�een�
hoge�Hollandse� ambtenaar,� 1487�1546),�Willem�
Pijnssen� (1497�1545,� zoon� van� een� advocaat�
generaal)�en�Geleyn�Zegers�(?�1561,�uit�Vlaande�
ren).�Ridders�en�patriciërs,� allemaal�gestudeer�
de�juristen,�ervaren�bestuurders�en�raadsheren.�
Wie� niet� werd� genoemd� was� de� procureur�

generaal�mr.�Reinier�Brunt� (overleden� in� 1539),�
geboren�in�Alkmaar,�woonachtig�in�Amsterdam,�
procureur�generaal� van� het� Hof� van� Holland�
sinds� 1523;� in� 1535� zou� hij� raadsheer�worden.37�
Volgens�velen�was�hij�een�notoire�ketterjager.38�
We�zullen�hem�verderop�nader�ontmoeten.�

�
�

De�procesgang�
�

Het�Hof�vonniste�die�26e�oktober�1529�overigens�
niet� alleen� Anthonis� Freeksz,� maar� nog� twee�
ketters:� Cornelis� Wouters� uit� Dordrecht� en�
Katherijne� Bouwens� uit� Bleynckvliet� (Blinkvliet�

bij� Zuidland,� Voorne�Putten).39� Wouters� werd�
als�eerste�gevonnist�en�direct�op�het�schavot�op�
de�Plaats�terechtgesteld�mitten�zwaerde,�zijn�lij��
gestelt�op�een�Rat�ende�zijn�Hooft�op�een�staeck.�
Freeksz�werd�als�tweede�gevonnist�en�Katherij�
ne� als� derde;� zij�werd� evenals� Freeksz� veroor�
deeld�tot�de�brandstapel,�op�dezelfde�dag.�
Wouters,�bijgenaamd�Cooperen�Potken,�was�

een� schoenmaker� uit�Dordrecht,� die� in� 1525� al�
gevangen�was�gezet,�omdat�hij�een�ketters�ge�
schrift� (grotendeels� een� vertaling� van� een� ge�
schrift�van�Luther)�had�opgesteld�en�verkocht���
een� simpel� schoenlappertje�was�hij�dus� kenne�
lijk�niet.40�Hij�was�toen�na�herroeping�en�boete�
doening�(sub�poena�relapsi)41�vrijgelaten.�Had�hij�
invloedrijke� relaties?� Daarop� verbleef� hij� een�
tijdlang� in�Duitsland,� kwam� terug� en�werd� op�
nieuw�gevangen�genomen,�met�name�omdat�hij�
brieven� onder� burgerij� en� stadsbestuur� van�
Dordrecht� verspreidde�met�de�mededeling�dat�
hij� terugkeerde� tot� zijn�eerder� verboden� refor�
matorische�geschrift�en�meningen.�Hij�zat�sinds�
april� 1527� opnieuw� gevangen42� en� tartte� elke�
poging�tot�berouw�en�bekering.�
Wouters� werd� dus� onthoofd� maar� niet� ver�

brand.� In�zijn�vonnis�werd�hem�naast�het� leeren�
van� dwalingen� vooral� verweten� dat� hij� veele�
woerden�en�redenen,�tenderende�tot�sedicie�had�
gericht� tot� schout,� gerechte� en� de� gemeente�
van� de� stad� Dordrecht.43� Oproer� bestrafte� (en�
beëindigde)�men�toen�met�onthoofding.�Ketterij�
was� erger�  � de� besmette� gemeenschap�moest�
met�vuur�gezuiverd�worden,�zelfs�elke�herinne�
ring�aan�de�ketter�moest�verdwijnen� �die�woor�
den�kende�het�vonnis�van�Wouters�niet"�
Ook� de�marteldood� van� Katherijne� Bouwens�

had� een� lange� voorgeschiedenis.� Haar� vonnis�
omschreef� haar� als� eene�Relapse�ende�vervallen�
kettersse.� Zij�was� dus� eveneens� eerder� aange�
klaagd,�maar�toen�tot�beter� inzicht�gebracht�en�
daarop�veroordeeld�tot�een�verblijf�op�het�Huis�
op�Voorne�als�boetedoening� (1526�1527)44� �de�
zelfde�soort�straf�die�Wouters�en�anderen�in�die�
jaren� opgelegd� werd.� Na� voleindiging� van� die�
boetedoening�was�zij�vrijgelaten,�maar�had�zich�
weer� in� ketters� gezelschap� begeven;� bij� het�
ronddragen�van� t�hoogwaardige�(de�heilige�hos�
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tie)�in�Zuidland�had�zij�op�18�april�1529�geweigerd�
te�knielen,�de�monstrans�de� rug�gekeerd�en�de�
deur� van� haar� huis� achter� zich� dichtgesmeten.�
Een�geestverwante�had�zelfs�nog�op�schampere�
toon�geroepen:� Ziet,�dat�is�die�papen�Godt!"45�

Wouters�en�Bouwens�waren�dus�eerder� aan�
geklaagd� wegens� ketterij,� maar� hadden� hun�
ketterse�meningen�herroepen�en�waren�na�boe�
tedoening� vrijgelaten.� Opnieuw� aangeklaagd,�
volhardden� zij�nu�bij�hun�opvattingen,�ondanks�
lange� tijd� van� gevangenschap� en� vele� gesprek�
ken.� Dat� zij� nu� ter� dood� veroordeeld� werden,�
was�gezien�de�wetgeving�niet�vreemd,�wel�dat�
dit�nu�pas�gebeurde.�De�Hoop�Scheffer�ontdekte�
echter�dat�subinquisiteur�en�raden�de�landvoog�
des�hadden�geschreven,�dat�het�beter�was�Wou�
ters�niet�te�vonnissen�maar�een�tijd�van�eenzame�
opsluiting�te�doen�ondergaan�om�hem�daardoor�
tot� resipiscentie� (herroeping)� te� brengen.� Het�
proces�van�onderzoek�en�ondervraging�versterk�
te� zulke� ketters,� hadden� de� raden� ontdekt� tij�
dens�het�proces� tegen�Jan�de�Bakker,�dan�had�
den�zij� immers�een�gehoor!�Eenzame�opsluiting�
zou�dus�beter�zijn,�misschien�kwam�Wouters�dan�
tot� beter� inzicht� en� soo�waer�emmers� zyn�ziele�
gewonnen�en�soudt�dan�exempel�wesen�van�ande�
ren.�En�zo�niet�#�dan�kon�hij�alsnog� in�stilte�ge�
vonnist� worden,� alst�uyte�memorie�van�de�men�
schen�soude�wesen.46�Bijna�een�jaar�later�herhaal�
de�het�Hof�die�opvatting.47�

Zelfs� de� strengste� inquisiteur,� geheel� over�
tuigd�dat�voor�geen�enkele�ketterij�plaats�was�in�
het�christendom,�wist�dat�in�de�eerste�plaats�de�
ziel�van�de�ketter�moest�gered�worden.�Vandaar�
dat� het� Hof� niet� zonder� meer� wilde� overgaan�
tot�executie�van�een�veroordeelde.�Er�was�voor�
ketters,� zelfs� voor� relapsi� (ten� tweeden� male�
afvalligen),�gelegenheid�voor�gesprek�en�onder�
richt�en� tijd�voor�nadenken.�Sommige�priesters�
en� raadsheren�deden�veel�moeite�om�een�her�
roeping�te�bewerkstelligen.�

�
�
Open�voor�de�nieuwe�tijd�

�
Maar�er�was�meer�aan�de�hand.48�De�bestrijding�
van�ketterij�was� in�eerste� instantie�de� taak�van�

de� lokale�besturen.�Maar�vele�bestuurders�had�
den�geen�behoefte�aan� streng�optreden� tegen�
eigen� dorps�� en� stadsgenoten� en� al� helemaal�
niet�aan�de�ondermijning�van�hun�rechten�door�
de� keizerlijke� inquisitie.� Het� rigide,� harde� en�
centralistische� optreden� van� inquisiteur�
generaal�Van�der�Hulst�had� in�Holland�bijna�een�
bestuurlijke� opstand� veroorzaakt.� Vanaf� 1525�
lag�de�controle�van�de�vervolging�van�de�ketters�
in�Holland�zoals�gezien�daarom� in�gewestelijke�
handen:� het�Hof� van�Holland.49�De� raadsheren�
van� het� Hof� kenden� de� competentie� van� de�
lokale� besturen� en� de� rechten� van� de� aange�
klaagden.�Zij�waren�er�niet�op�uit,�martelaren�te�
creëren.�

De�raadsheren�stonden�open�voor�de�nieuwe�
tijd,� het�waren� humanisten� en� sommigen�wer�
den� zelf� verdacht� van� reformatorische� sympa�
thieën,� zoals� president� Van� Assendelft� en� het�
raadslid� Van� der� Coulster.50� De� heren� hadden�
ook�praktische�bezwaren:�de�stroom�aan�kette�
rijprocessen� belemmerde� de� gewone� recht�
spraak�en�was�duur.51�Ze�waren�bovendien�voor�
standers�van�arbitraire�correctie,�dat�wil�zeggen�
elke� verdachte� naar� eigen� context� beoordelen�
en� soepel�omgaan�met�aanklachten� jegens�on�
ontwikkelde,�eenvoudige�mensen.�

Wouters� en� Bouwens� proÞteerden� dus� van�
dat� inzicht�van�het�Hof.�Het�Hof�heeft�herhaal�
delijk�ook�van�ketterij�verdachte�en�aangeklaag�
de� intellectuelen� laten� gaan.52� Ze� werden� na�
herroeping� en� boetedoening� vrijgelaten,� en�
Anthonis� Freeksz� werd� #� volgens� zijn� martyri�
um,� zoals� we� nog� zullen� zien� #� na� een� eerste�
gesprek�met�procureur�generaal�Brunt�zelfs�niet�
aangeklaagd.�Hij�werd� in� tweede� ronde� solitair�
opgesloten,� terwijl� Van� Assendelft� persoonlijk�
probeerde� hem� zijn� denkbeelden� te� laten� her�
roepen�of�hem�te�laten�vluchten!�Maar�Wouters,�
Bouwens�en�Freeksz�volhardden.�

Ook�mislukten�alle�pogingen�van�het�Hof�om�
de�regering� in�Brussel�over�te�halen�tot�minder�
strenge�naleving�van�de�plakkaten.53�De�pogin�
gen� werden� beantwoord�met� een� nieuw� plak�
kaat:�ketters�moesten�gedood,�de�mannen�met�
het� zwaard,�de� vrouwen� levend�begraven;� ten�
tweeden� male� afvalligen,� moesten� ten� vure.54�
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Dat�plakkaat� �nog�in�1532�sprak�Van�Assendelft�
over�den�rigoreuse�placcaet�van�den�Jaere�XXIX55�
 �gaf�het�Hof�kennelijk�geen�andere�ruimte�dan�
hardnekkige� ketters� als�Wouters,� Bouwens� en�
Freeksz� ter� dood� te� brengen.� De� dood� op� de�
Plaats,� en�met� verbeurdverklaring� van� hun�be�
zittingen� (wat� overigens� pas� later� standaard�
werd).�

�
�

Verhalen�over�martelaren�
�

Drie�martelaren�op�één�dag:�dat�was�geen�klei�
nigheid.� Publieke� terechtstelling� van� ketters�
trok� veel� belangstelling,� bekende� het� Hof� van�
Holland,� en� had� veel� uitstraling.� Martelaren�
werden� herdacht� in� geschriften,� a�eeldingen�
en� liederen.�Voes�en�Van�Esschen�waren� in�1523�
door�Maarten�Luther�herdacht�met�een�brief�en�
een� lied.�Over�De� Bakker� en�Wendelmoet� ver�
scheen�direct�een�stroom�van�geschriften�en�ze�
werden�opgenomen�in�de�galerij�van�geloofshel�
den�in�de�weinige�jaren�erna�verschenen�marte�
larenboeken.� Maar� de� Historie� der�Martelaren�

van� Adriaan� van� Haemstede,� die� in� 1559� ver�
scheen� en� herhaaldelijk� herdrukt�werd,� zwijgt�
over�Wouters,�Bouwens�en�Freeksz� � in� tegen�
stelling� tot� De� Bakker� en�Wendelmoet.� Het� is�
bekend,� dat� Van� Haemstede�wederdopers� be�
wust�niet�opnam� in�zijn�boek,56�maar�geen�van�
de� drie� behoorde� tot� die� stroming.� Van�
Haemstedes� encyclopedisch�werk�was� samen�
gesteld�uit�een�bloemlezing�uit�oude�en�recente�
buitenlandse� martelarenboeken.� Contemporai�
ne� voorbeelden� uit� de�Nederlanden� ontleende�
hij�aan�pamßetten�en�getuigenissen�van�betrok�
kenen,�hun�familie�en�vrienden.�Dergelijk�mate�
riaal� over� Wouters,� Bouwens� en� Freeksz� was�
hem�onbekend.�Het�Hof�had�trouwens�hun�alle�
correspondentie�belemmerd.�
Van� Haemstede,� die� tot� 1559� als� gerefor�

meerd�predikant�te�Antwerpen�woonde�en�ver�
volgens�in�Emden�en�Londen,�verwierf�zich�naar�
eigen� verklaring� soms� ook� afschriften� van� ar�
chiefstukken� zoals� confessies� en� ondervragin�
gen�uit�de�Raetkamer�of�Gri�e�van�Antwerpen�
en� Brussel� of� van� bekenden� van�martelaren.57�
Afschriften� van� de� sententies� van� het�Hof� van�
Holland� zal� hij� niet� gekregen� hebben.� Aan� die�
van� Freeksz� zou�hij�ook�weinig�gehad�hebben:�
er�staat�niets� in�dat�de�extra�slechtheid�van�de�
inquisitie�bewijst,�en�niets�over�het�geloof�en�de�
moed�van�het�slachto�er.�Want�een�martelaren�
boek� had� natuurlijk� duidelijke� doelstellingen:�
stichten,� bemoedigen,� antipaapse� propaganda�
maken,�wijzen�op�de�waarde�van�het�martelaar�
schap;� ook� de� successio�martyrium� benadruk�
ken,�dus�de�eenheid�met�de�oude�kerk� �de�wa�
re� kerk� wordt� altijd� verdrukt,� zij� is� altijd� ge�
bouwd�op�het�bloed�van�martelaren.58�
Wendelmoet� Claesdochter� bleef� in� haar� ge�

boortestad� Monnickendam� om� haar� ge�
loofsmoed� voortleven,� aldus� De� Hoop�
Sche�er.59� Ook� in� Naarden� werd� Anthonis�
Freeksz�herinnerd,� in� ieder�geval�onder� familie�
leden,�vrienden�en�gelijkgezinden.�Maar�bericht�
daarvan�dateert�echter�pas�van�na�1600.�
In� 1611�verscheen�een�Systema�theologicum�van�
Henricus�Antonii�Nerdenus,�toen�al�twintig�jaren�
hoogleraar� in�de�theologie�te�Franeker.60�Het� is�
een�verzameling�van�onder�zijn�leiding�verdedig�

Portret�van�Karel�V.�
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de� disputaties,� die� gezamenlijk� een� gerefor�
meerde�dogmatiek�op�hoofdzaken�vormen.�Het�
Systema�begint�echter�met�een� inleiding�(van�31�
bladzijden),�die�een�overzicht�geeft�van�de�vroe�
ge� Reformatie� in� de� noordelijke� Nederlanden,�
purioris� religionis�per�Belgium� instauratae�histo�
ria.� Daarin� noemde� hij� ook� Freeksz,� als� de�
grondlegger� van� de� reformatie� te� Naarden;�
Gerard�Brandt�nam�die�passage�op� in�zijn�Histo�
rie�der�Reformatie,� 1671,� zoals� hiervoor� aange�
haald.� In�hetzelfde� jaar� 1611�verscheen�ook�een�
Catalogus� laborum� literarium� van� Nerdenus.61�
Daarin� meldde� hij� dat� hij� ooit� een� Martyrium�
Antonii�Frederici�anno�1529�Hagae�propter�veram�
de�Eucharistia�sententiam�post�biennalem�carcem�
cremati�had�geschreven.�

Henricus�Antonii�Nerdenus�was�op�3� februari�
1546� te�Naarden�geboren�als�zoon�van�de�con�
rector� van� de� Latijnse� school� Antonius� Henrici�
(van�der�Linden).�Hij�was�een�leerling�van�rector�
Hortensius,� studeerde� enige� tijd� in� Leuven,� en�
behoorde�in�1565�1566�tot�een�kring/conventikel�
van� reformatorisch� gezinden� in� Naarden.� Hij�
beroemde� zich� er� zelfs� op,� beeldenstormer� te�
zijn�geweest.�Na�de�komst�van�Alva�in�de�Neder�
landen� week� Henricus� uit� naar� Oost�Friesland.�
Volgens�sommige�bronnen�ontsnapte�hij�uit�de�
gevangenis� om� aan� een� doodvonnis� te� ontko�
men,�andere� spreken�van�een�bannissement�of�
een� vrijwillige� ballingschap.� Dacht� Hortensius�
aan�hem,� toen�hij� in�de�Opkomst�en�Ondergang�
van�Naarden�schreef�dat�de�afgelopen�tijd�enke�
le�Naardenaren�om� religieuze� redenen� verban�
nen�waren?62�Nerdenus�werd� in� 1573�predikant�
in�Oost�Friesland,�in�1578�in�Enkhuizen�en�vervol�
gens� in� 1585� hoogleraar� theologie� in� Franeker.�
Hij�overleed�daar�in�1614.�

�
�

Het�martyrium�van�Anthonis�Freeksz�
�

Henricus� Antonii� heeft� het� martyrium�van� An�
thonis�Freeksz� in�1565�1566�geschreven.63�Er�zal�
in� die� kring� van� reformatorisch� gezinden� be�
langstelling� zijn� geweest� voor� de� geschiedenis�
van� hun� voorloper� en� er� leefden� nog� mensen�
die�hem�hadden�gekend�of�verhalen�over�hem�

hadden� gehoord� van� hun� ouders.� Ook� zullen�
familieleden� van� Freeksz� in� Naarden� hebben�
gewoond,�wij�weten�echter�niets�van�die� fami�
lie.�Er�zijn�weinig�archivalia�over�Naarden� in�die�
tijd�bewaard�gebleven�en�met�alleen�een�tame�
lijk� alledaags�patroniem� (Freeksz)� als�uitgangs�
punt� is� het� onbegonnen� werk� te� zoeken� naar�
familieleden�in�de�namenlijsten�van�betalers�van�
de�koptienden�en�andere�belastingen.�Nerdenus�
kende�die�familie�wel,�hij�schreef�tenminste�dat�
zijn� vrouw� Ludovica�Herbertsdr.�Wijncoop� ver�
want�was�aan�Freeksz.�

Het�martyrium�van� Freeksz� is�kennelijk�nooit�
gepubliceerd� en� een� manuscript� is� onbekend.�
De� traditie� wil� dat� de�  historiegierig!� theoloog�
Hubertus�Bergius�(Bergh),�64� in�1608�geboren� in�
Naarden,�het�martyrium�in� 163465� raadpleegde,�
en� de� tekst� van� Nerdenus� overschreef� in� een�
boek� over� de� geschiedenis� van� Naarden� (dat�
echter� nooit� gepubliceerd� is� en� niemand� be�
kend� is).� Aan� Bergius� ontleende� ds.� Johannes�
Gysius� Ostendanus� (J.G.O.)� het� verhaal� over�
Teecksen�dat�hij�opnam�in�de�door�hem�verzorg�
de�editie�1658�van�Van�Haemstedes�Historien.66�
De� Huizer� schepen� en� amateur�historicus� L.R.�
Lustigh�schreef�in�1708�de�passage�over�Freeksz�
in�het�manuscript�van�Bergius�over,�dat�toen�bij�
een� schoondochter� van� Bergius� lag.� Lustigh�
nam�dat�afschrift�op�in�een� boekje!�vol�kopieën�
van�stukken�over�de�geschiedenis�van�Naarden,�
dat�in�1828�aangekocht�werd�door�de�Hilversum�
se�notaris�Albertus�Perk.�Het�was�volgens�Perk�
waarschijnlijk�uitgeschreven�naar�een�boekje�van�
den�heer�Corn.s�Brouwer�te�Naarden�en�uit�stuk�
ken� van� Hubertus� Bergh.� Er� zijn� echter� aan�
teekeningen� van� Lustigh� zelve� mede� erin.� Lus�
tighs�  boekje!� ligt�nu� in�het�Noord�Hollands�Ar�
chief� in�Haarlem�en� is�op�het� internet�beschik�
baar.67�

Maar� heeft� Bergius� indertijd� wel� het� manu�
script� van� Nerdenus� overgeschreven,� dat� via�
hem� eindelijk� in� het� Martelarenboek� van� Van�
Haemstede�belandde?�Dat�laatste�is�onmogelijk.�
Niet�pas� in� 1658�kende�de�Historien�der�vromer�
Martelaren�namelijk�de�geschiedenis�van�Teeck�
sen,�maar�al� in�een�editie�die� in�1609�verscheen�
(Bergius�was� toen� slechts�een� jaar�oud),�stond�
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een� Cort� ende� waerachtich� verhael� van� eenen�
vroomen�Martelaer� ghenoemt� Theunis� Teecksen�
van�Naerden�in�Goylant.68� Is�het�aannemelijk�dat�
Bergius� een� oud�manuscript� overschreef,� toen�
de�tekst�al�een�kwart�eeuw�beschikbaar�was,� in�
een�zeer�bekend�werk�als�Van�Haemstedes�Mar�
telarenboek?�Het� zou� in�principe� kunnen.�Maar�
de� tekst� van� Bergius/Lustigh� is� grotendeels�
identiek� aan� die� in� Van� Haemstedes� Historien,�
letterlijk�zelfs.�Dat�kan�alleen�als�Bergius�en�de�
bezorger�van�Van�Haemstede�beiden�eenzelfde�
bron�overnamen.�Echter:�Nerdenus�plaatste�het�
Martyrium� Antonii� Frederici� in� zijn� Catalogus�
laborum� literarium� onder� zijn� Scripta� latina!69�
Twee�vertalers�die�feitelijk�identieke�vertalingen�
leveren,�dat� is�vrijwel�onmogelijk.�Nauwkeurige�
vergelijking�van�beide� teksten� leidt� tot�de�con�
clusie�dat�de�tekst�die�Lustigh�in�het�manuscript�
van�Bergius�vond�en�afschreef�de�vertaling�van�
Nerdenus �martyrium� is,�zoals�die�sinds� 1609� in�
de� Historie� der�Martelaren� staat,� met� hier� en�
daar�aanvullingen.�

Verantwoordelijk� voor� de� vertaling� van� Ner�
denus �martyrium�van�Anthonis�Freeksz�en�op�
name�ervan� in�het�tweede�deel�van�de�driedeli�
ge� 1609�editie� van� Van� Haemstedes� Historien�
der�vromer�Martelaren�was�ongetwijfeld�de�ver�
zorger� van� deze� uitgave,� dominee� Andreas�
(Andries� Goossensz.)� van� Oosterbeeck,� ooit�
pastoor� in� Otterlo,� sinds� 1583� gereformeerd�
predikant� te� Montfoort.70� Een� geleerde� domi�
nee,� die� contemporaine� theologische� werken�

uit�het�Duits�en�Latijn�vertaalde�en�uitgaf,�maar�
ook� de� Colloquia� van� Erasmus� en�Dialogen� van�
Lucianus.71�Dat� tweede�deel� van�Van�Haemste�
de,� bijna� 200� bladzijden,� betekende� een� forse�
uitbreiding�van�het�Martelarenboek.�Het�gaf�260�
extra� martelarenlevens,� voor� een� deel� geheel�
nieuw:� van� sommighe� Schryvers� noyt� aen� den�
dach�en�zyn�ghecomen;� de� meeste� waren� over�
genomen� uit� een� Frans�martelarenboek.72�Ook�
volgende�uitgaven�(1612,�1616,�1621)�van�de�His�
torie�der�Martelaren� werden� verder� uitgebreid,�
zodat�de� uitgever� in� 1616/1621� kon�melden�dat�
deel� II� is� vervattende�omtrent� tweehondert� en�
tseventich�Martelaren,�meestendeels� uit� het� En�
gels� ende� Francoysche� Martelaer�Boeck� bijeen�
vergadert� door� Andream� Oosterbeeck,� Dienaer�
des�Heilig�Evangelium.73�

Het� martyrium�van� Theunis� Teecksen� is� een�
van�de�allerlaatste�aanvullingen�in�deel�II�van�de�
editie�1609.�Op� folio� 177�178� staat�het� leven�en�
sterven� van� een� Franse� martelares,� Perrette�
Curette,� eindigend�met� de�woorden� dat� vrien�
den�haar�begraven�hebben.�De� tekst�gaat�zon�
der�meer�verder�met�de�zin:�Dees�volghende�syn�
noyt� by� eenighe� [andere� martelarenboeken]�
ghedruckt,�waarop�zes�levens�volgen�van�marte�

Vrouw�naar�de�brandstapel.� Lambertus�Hortensius,�kopergravure�1575.�
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laren� die� tussen� 1524� en� 1571� zijn� omgebracht.�
Als� zesde� staat� op� fol.� 189�191� het�  Cort� en�
waerachtigh�verhaal!�van�Theunis�Teecksen.74�

Hoe�Van�Oosterbeeck�het�Martyrium�van�Ner�
denus�heeft�verworven,� is�onbekend.�Maar�mo�
gelijk�heeft�hij�de� tekst�van�Nerdenus�zelf.�Het�
bestaan�van�die� tekst�kan�Van�Oosterbeeck� im�
mers� langs� diverse� wegen� bekend� zijn� gewor�
den.�Spraken�zij�erover,�toen�beiden�in�Friesland�
woonden,� Van� Oosterbeeck� van� 1584�1587� als�
predikant� in� Deersum� en� Nerdenus� vanaf� 1585�
als� hoogleraar� te� Franeker?� Was� Van� Ooster�
beeck�bekend�met�de�vrouw�van�Nerdenus,�die�
evenals� hij� uit� Gelderland� stamde?� Hoorde� hij�
ervan,� toen� hij� van� 1590�1603� predikant� in� Ab�
coude�Baambrugge�was,�niet�ver�van�Hilversum�
dus?�Had�prof.�Fr.�Gomarus,�die�een�aanbeveling�
voor�Van�Oosterbeecks�werk�had�geschreven,75�
hem�erop�geattendeerd?�

�
�

Het�volledige�martyrium�van�Freeksz�
�

Onderstaand� volgt�de� tekst� van�het�martyrium�
van�Anthonis�Freeksz,�zoals�de�Historie�der�Mar�
telaren�dat�sinds�de�editie�1609�steeds�geeft,�op�
het�opschrift�en�een�paar�kleine�variaties�na,�en�
de� enkele�malen� aangepaste� spelling� en�werk�
woordsvormen.76�

�
1530�Theunis�Teecksen�van�Naerden�in�Goylandt.�

Nae�dat�Theunis�Teecksen�van�Naerden�/�langhe�
ghestudeert� hebbende� inde� hooghe� Schole� van�
Leuven� /� ende� inde� consten� ende� gheleertheydt�
seer�wel�hadde�toeghenomen�/�soo� is�hy�eyntlijck�
van� daer� wederom� nae� Naerden� ghetrocken� /�
alwaer� hy� sijnen� tijdt� langhe� in� alle� ydelheydt�
toeghebracht� heeft� /� ghelijck� sommighe� Studen�
ten� dickwils� ghewoon� zijn� te� doen�want� daghe��
lijcks�heeft�hy�niet�ghedaen�/�dan�dat�hy�hem�met�
sijn� gheselschap� heeft� gaen� vermaken� /� tot� dat�
het�Godt�de�Heere�belieft�heeft� /�een�ander� ver�
stant�te�verleenen�/�ende�hem�te�rechte�van�eenen�
Saul�tot�eenen�Paule�te�maken.�

Want� het� is� gheschiet� ontrent� den� Jaere� 1530�
dat� dese� voornoemden� Theunis� gaende� buyten�
der�Stadt�wandelen�/�van�Godt�den�Heere�ghesla�

gen�worde� /�dat�hy�daer�neder�viel� /�alsoo�dat�hy�
van�vier�mannen�over�doot�thuys�ghebracht�wor�
de.� Ende� tot� hem� selven� wederom� ghecomen�
zijnde� /�heeft�men� in�hem�bevonden� /�tghene�bo�
ven� van� hem� ghemelt� is� /� te�weten� /dat� God� te�
recht� van� hem� eenen� Pauli� ghemaeckt� heeft;�
want�van�die�tijdt�aen�/�heeft�hy�sijn�wilt�/�woest�/�
ende�ydel� [leeg]� leven�beghinnen�af�te� legghen� /�
ende�heeft�hem�als�een�Discipel�Jesu�Christi� /�tot�
sijn� schole� begheven.� Hy� hadde� by� hem� selven�
gheleert�het�kyste�maken�/�ende�wat�hy�daer�me�
de� verdiende� /� heeft� hy� den� armen�mildelijc� bij�
ghedeelt.�Eyntlijck�heeft�hy�hem�beneersticht�(als�
eenen� Paulus)� om� na� de�mate� sijner� gaven� /� de�
rechte�weghen�des�Heeren�/�de�menschen�voor�te�
stellen� /� bestra�ende� de� insettingen� der� men�
schen� /� leerende�dat�men�sich�aen�Godes�Woordt�
alleen� behoorde� te� houden.� Hy� heeft� oock� een�
seer�groot�mishaghen�ghehadt�aen�de�verordende�
Heylighe� dagen� des� Pausdoms� /� ende� aen� den�
grouwel�der�Misse� /�met�allen�het�aencleven�van�
dien.�Waer�door�hy�by�den�Godtvreesenden� seer�
bemindt�was� /�daerom�dat�sy�dagelijcx�zijn�gesel�
schap�sochten� /�om�van�hem�door�het�woort�des�
Heeren�onderwesen�te�worden�/�twelc�oock�gheen�
cleyne�vrucht�te�wege�en�heeft�ghebracht.77�

Maer�alsoo�de�Duyvel�onsen�erf�vyandt�zynde� /�
ende�een�vader�der�leughenen�/�soo�heeft�hem�dit�
terstont�verdroten�/�daerom�heeft�hy�sulcks�door�
sijn�instrumenten�soecken�te�behinderen�/�twelck�
oock�geschiet� is� /�want�ghelijck�hy�van�vele� /�om�
zijn� deuchtsaem� leven� /� ende� goede� leeringen� /�

Gevangenenpoort�en�executieplaats�Groene�Zoodje,�
1687,�door�Gerrit�van�Berkheyde.�
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was�bemindt�/�alzoo�is�hij�oock�terstont�van�velen�
ghehaet�gheworden/�die�het�oock�soo�verre�heb�
ben� ghebracht/� dat� hy� by� den� Procureur� Gene�
rael� /�Meester�Brunt�van�Amsterdam� /�beclaecht�
gheworden� is� /� int�Hof�van�Hollandt� /�als�dat�hy�
die�gene�soude�zijn�/�die�verleydinge�ende�oproer�
onder� het� volck� dagelijcks� te� weghe� brochte.�
Waer�over�hy�vanden�Procureur�Generael�te�Ho�
ve� ontboden� worde� /� alwaer� hy� oock� vrymoe�
dichlijck� ghecompareert� ende� verscheenen� is� /�
vergeselschapt�wesende�met�Meynart�van�Heus�
den� /�welcke�daer�na�eenen�Tollenaer�worde� te�
Arnemuyden� in�Zeelandt� /�want�die� is�met�hem�
tot� voor�des� Procureurs� huys� ghegaen� /� alwaer�
hy� voor� de� deure� is� blyven� sitten� /� om� Theunis�
voornoemt�te�verwachten.78�

Theunis� by� den� Procureur� ghekomen� zijnde� /�
heeft�hem�na�ghehoorlijcke�eerbiedicheyt�aenge�
seydt�dat�hy�dien�man�was�die�hy�van�Naerden�
ontboden�hadde�/�ende�dat�hy�by�hem�ghecomen�
was�/�eensdeels�om�de�waerheyt�te�verdedighen�/�
ende�eensdeels�om�zijne�beschuldigers�van�valsch�
heyt�t �overtuygen./�Na�dat�nu�Theunis�met�den�
Procureur�in�onderhandelinghe�was�/�ende�inson�
derheyt� handelden� vande� Misse� /� bekende� den�
Procureur�Generael�met�hem� /�t �gene�hy�van�de�
Misse� voorstelde� /� ende� seyde�dat�hy�oock�met�
hem�van�dier�meyninge�was� /�maer�dat�hy�sulcx�
om�zyn�ampt�ende�eere�te�behouden�/�verborgen�
hiel.� Ende�na� langhe� t samensprekinge�heeft�hy�
Theunis� laten�gaen� /�hem� aensegghende�dat�hy�
soude� vertrecken� /� tot� dat� hy� hem� wederom�
soude�ontbieden.�

Na�dat�hy�nu�wederom� tot�Naerden�was�ghe�
comen/� ende� dat� met� een� groot� mishagen� van�
syne�vyanden�/�soo�en�heeft�hy�niet�naegelaten�/�
den�Christenen�wederom�van�het�recht�geloove�/�
van�de�verdiensten�Christi�/�tegens�des�Paus�Mis�
se� /�aßaten� /�bevaerden�[bedevaarten]� /�ende�t �
aenroepen� der� heyligen� te� onderwijsen� /� waer�
door�hy�by�den�vromen�seer�bemint�was� /�ende�
waer� door� datter� een� groote� menichte� in� des�
Heeren�woordt�ghesticht�ende�onderwesen�wor�
de;�waer�teghen�zijne�vyanden�seer�bitterlijcken�
raesden�/�soeckende�alle�middelen�om�hem�by� t�
ghemeene� volck� leelick� te� maken.� Maer� siende�
datse�niet�en�conden�winnen�/�soo�zijn�zy�eynde�

lijck� soo� verbittert� op� hem� gheworden� /� datse�
hem� op� de� straet� vindende� met� steenen� wier�
pen�/�meynende�alsoo�de�waerheydt�te�dempen.�
Teghen�de�welcke�hy�hem� seer�vriendelijck� stel�
de� /�haer� vragende�waerom�dat� se�hem�nu� soo�
vyantlijck�hateden�/�dewijle�hy�Christum�ende�sijn�
woordt� sochte� /� daer� zy� hem� doch� te� vooren� /�
doen� hy� zijn� leven� in� ydelheit� ende� lichtveer�
dicheydt�over�brocht� /�soo�seer�beminden.�Maer�
dit� en� mocht� niet� helpen� /� daerom� hebben� sy�
hem� wederom� ten� Hove� beclaecht� /� ende� de�
Heeren� van� Naerden� /� door� dese� zijne� vyanden�
beweecht� zijnde� /�hebben� selven�aenden�Procu�
reur�M.�Brunt�gheschreven� /�dat�hy�niet�nalaten�
en� soude�Theunis� feecksen� [sic]�by�hem� te�ont�
bieden:�twelck�hy� /�dat�schrijven�gesien�hebben�
de�niet�en�heeft�durven� laten� /�ende�heeft�hem�
eyntlijck� door� eenen� Deurwaerder� ontboden� /�
heeft�hem�den�Cureur�/�dat�hy�van�Naerden�sou�
de�vertrecken�/�ende�hem�wech�maken�/�want�hy�
was�in�sijn�conscientie�overtuycht�/�als�te�vooren�
verstaen� is� /� dat� Theunis� niet� anders� als� de�
waerheyt�en�leerde:�maer�hier�over�en�heeft�hem�
Theunis� niet� ontset� /� want� hy� is� met� vrymoe�
dicheydt� volstandich� ghebleven� /� seggende� dat�
hy� hem� verblijde� /� dewijle� hy� bemerckten� /� dat�
zijne� o�erhande� na� by� was� /� dat� zijne� bruyloft�
naeckten�/�ende�dat�hy�tot�Christum�zijnen�Bruy�
degom�gaen�soude�/�twelck�hy�oock�metter�daet�
bewese� /�want�hy� trock�van�blyschap� syn�beste�
clederen�aen�/�die�hy�met�hem�inden�Hage�hadde�
ghenomen� /�ende� is�alsoo�op�eenen�wagen�met�
den�Deurwaerder� gheseten� /� ende�na�den�Hage�
toeghereden� /�alwaer�hy�ghecomen� zijnde� /� ter�
stont� op� de� Gysel� Camer� vast� ghesteldt� ende�
ghehouden�is�gheweest.�

Als�hy�nu�daer�eenen� tijdt� langh�op�gheseten�
hadde�/�is�hy�eyntlijck�geexamineert�gheworden�/�
bysonderlijck�in�het�stuck�van�de�Misse�/�waer�op�
hy� hem� cloeckelijck� heeft� verantwoordt� /� ende�
als�zy�nu�aen�hem�niet�conden�winnen�/�veel�wey�
nigher� van� zijn� gheloove� aftrecken� /� hebben� zy�
hem� alleen� doen� setten� /� ende� verboden� dat�
niemandt�by�hem�comen�soude� /om�hem�penne�
inckt�of�pampier�te�langhen.�Hy�hadde�te�vooren�
veel�aensoeck�van�Heeren� /�Burgers� /�ende�Edel�
luyden�/�die�alle�groote�neersticheydt�deden�/�om�
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hem�van�zijn�meyninge�af�te�brengen�/�ende�inson�
derheydt�dede�sulcks�den�Heere�Assendelft� /�den�
welcken�hy�met�alder�vrymoedicheyt�antwoorde�/�
dat� de� gheene� die� hem� moetwillens� vande�
waerheyt�afscheyde� /�sondichde� tegen�den�heyli�
chen�Geest� /�welcke� zonde�noch�hier� /�noch�hier�
naemaels� niet� en� konde� vergheven� conde� wor�
den� /�hy� seyde�oock�dat�men�hem�Christi� /�ende�
zijnes� woordts� niet� en� behoorde� te� schaemen� /�
verhalende�dickwils�de�spreucke�/�Wie�hem�mijner�
schaemt�voor�de�menschen�etc.�79�De�Heeren�had�
den�geerne�ghesien�/�dat�hy�hem�selven�heymelick�
soude� versteecken� hebben� /� daer� toe� hem� oock�
somtydts�gelegentheyt�gegeven�worde� /�maer�hy�
en�wilde�sulckx�niet�doen�/�dewijle�hy�verseeckert�
was� /�dat�hy�Godes�Woordt�rechtelijck�gheleert� /�
ende�tegen�niemandt�misdaen�en�hadde.�

Als� hy� nu� langhen� tyt� hadde� gheseten� /� is� hy�
eyntlijck� veroordeelt� /� om� levendich� verbrant� te�
worden�  t�welc�also�gheschiet� is�ende�als�hy�nae�
de�gericht�plaetse�gheleyt�worde,�heeft�men�aen�
hem� ghesien� een� groote� vrymoedicheydt� /�want�
hy� heeft� God� met� een� blymoedich� ghelaet�
ghedanckt� /�om�dat�hy�hem�weerdich�kende� /�als�
een� Schaepken� Christi� voor� de� waarheydt� ghe�
o�ert� te�worden� /� singende:� Ick� arm� Schaepken�
aender�Heyden/�etc.�Hy� trock�de�muylen�van� sijn�
voeten� /� ende�de� cousen� van� zijn�beenen� /� ende�
deylde�die�den�armen.�Ende�nae�dat�hy�den�Heere�
ghedanct�hadde� /� is�hy�also� in�  s�Gravenhage�ver�
brandt�geworden.�

Men�heeft�niet�anders�teghen�hem�weten� in�te�
brengen�/�dan�dat�hy�het�volck�verleyde.�Het�was�
een�jonck�man�/�oudt�zijnde�ontrent�24.�jaren.�

�
�

Het�martyrium�van�Anthonis�Freeksz�toe�
gelicht�

�
We�weten�niet,�wat�vrienden�en�familie�35�jaren�
later� van� Anthonis� Freeksz� en� zijn� korte� leven�
wisten� en�wat� zij� aan� Henricus� Antonii� vertel�
den.�Maar� dit�martyrium� is� geen� biograÞe� van�
Anthonis� Freeksz�maar� een� geschiedenis� zoals�
Nerdenus�en�zijn�omgeving�in�1566�wilden�door�
geven,� en� wat� Van� Oosterbeeck� daarvan� liet�
afdrukken.� Was� hij� verantwoordelijk� voor� het�

jaartal� 1530�en�heeft�de� zetter� abusievelijk� van�
Freeksz�Teecksen�gemaakt?�Kennelijk�was�allen�
onbekend� dat�met� Freeksz� nog� twee�mensen�
hun� leven� moesten� geven.80� Dat� niets� werd�
gemeld� over� zijn� a�omst,� familie� en� vrienden/
geestverwanten� is� gezien� de� omstandigheden�
begrijpelijk.�Des�te�opmerkelijk�dat�Meinard�van�
Heussen�bij�naam�en� toenaam�genoemd�werd.�
En�waarom?�Dat�Freeksz�kistenmaker�was,�kan�
verwijzen�naar�een�a�omst�uit�de�ambachtelijke�
ondernemersstand� �of�was�het�een�alternatief�
voor� het� beroep� van� Paulus,� tentenmaker?� Hij�
stamde� in� ieder�geval�uit� een�gegoede� familie,�
want�anders�had�hij�niet� in�Leuven�kunnen�stu�
deren.�Want� inderdaad�had�hij� zich�daar�op� 23�
mei� 1523� als� student� ingeschreven:� Antonius�
Frederici� de�Naerdis.� Samen�met� twee� stadge�
noten,�Hermannus�Francisci�en�Nenardus� Joan�
nis.81� Achttien� jaren� oud,� als� hij� inderdaad� 24�
was�bij�zijn�dood.��
Vond�die� inschrijving�kort�na�zijn�aankomst� in�

Leuven�plaats�of�verbleef�hij�er�al�langer?�Welke�
studie� volgde�hij?�Consten�ende�gheleertheydt�  �
dat�doet�denken�aan�de�!artes�liberales",�de�alge�
mene� propedeuse.� Niets� verwijst� dat� hij� be�
stemd�was� voor�de�geestelijkheid.�Bereidde�hij�
zich� voor� op� een� bestuurlijke� loopbaan?�Wan�
neer�kwam�hij�terug�in�Naarden?�Volgens�Nerde�
nus�zat�hij�twee� jaren�gevangen� �dan�moet�hij�
uiterlijk�in�1526�uit�Leuven�teruggekomen�zijn.�
Het�martyrium�is�een�waardig�tribuut�aan�een�

jongeman�die�stond�voor�zijn�geloof,�er�vrijmoe�
dig�over�sprak�en�ernaar�leefde� �arm�schaepken�
dat� nog� aan� de� voet� van� de� brandstapel� een�
aalmoes� uitdeelde� en� zingend� inging� tot� het�
hemelse� bruiloftsmaal.�Moreel� overwinnaar� op�
al� zijn� vijanden� en� nicodemische� rechters.� Het�
was�rustig,�betogend�en�uitnodigend�maar�tege�
lijkertijd�ook�duidelijk�apologetisch�en�zelfs�revo�
lutionair.� De� boodschap� van� Freeksz� was� im�
mers� eenvoudig:� men� moet� geen� menselijke�
inzettingen�volgen�maar�alleen�Gods�Woord�en�
daar�naar� leven�en�sterven.�Dat�was�het�tegen�
overgestelde� van� de� bestaande� kerkelijke�wer�
kelijkheid�vol�rituelen,�uiterlijkheden,�verplichtin�
gen�en�geestelijken�die�geld�kosten.�
De� Freeksz� die� Nerdenus� beschrijft,� lijkt� op�
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Jezus� die� zijn� tegenstanders� lie�ad� en� deson�
danks� werd� beschuldigd� als� iemand� die� ver�
leydinge�ende�oproer�onder�het�volk�dagelicks�te�
weghe�braghte� � tegelijk�maakte�Nerdenus�dui�
delijk� dat� Freeksz� geen� wederdoper� was.� Hij�
verwachtte�dat�de�overheid�de�ware�godsdienst�
zou�beschermen� �de�calvinistische�visie.�Nerde�
nus� lijfde�dus�Freeksz� in�bij�de�gereformeerden.�
Freeksz!� leven� en� sterven�moesten�ook�bezien�
worden�tegen�een�groter�decor,�de�strijd�tussen�
God�en�Duivel,�zoals�Luther�geleerd�had�de�ge�
schiedenis� samen� te�vatten.82�God� trad�middel�
lijk� in� Freeksz� leven� in,� evenals� zijn� tegenstan�
der,� de� Satan� zelf;� God� Zelf� en� al� Zijn� heilige�
engelen�hadden�hem�echter�laten�overwinnen.�

�
�

Anthonis�Freeksz�een�exempel?�
�

Het�probleem�met�het�martyrium�van�Freeksz�is,�
dat�het�de�geschiedenis�van�een�(verder�feitelijk�
onbekende)� historische� persoonlijkheid� be�
schrijft�die�een�exempel�moet�zijn,�een�stimule�
rend� voorbeeld.� Dus� ging� het� verhaal� voldoen�
aan�de� regels�van�het�exempel�en�werd�het� le�
ven� van� Freeksz� gemodelleerd� naar� bekende,�
voorbeeldige�levens�van�martelaren�en�heiligen.�
Nerdenus�vertelt�bijvoorbeeld,�dat�Freeksz�niet�
bepaald�als�een�bevlogen�reformator�uit�Leuven�
was� teruggekomen,� integendeel,� hij� leefde� er�
vrolijk� op� los.� Er�was� ingrijpen� nodig.� Geraakt�
door� Gods� hand� bij� een� wandeling� door� het�
Gooi,� die� hem� van� een� Saulus� tot� een� Paulus�
maakte.�Dat�is�inderdaad�het�verhaal�van�Saulus�

Uitmoording�van�Naarden�in�1572.�
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op�weg�naar�Damascus.�Of�dat�van�de� student�
Luther� die� lopend� door� het� woud� overvallen�
werd�door� een� zeer�bedreigend�onweer� en�de�
belofte�deed�het�klooster�in�te�gaan?�

De�werkelijkheid� zal� anders� zijn� geweest.� Er�
was�gewoon�geen�tijd�voor�Freeksz�om� tussen�
zijn� studie� te� Leuven� en� zijn�optreden� als� ver�
nieuwer�een�wild�en�zinloos� leventje� te� leiden.�
Bovendien:�hij�was�niet�zo�maar�een�goed�chris�
ten,�maar�een�overtuigd�en�goed�onderwezen�
reformatorisch�christen.�Natuurlijk�had�Freeksz�
die� kennis� opgedaan� in� Leuven.� Dat� was� een�
intellectueel� centrum,� waar� het� humanisme�
gedoceerd�werd,�Erasmus�(inclusief�zijn�nieuwe�
editie�van�de�Bijbel)�en�Luther�en�andere�nieuw�
lichters� gelezen� en� besproken� werden.� De�
hoogleraren� van� de� theologische� faculteit�wa�
ren� weliswaar� verdedigers� van� de� traditie� en�
hadden�al�in�1519�de�opvattingen�van�Luther�als�
ketters�veroordeeld�en�zijn�boeken� in� 1520�pu�
bliek� verbrand;� ook� werd� de� rector� een� der�
grootinquisiteurs� (1523).� Maar� dat� betekende�
niet�dat�de� studenten�hen�daarin�volgden.�On�
der� de� van� ketterij� aangeklaagden� te� Leuven�
behoorden�steeds�vele�oud�studenten.83�

Het�is�helaas�niet�eenvoudig,�aan�de�hand�van�
de� tekst�van�het�martyrium�de�ketterse� ligging�
van� Anthonis� Freeksz� precies� te� bepalen.� De�
zaken�waar�Freeksz�vragen�bij�stelde:�de�mis,�de�
aflaat,�het�nut�van�goede�werken�als�bedevaar�
ten,�de�heiligenverering�en�het�pauselijk�gezag,�
stonden� centraal� in� het� toenmalig� kerkelijk� en�
theologisch� discours,� maar� Freeksz� specifieke�
gedachten� erover� weten� we� niet.� Verbazing�
wekkend� is�dat�niet.�De�theologie�van�de�vroe�
ge�dissenters� is�moeilijk�vast�te�pinnen,�conclu�
deerde� Alistair� Duke� eens.84� Luthers� optreden�
begon�tegen�de�aflaat�en�de�gedachte�erachter,�
de� goede� werken.� Alleen� het� persoonlijke� ge�
loof� en� Gods� genade� redt� een� mens,� en� dat�
stelt�heiligenverering�en�pauselijk�gezag�buiten�
de�orde.�

Vanzelfsprekend� stelden� de� reformatorische�
inzichten�na�enige� tijd�de� sacramenten� ter�dis�
cussie,�het�laatste�oliesel�en�vooral�de�eucharis�
tie.� Een� reformator� als� de� Zwitser� Zwingli� en�
een�humanist�als�de�Haagse�jurist�Cornelis�Hoen�

zagen�in�de�eucharistie�een�symbolische�hande�
ling.� Cornelis� Hoen� vertaalde� de� woorden� van�
Christus:�Hoc�est�corpus�meum�als:�  dit� verwijst�
naar� mijn� lichaam!.� Maar� deze� abstraherende�
interpretatie� werd� door� andere� sacramentari�
ërs� geconcretiseerd� en� verwoord� in� een� plat�
vloerse� maar� duidelijke� uitdrukkingen� als� die�
van� Wendelmoet:� Ick� houde� u� sacrament� [de�
geconsacreerde� hostie]� voor�broot� en�meel�en�
Oly� is�goet�op�een� slaet� [salade],�of�u� schoenen�
daermede�te�smeyen�[poetsen]�(over�het�heilige�
oliesel).� Dat� het� gesprek� van� procureur�
generaal� en� raadsheren� met� Freeksz� vooral�
over� de� mis� ging,� is� dus� heel� begrijpelijk:� zij�
herinnerden�zich�hun�gesprekken�met�de�advo�
caat�Cornelis�Hoen�en�de� schampere�woorden�
van�Wendelmoet.�

�
�

Sacramentariër�of�niet?�
�

Wendelmoet�wordt�gewoonlijk�gerekend�tot�de�
Sacramentariërs,� die� de� katholieke� eucharistie�
afwezen,� het� vagevuur� ontkenden� en� de� heili�
genverering� van� geen� waarde� achtten.� Ook�
Freeksz� is�wel�tot�die�richting�gerekend.85�Of�hij�
en� zijn� kring� daarmee� helemaal� correct� om�
schreven�zijn,�is�de�vraag.�Om�te�beginnen�moet�
gezegd�worden,�dat� in�die� jaren�geen�duidelijk�
grenzen� bestonden� tussen� de� vele� vloeiende�
reformatorische� opvattingen� en� bewegingen�
die� kortweg� aangeduid� worden� als�  lutherie!,�
 sacramentariërs!,�  spiritualisten!� en�  (weder)
dopers!.86�Nerdenus�was� later�een�precies�calvi�
nist,� maar� het�martyrium�weerspiegelt� de� wei�
nig� precieze� sfeer� van� de� vroege� Reformatie,�
wat�niet�wil�zeggen�dat�Nerdenus�Freeksz�niet�
in�een�bepaalde�hoek�plaatste.�Nerdenus�noem�
de�onder�de�zaken�die�Freeksz�bestreed,�bijvoor�
beeld� niet� het� vagevuur� "� dat�was� een� hoofd�
kenmerk�van�de�sacramentariërs.�

De� opvattingen� van� radicale� sacramentariërs�
en� radicale� wederdopers� overlapten� elkaar� op�
diverse� plaatsen,� maar� niets� in� de� tekst� klinkt�
naar� die� laatsten,� die� overigens� pas� een� paar�
jaren� later�van�zich� lieten�horen.�Nerdenus�was�
bovendien�een� fel� tegenstander�van�de�weder�
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dopers.� In�zijn�Systema�Theologicum�noemde�hij�
die� brengers� van� verregaande� dwalingen� en�
oproer,� gezonden� door� Satan.87�We�weten� he�
laas� niets� van� Freeksz � Naardense� conventikel.�
Dat�het�eenzelfde�sfeer�had�als�het�conventikel�
in�St.�Maarten�uit� 1531�dat�onlangs�beschreven�
is,� lijkt� onwaarschijnlijk.� Wat� we� weten� van� le�
den�als�pastoor�Coq,�lector�Quick�en�rector�Hor�
tensius�wijst�eerder�op�humanisme�en�algemene�
maar�vage�intellectuele�!lutherie .�Bijbelse�huma�
nisten,� eerder� spiritualisten� dan� sacramen��
tariërs.�Rekende�Nerdenus�Freeksz�tot�de�geest�
verwanten� van�Hoen?� In� zijn� Systema�Theologi�
cum� schreef�Nerdenus�dat�Cornelis�Hoen�over�
ging� tot� het� zuivere� evangelie� en� hij� noemde�
een�reeks�mensen�die�met�hem�eensgezind�wa�
ren:�Gnapheus,�Pistorius�en�nog�enkelen.�

Evangelisch� gezind� (Evangelii� odore� afficitur�
etiam)�waren�ook�twee�priesters�in�Alkmaar�en�in�
mea�patria�Antonius�Frederici.�Freeksz,�aldus�Ner�
denus,�was�verbrand�propter�veram�de�Eucharista�
"�het�is�bekend�dat�een�meer�spirituele�opvatting�
van�de�eucharistie�weerklank� vond�onder�de� le�
den�van�het�Hof�"�ook�Brunt�had�zich�inzake�Cor�
nelis�Hoen� en� Jan� de� Bakker� soepel� getoond.88�
Vandaar�zijn�houding�tegenover�Freeksz?�
�
�

Verschillende�visie�
�

Bergius/Lustigh�vonden�de�tekst�van�Nerdenus/
Van�Oosterbeeck� te� onbepaald.� Enkele� aanvul�
lingen� in�de� tekst�van�Lustigh�maakt�deze�ster�
ker�antipaaps.�De�opsomming�van�!foute �room�
se� zaken� is� aangevuld� met� vagevuur�en�andere�
superstitien�en�de�tegenstelling�tussen�de�partij�
en� is� verdiept:� God� is� nu� Heere�onse�almagtige�
Godt,� ónse.� Ook� confessioneler:� Freeksz � visie�
op�de�eucharistie�klinkt�naar�het�gereformeerde�
Avondmaalsformulier:� een� viering� genodigd�
door� de� hemelse� gastheer� door�den�Geest�des�
geloofs�aen�sijnen�ronden�tafel,�omringt�met�vee�
le�Zalige�Zielen�en�Heijlige�Engelen.�Freeksz � taal�
heeft�een�bevindelijke� inslag:�hij� ziet�de�brude�
gom�ziner�ziele�en�zijn�geloof� is�niet�zomaar�ge�
loof� maar� rechtvaardigmakend�geloof;� hij� werd�
ook� niet� door� God� den� Here� geslagen� /� dat� hij�
voor� dood� neer� vielde,� maar� de� Heere� onse�
stercke�Godt,�hem� in�sijn�herte�soo�danigh�sloeg,�
dat�hij�neder�viel�ende�...�als�voor�ontrent�doot�"�
het�wonder�is�een�bevindelijk�krachtdadig�beke�
ringservaringsverhaal�geworden.�

Het� is� de� sfeer� van� Lustigh:� zijn� manuscript�
bevat�naast�het�martyrium�van�Freeksz�een�reeks�
van�namen�en�gebeurtenissen�over�de�zestiende�
eeuwse�vervolgingen�en�Spaanse�onderdrukking.�

Grafmonument�van�Gerrit�van�Assendelft�in�de�St.�Jacobskerk�te�Den�Haag.�



� TVE�33e�jrg.�2015� 31�

Laatst�gewijzigd:�3�3�2015�Versie:�1e�proef�

De�apostel�Paulus�is�op�een�bepaald�moment�te�
Jeruzalem� door� zijn� eigen� volksgenoten� be�
schuldigd� van� oproer� en� misleiding� van� het�
volk,89�wat� leidde�tot�zijn�gevangenneming,�reis�
naar�Rome,� twee� jaren� van� gevangenschap� en�
de�marteldood.�Het�waren�volgens�het�martyri�
um� de� medeburgers� van� Naarden� die� Freeksz�
een� en� ander� maal� als� ketter� aanklaagden� en�
zijn� gevangenschap� en� dood� zochten.� Niet� de�
professionele� ketterjager� Brunt,� niet� de� subin�
quisiteur� en� de� raadsheren� van� het� Hof.� We�
weten�buiten� het�martyrium�niets� van� Freeksz �
!vijanden ,�hun�stenen�gooien�en�de�rol�van�het�
stadsbestuur,� en� we� kennen� de� familie� van�
Freeksz� niet.� Werden� door� deze� aanklachten�
oude� rekeningen�vere�end?�Elders� speelde�dat�
wel�eens,�evenals�soms�straatrumoer�en�publiek�
geweld�rondom�de�religieuze�tegenstellingen.90�

Een�andere�opmerkelijk�passage�in�het�marty�
rium�is�de�waarschuwing�die�Freeksz�kreeg,�niet�
naar�Den�Haag� te� gaan�maar�onder� te�duiken.�
Volgens� de� tekst� van� Nerdenus/Van� Ooster�
beeck� liet� Brunt� hem� ophalen� door� een� deur�
waarder,� maar� heeft� hem� den� Cureur� [koerier,�
koetsier,�de�deurwaarder?]� /�dat�hy�van�Naerden�
soude� vertrecken� /� ende� hem� wech� maken.� In�
latere�edities� is�die�Cureur�verdwenen,�maar� liet�
Brunt� Freeksz� formeel�ontbieden�maar� tegelijk�
informeel� zeggen,� Naarden� te� verlaten� en� sich�
wech�maken.� Bergius/Lustigh� voegde� daar� nog�
een�mooi� element�bij,�de�bezorgdheid� van� zijn�
vrienden.�

�
�

Het�einde�van�Anthonis�Freeksz�
�

Het� beeld� dat� Nerdenus� geeft� van� procureur�
generaal�Brunt�en�de�president�van�het�Hof�Van�
Assendelft� is� bepaald� niet� dat� van� stereotype�
ketterjagers.�Van�Van�Assendelft� is�bekend,�dat�
hij�enkele�jaren�later�hard�optrad�tegen�naaktlo�
pers�en� revolutionaire�wederdopers.92�Maar�nu�
had�hij�evenals�andere�raadsheren�nog�tijd�voor�
rustige� gesprekken� met� aangeklaagden.92� Om�
een�uitweg� te�vinden�om�de�strenge�plakkaten�
te� kunnen� omzeilen,� hen� tot� beter� inzicht� te�
brengen,� eventueel� door� eenzame� opsluiting,�

en�publieke�onrust�te�voorkomen.�Dat�negatieve�
stereotype� dateert� dus� van� later,� toen� de� ver�
houdingen� zwart�wit� waren� geworden,� toen�
wederdopers,� beeldenstormers� en� geuzen� de�
orde�aanrandden�en�de�opstand�de�verhoudin�
gen�verhardde.�

Nerdenus�wilde�Brunt�en�Van�Assendelft�"�die�
beiden� in�1565�al�overleden�waren�"�hun�optre�
den�tegen�de�wederdopers�wel�vergeven,�in�een�
poging�hun�opvolgers�te�overtuigen�om�ketters�
als�Freeksz�recht�te�doen?�Gereformeerde�men�
sen� als� hij,� leerende� dat� men� sich� aen� Godes�
woordt� alleen� behoorde� te� houden?� Procureur�
Brunt,�de�heren�van�het�Hof,�zij�hadden�gaerne�
gesien,� dat� hy� hem� selven� heymelick� soude� ver�
steecken,� maar� Anthonis� Freeksz� wist� dat� hij�
Gods�woordt�recht�geleert�had� en� het� volk� niet�
had� misleid.� Ook� dat� men� Christi� en� sijnes�
woordt�niet�en�behoorde�te�schamen.�Hij� kende�
ook� de� prijs� voor� zijn� staan� voor� de�waarheid:�
mitten� vuere� verbrant� te� worden� tot� pulvere�
sulcs�dat�van�hem�gheen�memorie�en� zy.� Op� de�
brandstapel�zong�hij�een� lied,�even�weemoedig�
als�strijdbaar�en�vroom:�

�
Ick�arm�schaep�aen�de�Groen�heyde,�
Waer�zal�ik�henengaen?�
Van�vrienden�en�magen�moet�ic�scheyden�
En�alleen�op�Christum�staen,�
Ende�my�op�hem�verlaten.�
�

Zijn�muilen�en�kousen�had�hij�al�eerder�uitgedeeld.�
Zal�hij�genoeg�tijd�hebben�gekregen�om�ook�nog�
deze�regels�van�het�vierde�couplet�te�zingen?�

�
Ick�bidde�u,�ghy�edel�Heeren!�
Wilt�ghy�Gods�ordeel�ontgaen,�
Dat�ghy�u�doch�wilt�bekeeren�
Ende�sien,�wat�ghy�hebt�gedaen.�
�

Prof.�dr.�Gerrit� J.�Schutte�is�emeritus�hoogleraar�
geschiedenis�aan�de�Vrije�Universiteit� te�Amster�
dam�en�professor�extraordinarius�bij�het�Departe�
ment�Geschiedenis� van� de�Universiteit� van� Suid�
Afrika�te�Pretoria.�

�
�
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De� inhoudsopgave� gaf� een� overzicht� van� de�
Verenigde�Nederlanden,�de�wateren�(zoals�rivie�
ren,� vaarten,� zeeën,�meren�en� inhammen),�ge�
volgd�door� vijf�uitgebreide� tochten,�die� zo�het�
gehele�gebied�bestrijken.�Daarnaast�verschafte�
de� atlas�ook� allerlei� informatie�met�betrekking�
tot� logementen,�herbergen,� jaarmarkten,�post�
koetstijden� enz.� Deze� atlas� uit� 1773� geeft� aan�
dat� het� reizen� als� toerist� (er�werden� al� eerder�
bedevaart�� en� cultuurreizen� gemaakt)� toen� al�
op� gang� kwam.� Dat� is� uitzonderlijk� vroeg.� De�
reizigers�moesten�in�de�tijd�van�Sepp�alles�alleen�
uitzoeken�en�doen.�Het�eerste�reisbureau,�opge�
richt�door�Thomas�Cook,�deed�pas� in� 1845� zijn�
intrede.� In� Nederland� was� dat� nog� later.� J.P.�
Lissone�begon� in� 1876�met� zijn� activiteiten� ge�
richt�op�georganiseerde� reizen�en�overnachtin�
gen.�

�
�

Jan�Christiaan�Sepp�
�
De� voorouders� van� Jan� kwamen� uit�Duitsland.�
Grootvader�Bernhard�Andreas�(1669�1727)�was�in�
Hildesheim� geboren,� vader� Christiaan� Andreas�
(1710�1775)� kwam� uit� Goslar.� Christiaan,� koop�
man�en�commissionair,�had�een�grote�entomo�
logische�kennis�en�was�zeer�kundig�in�het�bestu�
deren�en� tekenen�van�de�natuur.�Vanuit�Goslar�
trok� hij� via� Hamburg� naar� Amsterdam.� Christi�
aan�was�zeer�vaardig� in�het�etsen�en�graveren.�
Hij�maakte� niet� alleen� uitstekende� platen�met�
biologische� onderwerpen,� maar� ook� zijn� land��
en�zeekaarten�waren�van�uitnemende�kwaliteit.�

Zoon�Jan�(Johan�was�zijn�doopnaam)�werd�op�
8�november�1739� in�Amsterdam�geboren.�Al�op�

zeer�jeugdige�leeftijd�ging�hij�zijn�vader�achterna�
wat�betreft�het�bestuderen,�beschrijven� en� te�
kenen� van� vooral� de� natuur.� Vader� en� zoon�
Sepp�werden�de�deskundigen�in�ons�land�op�het�
gebied� van� insecten� en� vogels.� Jan� Sepp�was�
evenwel� genoodzaakt� om� o�cieel� boekhan�
delaar� te�worden.�Enerzijds�was�dat�om� te�vol�
doen�aan�de�stedelijke�keuren,�anderzijds�om�de�
eigen� uitgaven� te� kunnen� verkopen.�De� zaken�
liepen� uitstekend� en� vader� en� zoon� Sepp� kon�
den�het�personeelsbestand�van�hun�bedrijf�uit�
breiden.�Een�groot�succes�werd�de�uitgave�Ne�
derlandsche� Vogelen,� die� in� vijf� delen� uitge�
bracht�werd� in� de� periode� 1770� tot� 1809� (met�
een�aanhangsel�in�1829).�

�
�

De�kaarten�30�en�31�
�

Het� gebied� tussen� de� Vecht� en� de� Eem� is� op�
twee�kaarten�terug�te�vinden.�Kaart�30� laat�het�
gebied� tussen� het� Leidsche� Meer� (het� latere�
Haarlemmermeer)�en�de�Vecht�zien.�Op�kaart�31�
zien�we�het�Gooi,�Utrecht�en�een�stukje�Gelder�
land.�

Sepp�gebruikte�kleuren�voor�een� staatkundi�
ge� indeling.� Holland� is� groen,�Utrecht� geel� en�
Gelderland�rozerood.�Het�water�is�niet�gekleurd.�
Steden�zoals�Weesp� (Wesep),�Naarden,�Amers�
foort� (Amersfoord)�en�Woerden�zijn�met� sche�
matische� vestingwerken� ingetekend.�Ook� heb�
ben�die�steden�een�extra�steunkleur,�waardoor�
ze�meer�opvallen.�

De� topograÞe� in�het�gebied� tussen�de�Vecht�
en�de�Eem�is�vrij�beperkt�weergegeven.�We�zien�
vooral� plaatsen,�wegen,�dijken� en� grenzen.� Zo�

Reise- en zak-atlas (1773) van 
Jan Christiaan Sepp 

Kees�van�Aggelen�

In�1773�gaf� boekverkoper!�Jan�Christiaan�Sepp�een�handige�atlas�uit.�Deze�bestond�
uit�vierenzeventig�kaarten�van� De�VII�Vereenigde�Nederlandsche�Provinciën!.�Het�
boekwerkje�(22x16cm)�was�van�een�handig�formaat,�dat�gemakkelijk�meegenomen�
kon�worden.�Het�bevatte�gegevens�over�de� algemeene�Geographie�dezer�
Provinciën,�En�eene�Aanwyzing,�hoe�dezelven�gevoeglykst�kunnen�bereisd�worden!.�

 De kaart verklaard 
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zijn� er� in� het� Gooi� geen� bergen� te� zien.� Dit� in�
tegenstelling� tot� het� gebied� bij� de�  Amers��
foorder�Bergen!.�

Veel� belangrijker� voor� deze� atlas� was� de�
weergave� van� wegen.� Op� kaart� 30� vinden� we�
een�voorbeeld�van�een�oude�weg�vanaf�Weesp�
naar�het�zuiden:�de�Aats�Veltsche�Weg.�Deze� is�
thans�nog� steeds� terug� te� vinden� als�Aetsveld��
seweg.� Al� meer� dan� tweehonderd� jaar� eindigt�
de�weg�bij�Overdam�(dit�is�de�overzijde�van�Hin�
derdam).� Verder� zien� we� vele� waterwegen� en�
dijken.�

Op�kaart�31�zijn�vrij�veel�wegen�te�herkennen.�
Tussen�De�Horster�Meer�en�Hilversum� is�de�ver�
kaveling� van� !s�Graveland� te� zien.� De� aanleg�
daarvan� was� al� in� 1634� begonnen.� Er� worden�
geen� namen� van� buitenplaatsen� aangegeven.�
De�kaart�van�Sepp,�en�met�name�de�a�eelding�
van�!s�Graveland,�is�dan�ook�schetsmatig.�

Grenzen�in�het�TVE�gebied�
�
Op� de� kaart� uit� circa� 1773� zijn� de� grenzen� van�
Holland�en�Utrecht�duidelijk� te�herkennen.�Het�
verloop�van�die�grenzen�gaat�terug�tot�de�eeu�
wenoude� strijd� tussen� het� graafschap� Holland�
en�het�bisdom�Utrecht.�De�ontginning� van�het�
Vechtstreekgebied� begon� omstreeks� 1050.� De�
tijd� van� de� invallen� van� de� Noormannen� was�
voorbij.� De� bisschoppen� van� Utrecht� richtten�
zich�daarna�op�de�ontwikkeling�van�het�gebied.�
Denk�hierbij�vooral�aan�de�ontginning�van�veen�
gronden.�Daarbij� speelden�de�waterwegen�een�
zeer�belangrijke�rol.�Maar�de�grilligheid�van�het�
grensverloop� beïnvloedde� het� gebruik� van� de�
Vecht� als� waterweg.� Bovendien� bleek� vanaf�
1250�een�wildgroei�aan�burchten,�die�door� leen�
mannen� van� de� bisschop� werden� gebouwd.�
Sommige� leenmannen� meenden� een� grotere�

Kaart�nummer�30�van�de�Reise�atlas.�
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zelfstandigheid�te�krijgen�door�het�aangaan�van�
relaties� met� de� graaf� van� Holland.� Men� moet�
echter� bedenken� dat� die� verhouding� een� feo�
daal�karakter�bleef�houden.�

Die�grilligheid�van�de�(west)grens�tussen�Hol�
land� en� Utrecht� is� eeuwenlang� op� kaarten� te�
zien� geweest.� Aan� de� oostzijde� van� het� Gooi�
was�de�grens�veel�strakker�uitgevoerd.�De�basis�
van�die� rechte!�grens�lag�uiteraard�weer�bij�een�
conßict.�Medio�1355�noemden�de�bewoners�van�
de� beide� Eemnessen� zich� opnieuw�
 Oosthollanders!.�Bisschop�Jan�van�Arkel�onder�
nam� een� geslaagde� expeditie.� Over� en� weer�
gingen�steden� in�vlammen�op.�Op�30� juni� 1356,�
graaf�Willem�V�was�in�mei�het�Nedersticht�weer�
binnengevallen� en� verslagen,� kwam� er� vrede.�
 Oost�Holland!� kwam� bij� het� Sticht� (dus� bij� het�
bisdom�Utrecht).�De�Eemnessers�zouden�voort�
aan�altijd�goede�Stichts(e)�lude�zijn.�

Nu�kon�men�de�afspraken�van�1351�1352�over�de�
grensscheiding� eindelijk� uitvoeren.� Deze� grens�
werd�langs�Eemnes�praktisch�de�huidige�provin�
ciegrens,� gericht� op� de� Domtoren� vanaf� de�
Leeuwenpaal.� Ten� zuiden� van� Eemnes� zou� de�
grenskwestie�nog�vele�eeuwen�voor�problemen�
zorgen,�die�pas� in� 1719�deÞnitief�werden�opge�
lost� met� de� markante� grenspalen� (ook�
 Leeuwenpalen!� genoemd).� In� die� grenslijn� is�
een� aantal�  inschinkelingen!� (zijdelingse� spron�
gen).�Deze�zouden�een�breedte�hebben�van�20�
Rijnlandse�roeden,�dat�is�ongeveer�75�meter.�
�

�
Derde�Reistogt�
�
Sepp�beschrijft�in�vijf�tochten�door�ons�land�een�
enorm�aantal�steden�en�dorpen.�In�dit�artikel�zal�
ik�een�tweetal�voorbeelden�geven�van�de�wijze�

Kaart�nummer�31�van�de�Reise�atlas.�
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waarop�hij�de�plaatsen�beschrijft.�De�route�loopt�
vanaf� Utrecht� en� gaat� verder:� Van�Vreeland�af�
heeft�men� nu� weder� van� twee�Wegen� eenen� te�
kiezen,� om� den� Vechtstroom� na� beneden� te� ko�
men,�d eene� aan�de�Oostzyde�over�de�Nes,�naar�
het�Dorp�Nederhorst,�anders�genaamd�den�Berg,�
om�dat�de�Kerk�aldaar�op�eenen�hoogen�Heuvel�is�
gebouwd,�het�word�voor�een�der�oudste�Dorpen�
in�de�provincie�Utrecht�gehouden.�Dit�dorp�is�zeer�
vermakelyk,� en� derhalve� ook� de� uitvlucht�  s� Zo�
mers�van� zommige� Inwoonders� van�Amsterdam,�
om�zig�aldaar�te�verlustigen.�Het�Heerenhuis�van�
dit� Dorp� is� bezienswaardig,� en� men� heeft� van�
deeze�Plaats�een�aangenaam�Gezicht�over�de�An�
keveensche�Veenlanden.�Den�Weg�van�hier�verder�
vervolgende,�nadat�men�nu�van�Vreeland�tot�den�
berg�omtrent�3⁄4�uur�heeft�toegebragt,�komt�men�
in� een� groot� half� uur� aan� de� Stad�Weesp,� langs�
welken�Weg�ook�verscheide�fraaije�Hofsteden�zig�
vertoonen.�
Sepp� geeft� ook� een� alternatieve� route� naar�
Weesp.� Volgens� hem� zeker� zo� fraai.� Evenwel�
kan�men� nog� sporen� aantre�en� van� de� afgry�

zelyke�Brandstichtingen,�die�door�de�Franse�troe�
pen�in�1673�werden�gepleegd.�
Uiteindelijk� komt� men� in� Weesp:� !� en� een�

welvaarende� Plaats� is.� De� Brandewynstokeryen�
zyn� in�deze� Stad� van� Importancie,�brengen�haar�
veel� Voordeel� aan,� en� maaken� het� "er� levendi�
ger!�

�
�

Vierde�reistogt�
�
Bij� de� vierde� reistocht� wordt� een� beschrijving�
gegeven�van�een�reis�vanuit�Deventer,�via�Apel�
doorn� naar� Amersfoort.� Van� daar� gaat� de� reis�
via� Soest� naar� Soestdijk:� �Zoest,�en�Zoestdyk,�
mede�een�Vorstelyk�Jagthuis�van�zyne�Doorluchti�
ge�Hoogheid�den�Heere�Prinse�van�Oranje.�De�reis�
gaat�verder�naar�Naarden.�Sepp�vertelt�over�het�
ontstaan� van� Naarden� (deze� kleine� dog� nette�
Stad),�de�bouw�van�de�kerk�en�de�aanleg�van�de�
haven.�Verder�krijgt�de� lezer� informatie�over�de�
brand�van�1486�en�de�wrede�moordpartij�van�de�
Spaanse�troepen� in�1572:�ofschoon�zy�zig�overga�
ven,�en�de�Spanjaarden�met�alle�Beleefdheid�ont�
haalden,� hy� echter� belaste� [gelastte],� dat� alle�
Burgers�in�de�Kerk�moesten�komen,�alwaar�zy�alle�
jammerlyk� vermoord� zyn� geworden,� zonder� de�
elendige�Vrouwen�en�onnosele�Kinderen�en�Zuige�
lingen�te�spaaren.�
Er� is� ook� aandacht� voor� de� inname� door� de�
Fransen� in�1672�en�de� inname�van�de�stad�door�
de�prins�van�Oranje,�een�jaar�later.�
De� auteur� geeft� wederom� veel� informatie�
over�de�reismogelijkheden�en� logementen�in�en�
om�Naarden.�De�vierde� reistocht�gaat�uiteinde�
lijk� verder� via�Muiderberg� (alwaar�de�Hoogduit�
sche�Jooden�van�Amsterdam�eenen�hunner�Kerk�
hoven�of�Begraafplaatsen�hebben)�naar�Muiden.�
Vandaar�gaat�de�tocht�per�trekschuit�en�met�de�
benenwagen�naar�Amsterdam.�

�
�

Oude�wegen�in�het�gebied�
�
In� het� gebied� tussen� de� Vecht� en� de� Eem� zijn�
niet�alle�(zand)wegen�getekend.�Dat�is�onmoge�
lijk.�De�maker�heeft�zich�beperkt�tot�de�belang�

Een�van�Sepps�natuurtekeningen.�
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rijkste� zoals� die� van� Naarden� naar� Bussum� en�
Hilversum.� Vervolgens� gaat� de� weg� naar� het�
zuiden�als�Weg�na�Utrecht.�Hetzelfde�betreft�de�
weg� Naarden�Bussum� die� vervolgens� over� de�
heide� loopt.�Die�weg�  doet�Hilversum�niet�aan!�
en� loopt� naar� het� zuidoosten� om� via� de� Lage�
Vuursche� of� Soest� in�Amersfoort� uit� te� komen�
(Weg� na� Amersfoord).� Bij� de� provinciegrens�
loopt� een� zandweg� (een� oostelijke� variant)� als�
Here� Weg� naar� Soestdijk� en� Amersfoort.� De�
term�heerweg�werd�ook�gebruikt�om�belangrijke�
interlokale�wegen�mee�aan�te�geven.�

Op�de�kaart�van�Sepp�is�bij�het�dorp�Laren�een�
bundeling� van�wegen� te� zien.�De� samenkomst�
van�die�wegen� is�bij�het�Sint�Janskerkhof.�Vaak�
worden� al� die� wegen�  doodwegen"� genoemd,�
maar� in� publicaties� van�Wimmers� en� Van� Zwe�
den� (1992)� en� Groeneveld� (2010)� werd� deze�
functie� gerelativeerd.� Deels� gaat� het� om� laat�
middeleeuwse� kerkwegen,� waarbij� de� functie�
van� doodweg� niet� uitgesloten� moet� worden.�
Maar� men� ziet� er� tevens� (belangrijke)� verbin�
dingswegen� in.� Tenslotte� was� er� bij� het� Sint�
Janskerkhof�een�pleisterplaats.�

�
Kees�van�Aggelen�studeerde�af�aan�de�Rijks�Peda�
gogische�Academie�van�Hilversum.�Daarna�volgde�
hij� een� studie� tot� leraar� Aardrijkskunde.� Hij� is�
werkzaam� als� leerkracht� in� het� basisonderwijs�
(Fabritiusschool,�Hilversum)�en� is�bestuurslid�van�
de� Hilversumse� Historische� Kring� Albertus� Perk.�
Hij�publiceerde�eerder�o.a.�in�TVE�en�in�het�Hilver�
sums�Historisch�Tijdschrift�Eigen�Perk.�
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Dit schoonst gelegen dorp 
Een wandeling van Hilversum naar Bussum in 1905 

�
Hans�Mous�

We�slaan�nu�de�Schuttersweg� in.�Het�kan�bijna�
geen� toeval� zijn,� dat� de� eerste� zijstraat� rechts�
de�De�Rijklaan�is.�Hoe�aantrekkelijk�het�idee�ook�
is�om�deze� in�te�slaan,�we�vervolgen�toch�maar�
de�Schuttersweg.�De�auteur�vindt�dat�deze�weg�
geen�bijzondere� schoonheid�heeft.�We�kunnen�
hem�niet�helemaal�ongelijk�geven.�Wat�hij�niet�
noemt,� is� de� villa� Roemah�Oedjong,� die� we� na�
enige� tijd� aan� onze� rechterhand� zien.� Terwijl�
deze�fraaie�villa�uit�1896�toch�alleszins�de�moei�
te�waard� is.� In�die� tijd�heette�hij�overigens�nog�
Villa�Henriëtte.�Hij�werd� in�opdracht�van�Jan�ter�
Meulen� jr.,�een�assuradeur�uit�Amsterdam,�ont�
worpen� door� de� bekende� architect� A.L.� van�
Gendt,� de� bouwmeester� van� het� Concertge�
bouw� in�Amsterdam.�Henriëtte�was�de�echtge�
note�van�Ter�Meulen.�De�huidige�naam�van�de�
villa�dateert�uit� 1914,� toen�zij� in�andere�handen�
overging.� Dat� onze� wandelaar� de� daarachter�
liggende� (ook� al� fraaie)� NCRV�studio� niet� ver�
meldt,�zij�hem�vergeven:�die�dateert�uit�1940.�

Even�verderop,�op�de�hoek�van�de�Sterrelaan,�
staat� een� merkwaardig� gebouwtje.� Met� zijn�
kromme�daklijn�doet�het�wat�aan�de�politiepost�
van�Dudok�aan�de�Kleine�Drift�denken.�Maar�het�
is� een� padvindershuisje,� dat� hier� in� 1921� ge�
bouwd� is� en� in� 2006� gerestaureerd.� De� Hilver�
sumsche�padvinders�hadden�hun�nieuwe�onder�
komen� te� danken� aan� enkele� vermogende�Hil�
versummers,�onder�wie�Geert�van�Mesdag.�Van�
Mesdag� (1863�1939)�was�Þrmant�van�de�choco�
ladefabriek� van� Van� Houten� in� Weesp.� Deze�
dynamische�man�was�actief�op�een�groot�aantal�

maatschappelijke� terreinen,� binnen� en� buiten�
Hilversum.�

We� lopen�nu�door�een�gebied�dat�vroeger�de�
Schuttersheide� heette.� Tot� 1907,� dus� ook� nog�
toen� de� auteur� hier� langs� kwam,� hield� hier� de�
Hilversumse� schutterij� haar� oefeningen.� Ook�
waren�hier�op�het�eind�negentiende�eeuw�cric�
ketwedstrijden.�Deelnemers�waren�onder�ande�
ren� de� dichter� en� socialistisch� propagandist�
Herman�Gorter�en�(minder�vaak)�de�schrijver�en�
psycholoog� Frederik� van� Eeden.� De� volgende�
zijstraat�is�de�Jonkerweg.�Hier�zag�onze�wande�
laar�het�gebouw�van�de�Gemeentelijke�Hoogere�
Burgerschool,�die�er� toen�nog�maar�net� stond.�
Het� jaartal� in�de�gevel�(1903)�toont�dat�aan.�De�
oude� naam� staat� nog� in� sierlijke� Jugendstil�
letters� boven� de� ingang.� Het� is� een� imposant,�
wat� streng� gebouw�met� enkele� frivole�details.�
De�hoogte�van�de�lokalen�is�typisch�voor�de�tijd�
dat� leren�nog�een�verheven�bezigheid�was.�Een�
van�de�eerste�leerlingen�was�de�dichter�Adriaan�
Roland� Holst.� Dit� verklaart� de� naam� die� de�
school�tegenwoordig�heeft.�

We�gaan� verder� langs�de�Schuttersweg.�Van�
de�gasfabriek�en�het�manegegebouw,�die�onze�
wandelaar�hier�zag�staan,�valt�geen�spoor�meer�
te� bekennen.� We� komen� uit� op� het� kruispunt�
met�de�  s�Gravelandseweg.�Schuin�aan�de�over�
kant�stond�in�1905�de�villa�Quatre�Bras�een�impo�
santen�indruk�te�maken.�Daar�woonde�Geert�van�
Mesdag.�Waar� toen� zijn�villa� in�het�lommer�van�
den�omvangrijken� tuin� stond,� staat� nu� een� ap�
partementengebouw�met�de�naam�Quatre�Bras.�

Onze�wandeling�begint�al�met�een�probleem.�De�auteur�start�de�beschrijving�van�
deze�wandeling�op�de�kruising�van�de�Vaartweg�en�de�Bussumergrintweg�in�
Hilversum.�Als�wij�daar�ook�van�wal�willen�steken,�blijkt�de�kruising�niet�te�vinden:�
de�twee�straten�raken�elkaar�nergens.�Maar�op�plattegronden�van�Hilversum�uit�het�
eind�van�de�negentiende�eeuw�zien�we�dat�de�tegenwoordige�Schuttersweg�min�of�
meer�is�aangelegd�op�het�tracé�van�de�Bussumergrintweg.�En�dus�begeven�we�ons�
naar�de�kruising�Schuttersweg�Vaartweg�om�daar�onze�wandeling�te�beginnen.�

 In het voetspoor van De Rijk 
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Het� zal� wel� (Þnancieel)� aantrekkelijk� zijn� om�
villa s�neer�te�halen�en�in�plaats�daarvan�strakke,�
grijze�appartementencomplexen�neer�te�zetten.�
Gelukkig� is�de�naam�niet�het�enige�wat�van�de�
voormalige� villa� resteert.� Het� prachtige� bij� de�
villa� horende� koetshuis� staat� nog� steeds� te�
pronken� aan� de�  s�Gravelandseweg� (nummer�
144).� Het� is� een� purechocoladebruin� houten�
gebouw� in�de�stijl�van�een�Zwitsers�chalet�met�
veel� houtsnijwerk.� Tegenwoordig� fungeert� het�
als� kapel� van� de� Vrijzinnige� Geloofsgemeen�
schap�Hilversum.�

�
�

De�(hedendaagse)�Bussumergrintweg�
�

We�vervolgen�onze�weg�rechtdoor,� in�dezelfde�
richting�waarin�we� totnogtoe�hebben�gelopen.�
De�Geert�van�Mesdagweg�wordt�hier�werkelijk�
Bussumergrintweg� en� begint� te� stijgen.� In� de�
bocht�die�deze�weg�naar�rechts�maakt,�stond�in�
1905�een�fraaie�beuk�met�daaronder�een�bankje.�
Dat�alles�is�inmiddels�verdwenen.�Je�kunt�je�niet�
voorstellen�dat� iemand�nu�nog�op�het� idee�zou�
komen�hier�een�bankje�neer�te�zetten.�De�verpo�
zende�wandelaar�zou�dan�alleen�kunnen�genie�
ten� van� het� voorbijrazende� verkeer.� Als� we� in�
deze� bocht� naar� links� gaan,� vervolgen� we� in�
feite� onze� weg:� waar� we� nu� lopen� heet� nog�
steeds�Bussumergrintweg.�Deze� stijgt�hier� ver�
der� te� midden� van� oude� en� moderne� villa s.�
Even� voorbij� de� top� staat� op� nummer� 40� het�
!nieuwe � Benvenuta,� opvolger� van� de� villa� met�
dezelfde�naam,�die�onze�wandelaar�hier� tegen�
kwam.� Het� statige� huidige� gebouw� stamt� uit�
1928� en� is� gebouwd� in� de� stijl� van� de�Amster�
damse� School.� Het� oude� Benvenuta� moet� op�
een� ßinke� lap� grond� hebben� gestaan:� de� tuin�
reikte� tot� aan�de� hoek�waar�we� hiervoor� naar�
links� zijn� gegaan.� Nu� staan� op� dit� terrein� ver�
schillende�woningen.�

Bij� de� kruising� met� de� Witte� Kruislaan/
Palestrinalaan�gaan�we�rechtdoor.�Even�verder�
op� zien� we� aan� onze� rechterhand� tennispark�
Het�Melkhuisje.� De� auteur� zegt� hier� niets� over.�
Hij�had�kunnen�vermelden�dat�hier�de�uitspan�
ning�Het�Melkhuisje�(café�restaurant�annex�bad�

inrichting)� stond.� Er� werd� inderdaad� (onder�
andere)� melk� geserveerd.� Getennist� werd� hier�
ook,� zij� het� nog� op� bescheiden� schaal.� Bij� het�
toenmalige�melkhuisje� lagen� twee� geasfalteer�
de� tennisbanen,� die� in� 1895� gehuurd� werden�
door�de�Hilversumsche�Lawn�Tennis�Club.�Deze�
vereniging�was�in�datzelfde�jaar�opgericht�in�het�
huis�van�Christiaan�van�Lennep,�de�zoon�van�de�
bekende� schrijver� Jacob� van� Lennep.� Op� het�
huidige� clubhuis� zien� we� dit� jaartal� vermeld�
staan.�De� tennisbanen�waren� in� 1905� inmiddels�
eigendom� van� de� club� geworden,� maar� Het�
Melkhuisje�was� toen�nog�steeds�een�zelfstandi�
ge�uitspanning.�Blijkens�foto s�uit�die�tijd�lag�het�
toen�aan�een�stille�bosweg.�Die�stille�bosweg� is�
nu�een�groene� laan�binnen�de�bebouwde�kom�
en� op� de� plaats� van� de� uitspanning� liggen� nu�
gravelbanen.� Even� verderop� is� de� Bussumer�
grintweg� afgesloten� voor� het� autoverkeer.� Lo�
pend� of� op� de� Þets� kunnen� we� hier� nog� wel�
rechtdoor�en�dat�doen�we�dus�ook�maar.��

Onze� wandelaar� vertelt� dat� hij� hier� aan� zijn�
linkerhand� het�Spanderswoud�met�zijn�duizenden�
dennen� en� sparren� zag,� waar�heerlijke�paden� en�
lanen�doorheen�voeren.�Dat� ligt� hier� nog� steeds�
en�we�gaan�straks�die�heerlijke�paden�verkennen.�
Rechts�zag�hij�een�smalle�strook�kreupelhout�met�
daarachter� de� heide� die� hier� vrij� vlak� is� en� een�
breed�vergezicht�biedt� tot�de�bosschen�van�Laren�
en�het�geboomte�rond�Hilversum.�Om�die�heide�te�
zien�moeten�we� zo n�vijfhonderd�meter� verder.�
Het�vergezicht�blijkt�verdwenen�te�zijn.�

De�Bussumergrintweg�heeft�geen�grint�meer,�
maar� verder� is�er�waarschijnlijk� sinds� 1905�niet�
zoveel� veranderd:� zij� heeft� een� breed� begrint�

�

Villa�Quatre�Bras.�
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Þetspad�dat�evenals�de�weg�zelf�koel�beschaduwd�
wordt� door� hooge� boomen.� Bij� Bistro� Robert�
slaan�we� linksaf� (Spanderslaan)� en� nemen� het�
Þetspad�dat� het� Spanderswoud� in� voert.�Onze�
wandelaar�kwam�hier�een�afwisseling�van�bos,�
heide�en�bouwland�tegen.�Wij�zien�slechts�bos,�
bos�en�bos,�met�een�enkele�open�plek.��

In� 1923� dacht� Frederik� van� Eeden�met�wee�
moed� aan� dit� bos� terug:�Het�eenige�veilige�toe�
vluchtsoord�voor�mijzelve�en�voor�de�vogels�in�de�
buurt,� het� mooiste� stukje� bosch� in� het� geheele�
Gooiland,�waar�altijd�nachtegalen�zijn�en�waar� ik�
op�goede�voet� stond�met�de�visschende�purper�
reiger.� De� paden� zijn� er� dicht� gegroeid� en� het�
bosch� is� geheel� alleen� gelaten� sinds� jaren.�Houd�
toch�met� je�menschen�s.v.p.�een�wakend�oog.� Ik�
gun�de�Amsterdammers�ook�wel�wat,�maar�als�je�
ziet,�hoe�het�soms�in�het�Spanderswoud�toegaat,�
waar�de�grond�  s�Maandagsochtends�bezaaid� ligt�
met�papieren,�dan�dunkt�me�is�er�reeden�om�een�
plekje�ongerept� te�houden,�waar�de�paadjes�be�
groeid� zijn.� Bij� een� tweede� kruising� met� een�
ander� Þetspad� slaan� we� rechtsaf� (richting�
Bantam� en� Bussum).� Bij� de� volgende� kruising�
gaan�we�rechtdoor.�Het�pad�stijgt�nu�licht,�daar�
na�komt�het�uit�op�een�verkeersweg.�
�
�
De�kolonie�Walden�

�
Recht� tegenover� ons� ligt� een� parkeerterrein�
met� daarachter� enkele� grijze� dozen� van� lood�
sen.� De� weinig� bescheiden� opschriften� op� de�
vrachtwagens,� het� hoofdgebouw� en� het� infor�
matiebord� bij� de� ingang� laten� er� geen� twijfel�

over� bestaan,� dat� hier� de�Hocras� gevestigd� is.�
Het� is�onvoorstelbaar�dat�op�dit�parkeerterrein�
in�1905�tussen�hoge�bomen�de�villa�Groot�Cruys�
bergen�stond.�Dit�was�het�hoofdgebouw�van�de�
kolonie�Walden,�die� hier� in� 1898�door� Frederik�
van�Eeden�was�opgericht.�In�1921�stond�het�hier�
nog:� een�groot�huis,�één�verdieping�hoog,�voor�
namelijk�van�hout�en�met�een�balkon�rondom�!�
Voor�het�huis�staan�twee�grote�thuja s,�werkelijk�
indrukwekkend,� en� er� is� een� ließijk� en� breed,�
groen� gazon.� Rechts� een� boomgaard,� links� een�
grote�tuin�met�kassen.� En� dus� nu� een� kaal� par�
keerterrein.� Toen� de� auteur� hier� langskwam,�
was� Walden� een� vereniging� van� coöperatieve�
bedrij�es:� een� bakkerij,� een� tuinderij,� een� tim�
mermanswerkplaats� en� een� pension.� Op� het�
terrein,� dat� gemeenschappelijk� eigendom� was�
van� de� bewoners,� stonden� naast� de� bedrij�es�
ook�de�huizen�en�hutjes�van�de�deelnemers.��

In�1905�was�de�kolonie�geen� lang� leven�meer�
beschoren.� Er� was� grote� onenigheid� over� de�
bedrijfsvoering�en�toen�in�1907�de�bakkersgroep�
uit� de� coöperatie� stapte,�was� het�met�Walden�
gedaan.�De�bakkerij�was� immers�het� enige�ge�
deelte� van� de� kolonie� dat� goed� draaide:� het�
brood�werd�zelfs�tot�in�de�Zaanstreek�verkocht.�

Onze� auteur� veronderstelt� wellicht,� dat� zijn�
lezers�Walden�kenden.�Meer�dan�de�mededeling�
dat� hier� de� kolonie� gevestigd� was,� horen� we�
niet.� Niet� alle� tijdgenoten� waren� lyrisch� over�
Walden.� De� bewoners� werden� soms� holbewo�
ners�genoemd.�Volgens�een�beschrijving�uit�die�
tijd�zouden�de�vrouwen�er�hebben�rondgelopen�
in�een�gele�of�bronsgroene� jurk,�de�mannen� in�
manchester�pakken.� En� iedereen� zou� sandalen�
hebben� aangehad.� Waarschijnlijk� gaat� die� be�
schrijving�maar�gedeeltelijk�op.��

Nescio�schreef�in�zijn�verhaal�Titaantjes�(1915):�
In�de�kolonie�van�Van�Eeden�hadden�we�misschien�
kunnen� gaan,� maar� toen� we� op� een� Zondag� er�
heen� waren� geloopen,� vier� uur� gaans,� toen� liep�
daar� een�heer,� in� een�boerenkiel,�met�dure� gele�
schoenen,�kolombijntjes�te�eten�uit�een�papieren�
zak,� blootshoofds,� in� innige� aanraking� met� de�
natuur,� zooals� dat� toen� genoemd� werd,� en� z'n�
baard�vol�kruimels.�Toen�dorsten�we�niet�verder�
en�liepen�maar�weer�naar�Amsterdam�terug.�Nes�

�
Het�Melkhuisje.�
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cio� vond� Van� Eeden� inderdaad� merkwaardig,�
misschien� zelfs� wonderlijker� dan� de� uitvreter,�
maar� ook� navolgenswaardig:� in� de� jaren� 1901�
1903� had� Nescio,� geïnspireerd� door� de� grote�
schrijver,� zijn� eigen� kolonie� Tames� in� Huizen.�
Overigens�nadat�Van�Eeden�hem�niet�had�toege�
laten�op�Walden,�omdat�hij�niet�geschikt�zou�zijn�
voor�het�veldwerk�daar.�

We�gaan�nu�(als�we�met�het�gezicht�naar�Wal�
den� staan)� naar� rechts� en� volgen� het� Þetspad�
dat�direct�langs�de�vroegere�kolonie�loopt.�Er�is�
niet�veel�meer�van�Walden�te�zien.�Even�verder�
op� staat� de� villa�Oud�Cruysbergen.�Deze� is,�on�
danks�haar�naam,�minder�oud�dan�Groot�Cruys�
bergen.�Ze� is� in�1919�gebouwd�op�de�plaats�van�
villa�Klein�Cruysbergen,�een�onderdeel�van�Wal�
den.�Daarnaast,�op�nummer�2�staat�een�vuilwit�
huisje�dat�er�in�1905�al�wèl�stond.�In�1905�woon�
de� hier� Frederik� Emons,� de� secretaris� van� de�
kolonie.�De� voordeur� van�dit�huisje� ligt�aan�de�
andere� kant.� Dit� laat� zien,� dat� de� bewoners�
meer� op� hun� kolonie� dan� op� de� buitenwereld�
gericht� waren.� Het� terrein� van� Walden� was�

groot:�het�was�het�hele�gebied�vanaf�de�Hocras�
tot�hier� toe.�Alleen�de� toegang� tot�de� renbaan�
(waarover�later)�vormde�een�onderbreking.�Hier�
ergens� moet� het� bankje� hebben� gestaan� dat�
schilderachtig� rust� tegen� den� knoestigen� eiken�
stam,� welks� takken� ßuisterend� ruischen� boven�
ons�hoofd.�Hierop�gezeten�overdacht�de�auteur�
de�geschiedenis� van�Bussum,�dit�schoonst�gele�
gen�dorp�van�geheel�Gooiland.�Het�waren�vooral�
oorlogen� die� aan� zijn� geestesoog� voorbijtrok�
ken.�

�
Villa s�en�hutten�
Bij�de�rotonde�gaan�we�naar�links,�de�Nieuwe� s�
Gravelandseweg� op.� Dit� is� nu� geen� grintweg�
meer,�maar�een� rustige� laan�met�hoge�bomen,�
waarlangs� behoorlijk� grote� villa s� staan.� Direct�
rechts� van� het� tweede� toegangshek� van� het�
huis�op� nummer�96� staat� een�groepje�bomen.�
Als�we�daar� tussendoor� kijken� zien�we,� achter�
een� grasveld,� een� half� ingegraven� hut.� Hier�
woonde� rond� 1900� Carry� van� Hoogstraten.� Zij�
was�in�1903�getrouwd�met�de�schrijver�Nico�van�

Het�Spanderswoud.�
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Suchtelen�en�woonde�toen�al�niet�meer�op�Wal�
den.�De�hut�ziet�er�eerder�romantisch�dan�com�
fortabel� uit.� Op� nummer� 77� staat,� achter� een�
enorm� en� onverbiddelijk� houten� hek,� villa� De�
Maerle.�Hier�woonde�rond�1900�Betsy�van�Hoog�
straten,� de� moeder� van� Carry.� Van� Eeden� had�
vanaf� 1889� een� relatie� met� haar.� De� villa� van�
moeder� Betsy� is� in� verschillende� opzichten� de�
tegenhanger� van� de� hut� van� dochter� Carry.� In�
1901,�toen�Van�Eeden�een�relatie�kreeg�met�Trui�
da�Everts,�vertrok�Betsy�uit�De�Maerle.�

Op� nummer� 86� staat� villa� De� Lelie.� Hier,� op�
enige� afstand� van� de� belangrijkste� gebouwen�
van�Walden,�woonde�Van�Eeden�met�zijn�gezin.�
Dat� was� geen� toeval.� Martha� van� Vloten,� Van�
Eedens�vrouw,�was�niet�erg�enthousiast�over�de�
kolonie�en�haar�bewoners.�Maar�ook�Van�Eeden�
zelf� had� behoefte� aan� wat� afstand,� zowel� tot�
Martha�als�tot�de�coöperatie.�Hij�bracht�veel�tijd�
door�in�zijn�schrijvershut,�die�aanvankelijk�vlakbij�
De�Lelie�stond,�om�daar�te�schrijven�en�te�stude�
ren.�Dit� leidde� tot�het� verwijt�dat�hij� te�weinig�
productieve� inbreng� in� Walden� had.� In� 1906�
werd�hij�door�de�algemene�vergadering�zelfs�als�
lid�ontslagen.��

Een� jaar� later�kwam�er�een�eind�aan�Walden�en�
scheidde�Van�Eeden�van�Martha�om�met�zijn�nieu�
we� geliefde,� Truida� Everts,� te� trouwen.�Hij� heeft�
tot�aan�zijn�dood� in�1932� in�Groot�Cruysbergen�ge�
woond.�De�Lelie�ligt�nu,�verscholen�in�het�groen,�in�
zichzelf�gekeerd,�op�enige�afstand�van�de� straat.�
Het�huis�staat,�zeer�opmerkelijk,�met�de�rug�naar�
Walden�gekeerd.�Hier�woonde�Van�Eeden,�toen�in�
1900�Van�de�koele�meren�des�doods�werd�gepubli�
ceerd.�De�hoofdpersoon�van�dit�boek�was�(mede�)
geïnspireerd�op�Betsy�van�Hoogstraten.�

Even� verderop� zien�we� aan�onze� linkerhand,�
tegenover� nummer� 69,� een� zijweggetje,� dat�
eindigt�bij�een�gammel�hekwerk.�Daaraan�hangt�
een�vervuild�bord�met�de�mededeling:�Verboden�
toegang.� Gevaarlijk.� Bewaking� met� honden.� Dit�
wordt�nog�onderstreept�door�de�bijtgrage�kop�
van�een�Duitse�herder.�Achter�het�hek�zien�we�
een� geasfalteerd� terrein� en� enkele� non�
descripte� loodsen.�Het�geheel�maakt�een�verla�
ten�indruk.�Dit�terrein�staat�bekend�als�het�MOB�
complex.�In�1956�legde�defensie�hier�een�opslag�

plaats�met�bunkers,�loodsen�en�asfaltbanen�aan.�
Een� belangrijk� onderdeel� was� de� opslag� van�
benzine,� olie� en� smeermiddelen.�De� gemeente�
Bussum� wil� dit� terrein� omvormen� tot� een� ge�
bied�waar�deels�woningen� (in�de�duurdere�sec�
tor)�moeten�komen�en�deels�nieuwe�natuur.�

Onze�wandelaar�zag�hier�geen�militair�depot,�
maar� de� renbaan� Cruysbergen.� Deze� lag� direct�
tegen�Walden�aan:�het�kapitalisme� rug�aan� rug�
met� het� socialisme!� De� renbaan� was� in� 1893�
aangelegd� en� in� 1904� verder� uitgebreid.� Hier�
werden� draverijen,� wedrennen� en� steeplecha�
ses� gehouden.� Het� is� nauwelijks� voorstelbaar�
dat� op� dit� treurige� complex� zulke� sierlijke� ge�
bouwen�als�de� tribune,�de�scheidsrechtersstoel�
en�het�jockeyverblijf�gestaan�hebben�en�dat�hier�
het�publiek�toestroomde�om�de�rennen�te�bekij�
ken�en�geld� in�te�zetten�bij�de�totalisator.�Lang�
geduurd�heeft�het�niet.�In�1912�werd�het�gokken�
door� Abraham� Kuyper� wettelijk� aan� banden�
gelegd�en�daarmee�verdween�de�aantrekkings�
kracht� van� de� renbaan� en� in� 1913� ook� de� ren�
baan�zelf.�

�
�

Het�Spiegel�
�

Waar�de�weg�een�bocht�naar� links�maakt,�slaan�
wij� rechtsaf.�Daarmee� gaan�we� eigenlijk� recht�
door�en�we�blijken�ook�nog�steeds�op�de�Nieu�
we� s�Gravelandseweg�te�lopen,�maar�nu�op�een�
rustiger�gedeelte�dan�zo�even.�Direct� links�zien�
we�op�nummer�66�de�villa�die�Berlage�ontwierp�

De�villa�Groot�Cruysbergen�en�de�bewoners�van�Walden.�
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voor� Herman� Gorter.� Dit� weinig� spectaculaire�
gebouwtje� doet� in� niets� aan� de� grote� Berlage�
(of� aan�de�grote�Gorter)�denken.�Het� lag� toen�
aan�de�buitenste�buitenkant�van�Bussum,�tussen�
zandwegen,� heide� en� weilanden.� Gorter� zelf�
schreef�aan�de�componist�Alphons�Diepenbrock:�
Het� huis� ziet� er� heel� aardig� uit,�meer� een�mooi�
boerderijtje� dan� een� villa� en� het� heeft� een� tuin�
van�berken� en� sparren� en� een�wijd�uitzicht�over�
de� weilanden� naar� bossen.� Kom� daar� nu� nog�
maar�eens�om�tussen�die�asfaltwegen,�villa s�en�
nieuwbouwhuizen!� Van� Eeden� kwam� hier� wel�
eens� langs,�soms�gewoon�op�bezoek,�maar�ook�
wel�om� groenten� van�Walden� te� verkopen.�De�
classicus�en� letterkundige�Aegidius�Timmerman�
beschreef� hem� met� het�pillow�pak� en�de� klom�
pen� waarmede� hij� op� zijn� groentenwagen� ar�
beidertje�speelde.�Het�deed�Van� Eeden�pijn�dat�
Gorter�(en�anderen)�hem�op�afstand�hielden:� ik�
houd�mij�in,�maar�het�grieft�me.��

Bij� Gorters� villa� begon� het� Spiegel,� volgens�
onze�wandelaar�het�nieuwste�en�fraaiste�gedeel�
te�van�Bussum .�We�zijn�er�in�de�wijk�van�tuinen�
en�villa!s,�waar�zij�wonen,�die�te�Bussum�in�kalme,�
maar� gezonde� en� prachtvolle� omgeving� willen�
rusten�van�hun�arbeid.�Hier�buigen�de�wegen�zich�
tusschen� elkander� heen,� kruisen� elkander� en�
varieeren� steeds.� Dit� is� vandaag� de� dag� niet�
anders.�

De�geschiedenis� van�het�Spiegel� als� villapark�
begon� in� 1874� met� de� aanleg� van� de� Ooster�
spoorweg.�Het�Gooi�lag�daardoor�binnen�bereik�
van� de� hoofdstad� en� rijke�Amsterdammers� lie�

ten�daar�nu�villa s�bouwen.� In�Bussum� richtten�
P.J.�Loman�en�J.H.�Biegel�de�bouwmaatschappij�
Nieuw�Bussum�op.�Deze�zorgde�voor�de�bebou�
wing� van� wat� eerst� "de� Achterbuurt � was� ge�
weest� en� van� de� Eng� ten� westen� daarvan.� Zo�
kwam�er�enige�structuur�in�de�aanleg�van�huizen�
en� wegen,� zodat� niet� iedereen� op� eigen� hand�
wegen�maakt�en�gebouwen�zet,�die�anderen�hin�
deren,� of� schade� aanbrengen� aan� het� geheel�
(Biegel� in� de� Bussumsche� Courant,� december�
1878).�Dominee�Craandijk�wandelde�hier�25� jaar�
eerder� rond.�Hij�beschreef�de�wijk�die�hier�aan�
het�ontstaan�was:� 't� Is�een�plaats�der�toekomst.�
Er�zijn�breede�wegen,�met�boomen�beplant.�Over�
al�villa's�in�bloemtuinen�met�grasperken,�heester�
groepen,�plantsoenen.�Maar�de�boomen�zijn�nog�
klein,�de�grasperken�nog�dor,�de�heesters�nog� in�
het� tijdperk,�waarin� het� twijfelachtig� is,� of� zij� 't�
zullen�houden�of� sterven.� 't�Geheel� is�vrij� zonnig�
en�bar.�Tijd�en� zorgvuldige�behandeling� van�den�
schralen� grond� moeten� nog� het� hunne� doen.�
Maar� over� eenige� jaren� kan� Nieuw�Bussum� een�
belangrijke� aanwinst� voor� het� Gooi� geworden�
zijn,�want�de�aanleg� is� ruim�en�vrolijk,�de�huizen�
zien�er�goed�en�aangenaam�uit,�en�het�houtgewas�
wil� er� ook�wel� voort,� als� de� eerste� kwade� jaren�
voorbij�zijn.�

De� tijd� heeft� inmiddels� zijn� werk� gedaan� en�
het� Spiegel� maakt� nu� eerder� een� groene� dan�
een�barre� indruk.�Rond� 1900�was�niet� iedereen�
onverdeeld�gelukkig�met�het� resultaat�van�Bie�
gels� activiteiten:�Daarentegen�betreuren�ook�wij�
het� achteruit� dringen� van� de� zee� der� golvende�
korenaren� of� van� het�witte� kleed,� dat� de� bloe�
sems�der�boekweit�uitspreiden;�wij�kunnen�een�en�
ander,�en�nog�meer,�echter�gemakkelijk�wedervin�
den�wanneer�wij�even�!den�Eng!�ingaan.�Maar�dat�
was� rond� 1900.�Biegel�heeft� in�het�Spiegel�een�
eigen� huis,� villa� Solitude,� laten� bouwen.� Hier�
voor�werd�eerst�een�kunstmatige�heuvel�opge�
worpen.� Er� ontstond� een� gat� dat� vervolgens�
met� water� werd� gevuld:� de� Kom� van� Biegel.�
Voor�het�ontwerp�van�het�ruime�plantsoen�rond�
deze�vijver�en�van�het�wegenplan�in�het�Spiegel�
had�Biegel�de�bekende�tuinarchitect�Dirk�Wattez�
aangetrokken.�

�

De�bakkerij�van�Walden.�
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God�geve�mij�sterkte�
We�zijn�nog�steeds�bij�Gorters�huis.�Als�we�ver�
der� gaan� over� de� Nieuwe�  s�Gravelandseweg,�
zien� we� links� een� langwerpig� ßatgebouw� van�
gele� baksteen.� Hier� stond� in� 1905� villa� Denne�
kamp.� In�dat�huis�woonden�de�Van�Eedens�van�
1893�tot�1899�(dus�voordat�zij�naar�De�Lelie�ver�
huisden).� Ook� deze� villa� was� ontworpen� door�
Berlage.�Van�Eeden�vond�Dennekamp�maar�net�
kunnen:� het� huis� had� 10.000� gulden� gekost� en�
een�behoorlijke�menschenwoning,� zooals� ik�voor�
een� mensch� waardig� en� gepast� en� uitmuntend�
vind,�kan�niet�voor�minder�dan�20�of�30�duizend�
gulden�gemaakt�worden.�Hier� logeerde�de�dich�
ter� Willem� Kloos� vijf� maanden� in� 1896� na� zijn�
ontslag� uit� het� 'krankzinnigengesticht'� in�
Utrecht.�Van�Eeden�schrijft�in�zijn�dagboek:�God�
geve�mij� sterkte.�Het� is�maar�net�wat� ik�houden�
kan.�Maar�ook�al�dronk�Kloos�teveel,�zijn�verblijf�
in�Dennekamp�viel�Van�Eeden�toch�mee.��

Kloos� had� het� niet� zo� op� Bussum� (zwak�
burgerlijk� en� laf�lief� levend� Bussum).� Hij� heeft�
maar�vier� jaar� in�deze�plaats�gewoond.�Over�het�
Spiegel� schreef� hij:� Dat� verspreide� kreupelhout�
en� sparrengedoe,�die� laantjes�van�grint,�waar� je�
van�tijd�tot�tijd�op�klinkers�moet�trappen,�lijkt�me�
precies� een� kerkhof� in� een�droom,�waar�de�be�
graafplaatsen�vergeten�zijn,�en�dus�de� lijken,�die�
er�nergens�een�rustplaats�konden�vinden�je�over�
al�achterna�loopen�als�burgerlijk�deftige�heeren�in�
pandjesjassen,�die�hun�grof�neuzige� levensgezel�
linnen,�met�hun�pafferige,�schommelende�kaart�
legsters�tailles� in� den� breed�stevigen� arm� met�
zich�voort�sleuren,�om�dan� ten� slotte�weer� slof�

fend� te� verdwijnen� in� de� monster�gevaartetjes�
van�pagoden�wansmaak,�die�ze�hun�!viella s �noe�
men�met�beursheeren�trots.�Zou�Van�Eeden�ook�
een� van� die� burgerlijk�deftige� heeren� zijn� ge�
weest?�Kloos� liet�zijn�verloofde�vóór�een�bezoek�
aan� de� schrijver� weten:� Hij� hoort� helemaal� niet�
tot�mijn�goede� vrienden:�hij�heeft� inwendig�het�
land�aan�mij"�Hij�vraagt�ons�toch�nergens�anders�
om� dan� uit� nieuwsgierigheid,� om� je� eens� op� te�
kunnen�nemen�op�zijn�gemak.�

Dennekamp�keek,�net�als�nu�het�ßatgebouw,�
uit�op�een�driehoekig�parkje�met�een�hartvormi�
ge�vijver:�de�Kom�van�Biegel.�Het� is�een�groene�
open�ruimte�tussen�villa s,�ßats�en�woonhuizen.�
Een� rustige� plek� waar� ouders� hun� kleine� kin�
deren� eendjes� laten� voeren,� behalve� wanneer�
de� schooljeugd� er� bezit� van� neemt.� We� gaan�
rechtdoor.�Direct�na�de�kruising�met�de�Parklaan�
staat� aan� onze� linkerhand� een� hoge� heg.� De�
woning� die� we� daarachter� met� enige� moeite�
kunnen� zien,� staat� op� de� plaats� waar� in� 1905�
Biegels� villa� Solitude� stond.�Het�was� hier� toen,�
ook�wat�gebouwen�betreft,�een�stuk�eenzamer�
dan�nu�het�geval� is.�Het�huis�Catalpa�dat�er�nu�
staat,� ligt� nog� steeds� op� een� verhoging.� Het�
heeft� enige� kenmerken� van� de� Amsterdamse�
school,�maar� is� gebouwd� in�wat� o�cieel� heet:�
zakelijk�expressionistische�bouwtrant.�

�
�

Villa�s�en�ßatgebouwen�
�

We�komen�nu�uit�op�een�driesprong,�omgeven�
door� ßatgebouwen� en� appartementen.� De� tui�
nen� en� villa s� van� onze� auteur� hebben� deels�
plaats�moeten�maken�voor�gelaagde,�meer�op�
brengende�gebouwen.�We� slaan� linksaf�en�blij�
ken� nog� steeds� op� de� Nieuwe�  s�
Gravelandseweg�te�lopen.�Na�de�kruisingen�met�
de�Willemslaan�en�de�Meentweg�lijkt�het�Spiegel�
zijn� karakter� van� een� villapark� te� hernemen.�
Maar�dan�verstoren�(rechts)�opnieuw�ßatgebou�
wen� en� (links)� de� langwerpige� moderne� gevel�
van� een� schoolgebouw� de� illusie.�Waar� nu� het�
schoolgebouw�stond,�was�in�1905�de�villa�Anna s�
Hoeve� te� vinden.�H.J.� Schimmel,� roman�� en� to�
neelschrijver� en� redacteur� van� De�Gids� en� van�

De�renbaan�Cruysbergen.�
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Elseviers� Maandschrift� (voorloper� van� Elseviers�
Weekblad),�had�dit�huis� laten�bouwen�en�er�tot�
zijn�dood� in�1906� in�gewoond.�Daarna�werd�An�
na s�Hoeve�door�de�uitgever�C.A.J.�van�Dishoeck�
(die�hier�om�de�hoek�woonde)�gebruikt�als�kan�
toor�van�zijn�uitgeverij.�Meteen�na�school�en�ßat�
valt�er�weer�van�het�een�en�ander�te�genieten.��

Het� een� zien� we� rechts:� op� de� hoek� van� de�
H.J.� Schimmellaan� (inderdaad!)� staat� de� prach�
tig�gerestaureerde�villa�Tindal.�Onze�wandelaar�
moet� haar� gezien� kunnen� hebben,� want� ze� is�
gebouwd� in� 1901.� De� villa� is� gebouwd� in� op�
dracht� van� de� eerste� eigenaar,� L.A.� Tindal,� die�
geheel�in�de�geest�van�de�tijd�koos�voor�een�art�
nouveaustijl.� Het� huis� had� oorspronkelijk� een�
loggia� bovenop� de� toren� (midden� in� de� gevel)�
en� een� koepeltje� op� het� dak� links.� In� de� villa�
verzorgt� de� Tindalstichting� jaarlijks� een� reeks�
kamerconcerten.�Het�ander� zien�we� links:�met�
een�voorbij�het�schoolgebouw�staat�de�Spiegel�
kerk.� Die� heeft� onze� wandelaar� niet� gezien,�
want� ze� dateert� uit� 1926.� De� opdrachtgever�

voor�de�bouw�was�de�Vereeniging�tot�Evangeli�
satie� die� een� meer� vrijzinnig� protestantisme�
predikte.� De� kerk� is� gebouwd� in� een� strenge�
baksteenarchitectuur� in� de� stijl� van� de� vroege�
Amsterdamse� school.� Ze� heeft� hoge� rode�pan�
nendaken�en�een�massieve�vierkante�toren�met�
weerhaken�en�een�grijze�gelede�spits.�

In� het� vervolg� van� de� Nieuwe�  s�Graveland��
seweg�zien�we�weer�verschillende� fraaie�villa s,�
zoals�op�nummer�9� (rechts)�het�prachtige�Oud�
Holland.�Onze�wandelaar�moet�ook�dit�huis�ge�
zien�hebben,�want�het�stamt�uit�1898.�Toch�be�
steedt�hij�er�geen�woord�aan.�Uiteindelijk�komt�
hij� uit� bij� hotel�Nieuw�Bussum.�Dit� hotel� is� ver�
dwenen.�Als�de�weg�een�bocht�naar�links�maakt,�
zien�we� aan� onze� linkerhand� een� appartemen�
tencomplex�van�(alweer)�gele�bakstenen.�Op�de�
plaats� van� het� centrale� gedeelte� hiervan,� gele�
gen�aan�het�grasveld,�stond�sinds� 1875�het�chi�
que�hotel.�Dat�dit�hotel�dezelfde�naam�had�als�
de� al� eerder� genoemde� bouwmaatschappij,� is�
geen�toeval:�het�werd�gebouwd�in�opdracht�van�

Hotel�Nieuw�Bussum.�
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P.J.�Loman.�Het�moest�het�Spiegel� (en�Bussum�
als�geheel)�meer�cachet�geven.�In�Nieuw�Bussum�
werd�kort�na�de�opening�de�Herensociëteit�On�
der� Ons� opgericht,� zeg� maar� voor� Ons� Soort�
Mensen.�Er�waren�ook�een� concertzaal�en�een�
kegelbaan.�Onze�wandelaar�zag�een�schone�tuin�
die� om� het� hotel� heen� lag.� Dan� is� het� huidige�
grasveld�toch�een�stuk�prozaïscher.�

Terwijl�we�het�spoor�oversteken,�zien�we�aan�
onze� linkerhand� het� station� van� Naarden�
Bussum.� In� 1905� stond�hier�nog�het�eerste� sta�
tion� Naarden�Bussum,� dat� in� 1874� gebouwd� is�
op�de�grens�van�beide�gemeentes.�Het�was�een�
standaard� HSM�station� dat� sterk� leek� op� het�
toenmalige�station�Hilversum:�een�gebouw�met�
een� verdieping� en� een� zadeldak.� Het� had� een�
hangende� kap� boven� het� perron� aan� de� kant�
van�het� stationsgebouw.�Het� is� in� 1914�wegens�
bouwvalligheid� afgebroken� en� werd� toen� ver�
vangen�door�een�hulpstation.�Pas�in�1926�kwam�
het�huidige� stationsgebouw�gereed� (net�als�de�
Spiegelkerk).� Anders� dan� de� Spiegelkerk� heeft�
het�geen�gebogen�vormen,�alle� lijnen� in�dit�ge�
bouw�van�baksteen�zijn�recht.�De�stijl�wordt�dan�
ook� wel� kubistisch�expressionistisch� genoemd.�
Het� is�een� streng�gebouw,�maar�wel�veel�boei�
ender�dan�menig�wegwerpstation�uit�onze� tijd.�
Met�name�de�hal�is�indrukwekkend.�

�
�

De�Vlietlaan�
�

Op�de�hoek�van�de�Generaal�de�la�Reylaan�staat�
het�prachtige�Jugendstil�pand�waarin�nu�café�De�

Houten�Kop�gevestigd�is.�Het�is�in�1904�gebouwd�
als�winkel.�Aan�de�gevel�zien�we�twee�prachtige�
tegeltableaus� met� een� reclame� voor� Van� Hou�
ten s�cacao.�De�grote�promotor�van�de�reclame�
voor�dit�bedrijf�was�Geert�van�Mesdag�die�we�al�
eerder� in� Hilversum� tegenkwamen.� Op� de� ta�
bleaus� zien� we� twee� identieke� pastorale� tafe�
reeltjes.�De�anti�obesitasbeweging�uit�onze� tijd�
zou�grote�moeite�hebben�met�deze�a�eelding,�
waarmee� gepoogd� werd� om� onschuldige� kin�
deren�aan�de�chocolade�te�krijgen.�

Op�de�tegenoverliggende�hoek�stond� in�1905�
hotel� Vlietlaan,� volgens� onze� wandelaar� een�
goede� gelegenheid� om� een� ogenblik� te� rusten�
op� de� warande� of� het� terras� ervan.� Alles� wat�
nog� aan�deze� concurrent� van�hotel�Nieuw�Bus�
sum�herinnert,�is�de�naam�van�het�naastgelegen�
bedrijf� waar� gestoomd,� gewassen� en� gerepa�
reerd�wordt.�Er�zit�nog�wel�horeca�op�de�plaats�
waar�Vlietlaan�heeft�gestaan,�maar�het�gebouw�
waarin�deze�gevestigd� is,�dateert�waarschijnlijk�
uit�de� jaren�twintig�of�dertig.�Het�hoge�pannen�
dak� en� de� roodbruine� baksteen� wijzen� in� die�
richting.�

De�straat�die�we�nu�(met�het�spoor�aan�onze�
rechterhand)� ingaan,� heet� (niet� echt� verras�
send)�Vlietlaan.�We�volgen�onze�auteur,� terwijl�
die� mijmert� over� het� feit,� dat� we� nu� een� eeu�
wenoude� verbindingsweg� van� Hilversum� naar�
Naarden� belopen.� Het� is� tegenwoordig� een�
merkwaardig� soort� winkelstraat,� met� aan� de�
ene� kant� het� spoor� (verborgen� achter� een� ge�
luidsscherm)�en�aan�de�andere�kant�een�afwisse�
ling� van� kleine� en� heel� grote� winkels.� Er� staat�
hier�nogal�wat�leeg.�

Bij�de� spoorwegovergang� lopen�we�nog�een�
klein� stukje� rechtdoor�en�gaan�dan�op�de�drie�
sprong� linksaf,� de� Nassaulaan� in.� In� 1905� was�
deze,� volgens� onze� auteur,� de�hoofdstraat�der�
gemeente.�Het� is�nu�een�voetgangersstraat�met�
een�groot�arsenaal�aan�winkels,�waaronder�veel�
vestigingen� van� winkelketens.� Op� een� foto� uit�
1894� zien� we� een� veel� rustieker� straat,� waarin�
het� winkelgebeuren� beperkt� lijkt� tot� de� boek�
handel�op�de�hoek,�de�voorloper�van�de�huidige�
boekhandel�Los.�De�winkelpuien�die�we�nu�zien,�
zijn�weinig� inspirerend.�De�gevels�zijn�bijna�alle�

De�Brink�in�Bussum.�
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maal� vooroorlogs� en� deels� nog� uit� de� tijd� van�
onze�wandelaar.�Zo�zien�we�op�het�gele�gebouw�
rechts�het�jaartal�1905�en�op�een�ander�gebouw�
staat�anno�1903.�

�
�

De�Brinklaan�
�

Bij�de�kruising�met�de�Brinklaan�slaan�we�rechts�
af.�Even� verderop� staat� links�een� koepelvormig�
gebouw�met� zwarte� stalen� sponningen�en� veel�
glaswerk.�Onze�wandelaar� zag� hier� op�een�heu�
veltje,�dat�een�pleintje�beheerscht,�het�vriendelijke�
raadhuis� met� een� sierlijk� bordes.� Het� raadhuis�
stond�hier�sinds� 1885�en�bood� tot� 1906�ook�on�
derdak�aan�de�politie�en�de�posterijen.�In�1960�is�
het�gesloopt.�In�plaats�ervan�kwam�het�plein�dat�
wij�er�vandaag�de�dag�nog�aantreffen�en�dat� in�
alle� opzichten� leeg� en� kaal� mag� worden� ge�
noemd.�Het�ligt,�net�als�het�voormalige�raadhuis,�
hoger�dan�de�Brinklaan.�Op�het�pleintje�staat�een�
beeldje� dat� een� vastgoedondernemer� aan� de�
bevolking�van�Bussum�heeft�aangeboden.�Onge�
twijfeld� behoorde� deze� ondernemer� tot� diege�
nen�die�tevreden�waren�met�deze�Nieuwe�Brink.�

De� Brinklaan� is� nog� steeds� een� verkeersweg,�
die�het�dorp�doorsnijdt�in�zijne�volle�lengte.�Als�we�
hem�oversteken�zien�we�op�nummer�82,�schuin�
tegenover�de�Nieuwe�Brink,�de� lommerrijke�tuin�
van� het� voormalige� klooster� Mariënburg,� dat�
indertijd�ook�fungeerde�als�pensionaat�voor� jon�
gedames.�De�auteur�beschrijft�het�als�een�statig�
gebouw�met�mooie� trapgeveltjes�en�spitse�boog�
ramen.� De� tijd� lijkt� hier� een� beetje� te� hebben�
stilgestaan,�Mariënburg� is�een�oase�van�rust�aan�
de� drukke� Brinklaan.� We� vervolgen� onze� route�
langs�de�Brinklaan�en�steken�een� rotonde�over.�
Daarachter� ligt�aan�onze� linkerhand�een�pleintje�
dat�nu�vooral�als�parkeerterrein�dient.�Hier�was�
in�1905�de�Brink�waaraan�de�Brinklaan�haar�naam�
dankt.� In�de�nieuwe�bebouwing� links�zitten�ver�
schillende� bedrijven,� onder� andere� één�waar� je�
 verantwoord!� kunt� zonnen.� Aan� de� overkant�
van�de�Brinklaan�zijn�de�gevels�deels�ouder,�zelfs�
nog�uit�de�tijd�van�onze�wandelaar.�Die�had�meer�
oog� voor� de� muziektent� en� de� Wilhelminafon�
tein,�die�toen�op�de�Brink�te�vinden�waren.�

�
Vroom�en�Dreesmann�
Als� we� terugkijken� naar� waar� we� vandaan� zijn�
gekomen,�dus�aan�de�andere�kant�van�de�roton�
de,� zien�we�op�de�hoek� een� vestiging� van� een�
schoenenketen.� Het� is� een� raadsel� hoe� dit�
bouwwerk� langs� een� schoonheidscommissie�
heeft�kunnen�komen.�Aan�de�zijkant�ervan�zien�
we� een� volstrekt� fantasieloze�blinde�muur,�die�
grenst�aan�een�beklinkerd�parkeerterrein,�kort�
om�een�woestijn�van�baksteen.�Op�deze�plaats�
stond� in� 1905� villa� Gooilust.� Dit� huis� behoorde�
toe�aan�H.J.�Vroom,�Þrmant�van�het�warenhuis�
Vroom�en�Dreesmann.�Om�de�villa�lag�een�enor�
me� tuin,� met� daarin� vijvers� en� een� draaibaar�
zonnehuis.� De� aanblik� daarvan� moet� een� stuk�
aangenamer� zijn� geweest� dan� die� van� deze�
schoenen�steenpuist.�

Naast� de� Brink� staat� de� Sint�Vituskerk,� vol�
gens� onze� auteur� een� trotsche� tempel�met�een�
rijzigen�toren�die�thans�de�Brinklaan�en�heel�Bus�
sum�siert.�We�zagen�haar�inderdaad�al�van�verre�
staan.�Maar�meer�dan�die�rijzige�toren�weet�de�
auteur� niet� over� dit� bouwwerk� te� vertellen� en�
dus�doen�wij�dat�maar.�De�kerk� is�(hoe�kan�het�
anders)� een� creatie� van� bouwmeester� Pierre�
Cuypers,�die�ook�al�de�Sint�Vituskerken� in�Blari�
cum� en� Hilversum� heeft� ontworpen.� Voor� de�
toren�heeft�Cuypers�zijn�inspiratie�gezocht�bij�de�
Sint�Nicolaaskerk� in� Eemnes.� Deze� Bussumse�
kerk�werd� in� 1883�1884�gebouwd.�Na�zijn�doop�
in� 1922�woonde�Van� Eeden,�die� in�De�kleine�Jo�
hannes� de� bijbel� een� dwaallicht� had� genoemd,�
hier�de�mis�bij.�Vanuit�deze�kerk�werd�hij�op�20�

Villa�Looverhof�in�Bussum.�
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juni� 1932� begraven.� De� Sint�Vituskerk� is� sinds�
1982� niet� meer� als� kerkgebouw� in� gebruik.� De�
deuren�onder� in�de�toren�staan�wijd�open.�Daar�
zien�we�nu�een�glazen�wand�met�daarachter�een�
batterij� brievenbussen:� de� kerk� is� omgevormd�
tot�een�appartementencomplex.�

We� gaan� nu� links� van� de� kerk� de� Sint�
Vitusstraat� in.� Bij� de� splitsing� van� deze� straat�
gaan� we� naar� links� en� vervolgens� weer� naar�
links,� de� Kapelstraat� in.� Bij� de� kruising� met� de�
Kerkstraat�slaan�we�linksaf.�Midden�op�de�roton�
de�waar�we�nu�op�uitkomen,�staan�drie�ogen�op�
steeltjes.�Zij�verwijzen�naar�studio� Irene�die�hier�
tot� 1992� gestaan� heeft.� Dat� gebouw� was� tot�
1914�de�kapel�van�de�Hervormde�gemeente�Bus�
sum�en� in�1951�werd�het�de�eerste�Nederlandse�
televisiestudio.� Op� de� plaats� waar� de� studio�
gestaan�heeft,�zien�we�nu�een�modern�apparte�
mentencomplex� waarvan� de� arcaden� scheve�
bogen�hebben.�

Schuin� tegenover� dit� complex� staat� de� kerk�
waar�de�Hervormde� gemeente� in� 1914� naartoe�
verhuisde.� Net� als� de� Sint�Vituskerk� bevat� zij�
vandaag�de�dag�appartementen.�De�grote�weg�
voorbij� de� kerk� is� de� Huizerweg.� Onze� auteur�
zag� aan� het� begin� van� deze� straat� nog� enkele�
villa s�en�(aan�de� linkerkant)� industrieel�Bussum.�
In�de�verte�zag�hij�akkers�en�weiden.�Nu�zien�we�
links,� rechts� en� in� de� verte� huizen,� huizen� en�
huizen.�

We�slaan�de�Kerkstraat� in�en�komen�terug�op�
de�Brinklaan,�waar�we� linksaf� slaan.�Bij�de� vol�
gende�rotonde�zien�we�rechts�een�grasveld�met�
daarachter� het� gebouw� van� het�Regiokantoor.�
Hier�stond� in� 1905�de�villa�Looverhof�van�A.C.R.�

Dreesmann.� Dreesmann� was� raadslid� van� de�
Rooms�Katholieke� Staats� Partij� en� Þnancieel�
begunstiger�van�de�Sint�Vituskerk.�Bovenal�was�
hij�compagnon�van�H.J.�Vroom�die�we�eerder�op�
de� Brinklaan� tegenkwamen.� Vroom� en� Drees�
mann�woonden�dus�op� loopafstand�van�elkaar.�
Villa� Looverhof� deed,� blijkens� een� foto� uit� het�
begin� van� de� twintigste� eeuw,� zijn� naam� eer�
aan.�Het�kale�grasveld�van�nu� is�een�heel�ander�
gezicht.�

We� vervolgen� onze� weg� langs� de� Brinklaan.�
Links� en� rechts� zien�we� een� typisch� Bussumse�
afwisseling� van� villa´s� en� appartementsgebou�
wen.� Blijkbaar� moeten,� zodra� de� gelegenheid�
zich� voordoet,� villa´s� plaatsmaken� voor� meer�
winstgevende�gelaagde�bouwsels.�Waar�de�weg�
een� bocht� naar� links� maakt,� stond� in� 1905� de�
Wilhelminaschool,� een� zeer� groot� gebouw� met�
sierlijken�gevel.�De�auteur�mijmert�hier�over�het�
contrast�van�de�frisse�kinderstemmen�aan�deze�
kant�van�het�spoor�met�de�doodse�stilte�van�het�
kerkhof�aan�de�andere�kant.�Sinds�1932�behoort�
ook� Frederik� van� Eeden� tot� het� koor� der� zwij�
gers.�De�school�is�verdwenen,�het�kerkhof�ligt�er�
nog.�Station�Bussum�Zuid�heeft�zich�tussen�bei�
de�locaties�genesteld.�

We�komen�nu�bij�een�rotonde�die�op�een�ver�
hoging� ligt.�Onder�het� talud�en� in�het�aangren�
zende�park�met�vijver�moeten�de�fundamenten�
te�vinden�zijn�van�fort�Werk�III.�Onze�wandelaar�
zag�het�verdedigingswerk�van�Bussum�hier�nog�
liggen.�Wij� kunnen� slechts� gissen� of� de� heuvel�
met� stenen�muur�bij�de� vijver,�of�misschien�de�
met� gras� begroeide� heuvels� tussen� park� en�
spoorlijn,�nog�iets�met�die�oude�Lunet�te�maken�
hebben.�

�
�

Terug�naar�Hilversum�
�

Vanaf� de� rotonde� gaan� we� rechtdoor,� richting�
Hilversum.� We� gaan� over� het� viaduct� naar� de�
andere� kant� van� het� spoor.� In� 1905� zal� er� ter�
hoogte� van� station� Bussum�Zuid� een� overweg�
zijn� geweest.� De� auteur� liep� vervolgens� langs�
het�gemeentelijk�waterleidingbedrijf.�De�water�
toren�links�van�de�weg�heeft�boven�de�deur�het�

De�Bussumse�watertoren.�
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wapen�van�Bussum�en�het� jaartal�1897,�dus�dat�
kan� niet� missen.� Maar� onze� wandelaar� zou�
vreemd�opkijken� van�de�manier�waarop�de� to�
ren� nu� is� aangekleed.�Direct� er� tegenaan� staat�
een�gebouw� van� staal� en�glas.�Het� reservoir� is�
vervangen� door� een� cilinder� die� eveneens� van�
glas�en�staal�is,�met�daar�bovenop�een�rusteloos�
draaiend�molentje.�We�vervolgen�onze�weg�en�
gaan� bij� alle� drie� de� nu� volgende� stoplichten�
rechtdoor.�
Daarna�zien�we� links�van�ons�een�werkplaats�

van� de�NS,� pardon� ProRail,� vóór� ons� een� eco�
duct�en�rechts�twee�waterbassins.�We�bevinden�
ons� in� het� gebied� van� de� voormalige� zanderij�
Crailo.�Vanaf�1843�is�hier�zand�afgegraven,�onder�
andere�voor�de�aanleg�van�de� spoorlijn�die�we�
links� zien� liggen.�Bij�de� stoplichten�na�het�eco�
duct�slaan�we�linksaf.�Bovenop�het�viaduct�over�
het� spoor� blijven�we,� net� als� de� auteur,� even�
staan�om� terug�en�vooruit� te�kijken.�Net�als�hij�
zien�we� links� de� Vituskerk� van� Bussum,� rechts�
die� van� Hilversum.� Maar� Bussum� gaat� verder�
schuil�achter�de�geel�met�witte�gebouwen�van�
ProRail,� Hilversum� achter� twee� lange� rijen� bo�
men.�Kortom,�er�is�nu�beduidend�minder�te�zien�
dan�in�1905.�
Meteen�aan�het�eind�van�het�viaduct�slaan�we�

rechtsaf�en�kort�daarna�weer.�Van�een�landhoeve�
te�midden� van� korenvelden� is� hier� geen� sprake�
meer.� In� plaats� hiervan� zien� we� de� eentonige�
bebouwing�van�Hilversum�Noord.�We�blijven�via�
de� Dasselaarstraat,� de� Verschurestraat� en� de�
Buisweg�zoveel�mogelijk�het�spoor�volgen.�Bij�de�
kruising�met�de�Vernhoutstraat� gaan�we� recht�
door�het�fietspad�op.�Aan�het�eind�daarvan�gaan�
we�nog�steeds�rechtdoor,�de�Noorderweg�op.�Al�
die�tijd�zien�we�aan�de�overkant�van�het�spoor�de�
gebouwen�van�het�Mediapark.�Als�we�een�stukje�
voorbij� het� viaduct� zijn,� verandert� de�Noorder�
weg� van� een� groene� laan� in� een� stenen� straat�
langs� het� spoor.� Alleen� aan� onze� linkerhand�
staat�bebouwing.�Die�mag�dan�wel�van� ruim�na�
1905�zijn,�het�wat�rommelige�karakter�ervan�doet�
nog�steeds�aan�een� industriewijk�denken,�zij�het�
dan�dat�de�industrie�verdwenen�is.�De�auteur�zag�
op� de� kruising� met� de� Hoge� Laarderweg� een�
tapijtfabriek�staan,�maar�die�is�allang�ter�ziele.�

Bij�de�overweg�die�daar� is,�gaan�we�het� spoor�
over.�We�gaan�vervolgens�rechtdoor�tot�we�op�
een�groot,�kaal�plein�uitkomen.�Onze�wandelaar�
weet� te� vermelden� dat� dit� plein� de� vroegere�
buitenplaats�Lang�Gewenscht�is,�thans�veranderd�
in�terrein�voor�den�publieken�dienst�der�gemeen�
te.�Hier�wordt� tegenwoordig� op�woensdag� en�
zaterdag�markt�gehouden.�Maar�op�de�overige�
dagen� is� het� een� treurig� leeg� geheel.� Het� kan�
nauwelijks� toeval� zijn� dat� de� wandeling� hier�
eindigt.� We� begonnen� bij� de� De� Rijklaan,� ge�
noemd�naar�onze�prof.�We�eindigen�bij�Langge�
wenst,�de�plaats�waar�De�Rijk�geboren�is.�Aan�de�
overkant�van�het�plein�stond�de�hofstede�van�de�
familie�De�Rijk,�een�groot�huis�op�een�grote� lap�
grond.� Het� landelijke� karakter� van� dit� stukje�
Hilversum�is�nu�totaal�verdwenen.�De�Rijks�moe�
der�heeft�hier�gewoond� tot�haar�dood� in� 1896.�
Al�die�tijd�kwam�de�prof�regelmatig�vanuit�Voor�
hout� hierheen� en� maakte� vanuit� dit� huis� zijn�
Wandelingen� door� Gooiland.� Er� staat� hier� nu�
niets� meer� waarvoor� de� prof� nog� terug� zou�
willen�komen.�

�
Wandeling�Hilversum� �Bussum� �Hilversum�
Afstand:�15,5�km�
Er�is�horeca�in�Hilversum,�Bussum�en�het��
Spanderswoud�

�
�
�
�
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Hollandse�spion�
In� de� jaren� 1525�1527� maakte� Pieter� Aelmans�
zoon�samen�met�de�bode�van�Naarden�en�een��
maal� ook� met� de� schout� in� opdracht� van� de�
Commissarissen� van� de� limieten� een� viertal�
tochten� om� de� grenzen� van� Holland� en� het�
Sticht� te�onderzoeken.�Over�die�grens�werd� al�
vanaf� de� veertiende� eeuw� getwist� en� begin�
zestiende�eeuw�was�het�geschil�nog�steeds�niet�
beslecht.�
Het�verslag�dat�Aelmanszoon�van�zijn�tochten�
schreef,� levert�weinig�op�over�het�verloop�van�
de�grens,�maar� is�buitengewoon�amusant�door�
zijn� onderhoudende,� vrijpostige� manier� van�
vertellen�alsook�de�wijze�waarop�hij�zijn�spiona�
ge�aanpakte.�Hij�en�zijn�gezellen�moesten�altijd�
bedeckt�te�werk�gaan�omme�nyt�suspect�te�wer�
den.� Zij� vermomden� zich� als� varkenskopers� of�
wolhandelaren�en�trokken�naar�herbergen�in�de�
plaatsen� langs�de�grens�van�Eemland.�Hun�ver�
momming�was�hard�nodig.�Zo� tro�en�zij� in�een�
herberghe� bij� den� kerkck� de� waard� en� andere�
gasten�bezig�mitten�troefspel.�Die�kerels�wilden�
niet�veel�kwijt�over�de�grenspalen�en�Pieter�en�
de�bode�hielden� verder�maar�hun�mond,�want�
ze�wairen� beducht� oeck� suspect� en� geslagen� te�
worden� [ ]� hadde� zij� van� onse� commissie� ghe�
weten.�

Op�hun�eerste� tocht�gingen�Pieter�en�de�bode�
naar� Eemnes,� Ter� Eem,� Baarn,� Soest� en� via�
Maartensdijk�naar�Westbroek,�terwijl�de�tweede�
tocht�weer�naar�Eemnes�voerde.� In�de�herber�
gen�hoorden�ze�niet�alleen�bewoners�uit,�maar�
ze�kwamen�er�ook�bijzonder�volk�tegen,�vooral�
pastoors�die�van�een�biertje�hielden.�Tijdens�zijn�
derde� tocht�maakte�Aelmanszoon� het�wel� erg�
bont.�Hij�ging�in�de�Groningse�abdij�Selwerd�een�
monnik�ondervragen�die�vroeger�in�de�abdij�van�
Oostbroek� procurator�was� geweest.� Die�mon�
nik,� Ghijsbert� Lapp,� stamde� uit� een� voorname�
familie�uit�Naarden�en�Weesp�en�was�bovendien�
een�neef�van�Aelmans�vrouw.�Om�met�hem� te�
mogen�praten�hing�Pieter�tegenover�de�abt�een�
tamelijk�onkies�verhaal�op.�Hij�deed�zich�voor�als�
wolkoper� en� beweerde,� dat� hij� vroeger� op�
school� in� Groningen� een� kind� verwekt� had,�
waarover�hij�met�pater�Lapp�wilde�overleggen.�
De� vierde� tocht� tenslotte� ging� naar� de� plaats�
waar�volgens�Ghijsbert�Lapp�de�hofstede�van�de�
abdij�van�Elten�zou�hebben�gelegen.�

�
Latijnse�gedichten�
Stadssecretarissen� werden� in� de� zestiende�
eeuw� benoemd� door� de�Rekenkamer� van�Hol�
land.�Pieter�Aelmanszoon,�of�Petrus�Aelmannus�
zoals� hij� zich� deftig� in� het� Latijn� noemde,�was�

Pieter Aelmanszoon, 
een zestiende-eeuwse stadssecretaris en Hollandse 
spion 

Henk�Michielse�

Wie�weet�wie�Pieter�Aelmanszoon�is?�Ik�vermoed�haast�niemand,�afgezien�van�een�
paar�doorgewinterde�regionale�historici.�Recent�vind�je�zijn�naam�in�een�proefschrift�
over�de�erfgooiers�en�in�een�TVE�artikel�over�de�oostgrens�van�het�Gooi.�Naarden�
wijdde�aan�hem�geen�plaats�van�herinnering,�zelfs�geen�naam�van�een�straatje�of�
steeg,�terwijl�hij�toch�echt�een�erßater�is.�Hij�was�stadssecretaris�van�Naarden,�
schreef�een�amusant�verslag�van�zijn�speurtocht�naar�de�grenzen�van�het�Gooi,�
stelde�een�privilegeboek�van�Stad�en�Lande�van�Gooiland�samen�en�nam�in�dat�
laatste�ook�een�drietal�Latijnse�gedichten�op,�waarvan�er�twee�de�nieuwe�vorst�
Karel�V�toezingen.�

 Erflaters tussen Vecht en Eem 
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een� ontwikkeld� man� met� een� brede� belang�
stelling.�Naast�Nederlands�schreef�hij�ook�in�het�
Frans�en�het�Latijn.�Als� secretaris�vervaardigde�
hij� onder�meer� een� Privilegeboek� van� Stad� en�
Lande�van�Gooiland.�Deze�bundel�van�zo'n�300�
pagina's� die� zich� in� het� erfgooiersarchief� be�
vindt,� bevat� oorkonden,� keuren,� dingtalen�
(procespleidooien)� en� andere� belangrijke� stuk�
ken�betre�ende�Naarden�en�het�Gooi,�zoals�een�
afschrift� van� de� eerste� schaarbrief� van� de� erf�
gooiers�en�afschriften�van�bosbrieven.�
In�deze�bundel�staan�ook�drie�Latijnse�gedich�

ten,� waarvan� er� twee� betrekking� hebben� op�
Karel� V� en�Naarden.�Het� eerste� stamt� uit� 1515�
kort� na� de� inhuldiging� van� Karel� als� graaf� van�
Holland,�die�bij�zijn� rondtocht�door�het�gewest�
kennelijk�ook� in�Naarden�wordt� verwacht.�Het�
andere� gedicht�wordt� door� Enklaar� gedateerd�
op� 1520,� toen� Keizer� Karel� met� groot� gevolg�
naar� de� Nederlanden� kwam.� Het� is� niet� hele�
maal�zeker�van�wie�deze�gedichten�zijn.�Van�een�

Naardense�humanist�of�een�leraar�aan�de�Latijn�
se� school?� Het� oudst� bekende� gedicht� is� van�
later� datum.� Van� Pieter� Aelmanszoon� zelf?�
Waarom�niet?�Hij�kende�Latijn�en�bundelde�veel�
oorkonden� en� keuren�die�hij� als� secretaris�had�
opgesteld.�Waarom�zou�hij�tussen�deze�o�ciële�
stukken�gedichten�opnemen�als�ze�niet�van�hem�
zelf�waren?�
In�verheven� taal�wordt�Karel� in� 1515�begroet�

en� Naarden� opgehemeld.� Het� stadje� was� niet�
opstandig�zoals�Gent�en�niet�hoogmoedig�zoals�
Brussel.� Parvula�sed�Nairdis,�Nairdis�paupercula���
Naarden�was�maar�klein�en�arm,�zegt�de�dichter,�
ongetwijfeld� om� geen� zware� belastingen� over�
zich�af�te�roepen.�In�het�tweede�gedicht�verheu�
gen� zich� jong� en� oud,� jongens� en� meisjes� op�
Karels�komst� �Gaudeant�ergo�iuvenes�senesque.�
Gaudeant�ergo�pueri�en�puelle�en�wordt�de�wens�
uitgesproken�Ut�pax�adveniat,�dat�de�vrede�mo�
ge�komen.�

Het�Spaanse�Huis,�in�de�zestiende�eeuw�enige�tijd�stad�
huis�van�Naarden�(foto�Hein�Groen).�
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De�Nieuwe�Hollandse�Waterlinie�
�

Defensie�startte� rond� 1936�met�het�aanpassen�
van�de�Nieuwe�Hollandse�Waterlinie.�Het�was�
een�publiek�geheim�dat�de�voltooiing�nog� lang�
niet�in�zicht�was,�hoewel�de�bouw�van�bunkers�
(kazematten)�op� alle� strategische�punten�bin�
nen� de� Linie� gestaag� doorging.� De� bunkers�
staan�er�nog�steeds.�Bij�nadere�beschouwing�is�
te� zien�dat�de�oostzijde� van�die� uit�dik� gewa�
pend� beton� opgetrokken� schuilplaatsen� hele�
maal� dicht� is.� De� ingang� bevindt� zich� aan� de�
westkant,�uit�het�schuine�deel�van�het�dak�ste�
ken�ijzeren�haken.�Wie�er�zich�wat�meer�in�ver�
diept,�vindt�het�vreemd�dat�die�oostwand�dicht�
is,� want� de� bouwsels� waren� juist� ontwikkeld�
vanwege�het�feit�dat�de�legerleiding�tot�de�con�
clusie� was� gekomen� dat� de� nieuwe� vijand� uit�
het�oosten�zou�komen.�De�Duitsers�vielen�ech�
ter�ons� land� al�binnen,� voordat�de� versterkin�
gen�binnen�de�Waterlinie�gereed�waren.�

Hoe� het� allemaal� had� moeten� worden,� laat�
de� foto� van� het� in� 1935� gebouwde� fort�Over�
meer� een� beetje� zien.� In� het� naast�de� bunker�
aangebrachte� zand� heeft� �� als� het� goed� is� ��
een�loopgraa�e�gelegen.�De�soldaten�klommen�
van� daaruit� met� behulp� van� de� steunen� naar�
binnen�om�veilig�te�eten�en�te�slapen.�De�in�de�
weilanden�gebouwde�bunkers�konden�dus�niet�
gebruikt�worden,�want�bij�de�meeste�ontbrak�
het�zand�aan�de�zijkanten.�De�zeer�strenge�win�
ter� van�  39� 40� kan� hierin� een� rol� hebben� ge�
speeld,�maar�dat�is�geen�sterk�argument.�

Bij�nadere�beschouwing�vraag� je� je�bovendien�
af,�of�ravitaillering�bij�langdurige�strijd�kans�van�
slagen�gehad�zou�hebben.�Naar�de�schuilplaats�
varen� kon� niet,� want� bij� inundatie� mocht� het�
waterpeil� tot� net� iets�boven� het�maaiveld� ko�
men�om�de�Linie�e�ectief�te�maken.� In�Neder�
horst�den�Berg� staan� in� totaal�nog� acht� kaze�
matten.� Er� zijn� er� met� veel� moeite� drie� ge�
sloopt,�toen�het�nog�mocht.�Onder�Nigtevecht�
was� defensie� eind� 1938� begonnen� met� de�
bouw�van�een� inundatiesluis� in�de�weg�van�de�
Kanaaldijk� Oost� langs� het� Merwedekanaal� te�
genover�fort�Nigtevecht.�De�vrees�bestond�dat�
de�Vecht� te�weinig�water�had�om�de�aangren�
zende�polders�onder�water� te� kunnen� zetten,�
als�de�vijand�kwam.�Na�de�oorlog� is�de�sluis�af�
gebouwd�met�het�al� in� 1939�uit�Duitsland�aan�
gevoerde�materiaal.�

�
�

Voorbereidingen�voor�evacuatie�
�

Daar�Nederhorst� den� Berg� in� zijn� geheel� deel�
uitmaakt�van�dit�sinds�een�paar� jaar�op�de�We�
relderfgoed� lijst� voorkomende� verdedigings�
werk,�kreeg�het�volop�met�evacuatie�te�maken,�
zowel�vóór�als�tijdens�WO�II.�Uit�het�archief�van�
de� gemeente,� dat� ondergebracht� is� bij� het�
Streekarchief� in�Hilversum,�blijkt�dat�het�Minis�
terie�van�Defensie�in�1939�behoorlijk�zenuwach�
tig�begon� te�worden.�Het�eerste�schrijven�aan�
burgemeester� Schimmelpenninck,� gedateerd�
10�februari,�zat� in�een�kleine�paarse�enveloppe�

De inundatie van Nederhorst den Berg en 
omgeving in mei 1940 

Gerard�Baar�
Of�er,�voordat�de�Eerste�Wereldoorlog�in�1914�uitbrak,�intensief�overleg�geweest�is�
over�eventuele�evacuatie�van�bewoners�binnen�het�gebied�van�de�Nieuwe�Hollandse�
Waterlinie�is�mij�niet�bekend.�Rond�1936�begon�de�onrust�bij�onze�landsregering�te�
knagen,�want�in�Duitsland�sloeg�de�in�1933�aan�de�macht�gekomen�Hitler�steeds�
oorlogszuchtigere�taal�uit.�De�kans�bestond�dat�de�in�het�verleden�
overeengekomen�neutraliteit�van�ons�land�in�het�geding�zou�komen.�

 1940-1945 tussen Vecht en Eem 
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met� daarop� de� opdruk� GEHEIM.� In� het� bijge�
voegde�brie�e�kregen�B.�en�W.�opdracht�de� in�
houd�te�lezen,�waarna�het�bij�de�overige�mobili�
satiebescheiden�gelegd�diende� te�worden.�Het�
poststukje�bevatte�namelijk�het�  Voorschrift�Af�
voer�Bevolking!,�waarmee�de�regering�aangaf�in�
overleg�te�zijn�met�de�militaire�autoriteiten.�

Het� plan� bestond� uit� een� reeks� te� nemen�
maatregelen,� welke� nodig� waren� wanneer� er�
onverhoopt� oorlog� mocht� uitbreken.� Voor� Ne�
derhorst�den�Berg�had�de� snelle�evacuatie�van�
zijn�inwoners,�gezien�de�ligging�binnen�de�Nieu�
we�Hollandse�Waterlinie,�bij�de�autoriteiten�de�
hoogste� prioriteit.� In� het� gehele� te� inunderen�
gebied� van� de� Linie� zouden� ongeveer� 23.820�
mensen�zo�snel�mogelijk�naar�veiliger�oorden�af�
gevoerd�dienen�te�worden.�

Het�uiteindelijke�besluit�liet�de�hele�zomer�op�
zich�wachten,�maar� in�de� tussentijd�hadden� le�
ger� en� landsbestuur�wel� vergaderd.�Op� 30� au�
gustus� 1939� stuurde� minister� Van� Boeyen� van�
Binnenlandse�Zaken�uiteindelijk�een�brief�aan�de�
desbetre�ende� autoriteiten,� waarin� hij� aangaf�
dat�het�plan�tot�evacuatie� in�tijd�van�oorlog�uit�
het�te�inunderen�gebied�gereed�was.�Drie�dagen�
later,� op� 3� september,� ontvingen� alle� burge�
meesters� het� bericht� dat� de� aanschrijving� van�
26� maart� 1935� (een� uitgewerkt� evacuatieplan)�
per� direct� verviel,� omdat� het� volgens� Binnen�
landse�Zaken�verouderd�was.�

De�tijd�drong,�want�op�28�augustus�1939�had�
het�kabinet�De�Geer�een�Algehele�Mobilisatie�af�
gekondigd.� Inmiddels� was� het� uit� Amsterdam�
vertrokken�31e�Regiment� Infanterie�Nederhorst�
den�Berg�binnengemarcheerd.� Fort�Kijkuit�was�
veel�te�nat�om�er�te�verblijven,�maar�de�soldaten�
konden�gelukkig�in�Overmeer�in�een�schuur�van�

timmerman�Verkaik�en�op�de�zolder�van�slager�
Snel�hun�bivak�opslaan.�

De�Minister�van�Binnenlandse�Zaken�deelde�de�
betrokkenen� in�zijn�brief�van�3� september�mee,�
dat�hij�een�Commissie�Burgerbevolking�had�inge�
steld,� met� als� voorzitter� mr.� H.� W.� J.� Mulder,�
raadsadviseur� bij� zijn�Departement.�De�minister�
drukte�de�betrokken�burgemeesters�op�het�hart�
niet�te�gehaast�te�handelen,�ook�al�zou�de�situa�
tie�er�in�hun�ogen�op�een�gegeven�moment�zorg�
wekkend�uitzien.�Ze�mochten�pas�na�ontvangst�
van� een� speciaal� telegram� het� bijgesloten� aan�
plakbiljet� aanplakken,� waarop� de� oproep� stond�
dat� de� inwoners� zich� gereed� moesten� maken�
voor�vertrek�naar�veiliger�oorden.�Hij�eiste�boven�
dien�dat�ook� alle� volgende� correspondentie�ge�
heim�bleef� tot�aan�het� tijdstip�waarop�het� leger�
daadwerkelijk�het�besluit�zou�nemen�de�Nieuwe�
Hollandse� Waterlinie� ter� landsverdediging� in� te�
zetten.�De�Commissie�Burgerbevolking�trad�op�9�
september� 1939� officieel� in� werking,� de� leden�
wisten�wat�hen�te�doen�stond.�De�opdracht�luid�
de�dat�er,�wanneer�de�nood�aan�de�man�kwam,�
een�vlekkeloos�uit�te�voeren�scenario�klaar�moest�
liggen.�Of�dat�kant�en�klare�plan�dan�klopte,�zou�
de�tijd�jammer�genoeg�driekwart�jaar�later�leren.�
We�moeten�niet�vergeten�dat�de�verantwoorde�
lijkelijke�leiders�over�minder�communicatiemidde�
len�beschikten�dan�tegenwoordig"�Na�10�septem�
ber�gingen�de�autoriteiten�aan�de�slag�om�de�op�
dracht�van�de�minister�uit�te�voeren.�

�
�

Het�evacuatieplan�
�

Op� Eerste� Kerstdag� 1939� benoemde� koningin�
Wilhelmina� B.A.Ph.� baron� van� Harinxma� thoe�

�
Een�kazemat,�gefotografeerd�bij�de�brug�over�het�boe�
zemkanaal�van�de�Horstermeer�met�de�Vecht�achter�de�
rug�van�de�fotograaf.�De�opening�van�de�bunker�kijkt�
uit�op�het�westen.�

�
Dezelfde�kazemat,�maar�dan�aan�de�achterzijde,�geno�
men�met�de�rug�naar�het�gemaal�van�de�Horstermeer.�
De�oostkant�is�helemaal�dicht.�
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Slooten� tot�burgemeester� van�Nederhorst�den�
Berg.� Hij� volgde� burgemeester� Schimmelpen�
ninck� op.�Deze� afgetreden�magistraat� had� het�
spits�afgebeten�bij�de�voorbereiding,�want�vóór�
10� oktober� 1939� verlangde� de� kolonel� van� het�
Oostfront�(gelegerd�te�Nieuwersluis)�antwoord�
op� een� paar� vragen.� Hij� wilde� weten� hoeveel�
burgers� (onder�de�noemer�B)� inzetbaar�waren�
voor� hand�� en� spandiensten� achter� het� front.�
Het�aantal�gewone� inwoners�kreeg�de� letter�C.�
Verder� vroeg�deze� vertegenwoordiger� van�De�
fensie�of�er�voldoende�vervoermiddelen�aanwe�
zig�waren�om�de�mensen�naar�de�afvoerstations�
I,� II,�en� III� te�brengen.�Bovendien�had�hij�graag�
het� aantal� te� vormen� transporten�binnen�deze�
gemeente� op� papier.� Getekend:� De�Kolonel,�C�
Oostfront�Vg�H.�De�Adj.�Chef�van�de�Staf�J.G.�War�
ringa�(Kapitein�der�Inf.).�

Op�12�oktober�werd�wethouder�en�locoburge�
meester� Jacques� Nieuwendijk� benoemd� tot�
plaatselijke� leider� voor� de� afvoer� van� het� vee.�
Naast�gemeenten�voor�de�opvang�van�burgers,�
zochten� de� autoriteiten� ook� gemeenten� die�
voor� het� onderbrengen� van� dieren� dienden� te�

zorgen.� Een� groep� rundvee� of� paarden�mocht�
uit� niet�meer� dan� 40� á� 50� dieren� bestaan.� Te�
vens� kreeg� Nieuwendijk� de� opdracht� begelei�
ders� te�zoeken,�die�mee�konden�helpen�bij�het�
opdrijven�van�het�vee�naar�de�in�eerste�instantie�
aangewezen� gemeente�Ouderkerk� aan�de�Am�
stel.�De�eis�was�dat�er�per�tien�beesten�een�ver�
zorger�mee�moest� lopen.�Een�paar�maanden� la�
ter�kreeg�hij�te�horen�dat�het�om�3229�stuks�af�
te� voeren� vee� ging.� De� staf� was� goed� op� de�
hoogte�want�hij�gaf�zelf�aan,�dat�er�met�die�ope�
ratie� beslist� verscheidene�dagen� gemoeid� zou�
den� zijn,� gezien� de� ligging� van� de� gemeente.�
Het�vee�mocht�niet�over�de�weg�naar�elders�ge�
dreven�worden,�maar�uitsluitend�door�het� land�
of�over�het�water.�Aan�het�eind�van�de�Toren�
weg� (weg�dwars�door�de�Horn�en�Kuijerpolder�
naar�de�Eilandseweg)�kwam�een�pontonbrug� in�
de� Vecht� te� liggen� voor� de� oversteek� van� het�
vee.�Spring��of� fokstieren�waren�van�evacuatie�
uitgesloten,�deze�wachtte� het�mes� van�de� sla�
ger.�Eventueel�gebruik�van�de�kadavers�voor�de�
consumptie�hing�af�van�de�omstandigheden.�

Op� 17� oktober� stuurde� de� kolonel� een� brief�

De�draaibrug�in�het�Merwedekanaal�bij�Nigtevecht.�Op�de�foto�is�de�kerktoren�van�dat�dorp�te�zien,�zodat�aantoon�
baar�is�dat�deze�genomen�is�vanaf�de�kruising�Westkanaaldijk�Velterslaan.�Het�verkeer�komend�van�Abcoude�mocht�
oprijden�om�het�kanaal�over�te�steken.�Het�vee�uit�Nederhorst�den�Berg�moest�van�deze�draaibrug�gebruik�maken�
om�zijn�weg�naar�Ouderkerk�te�kunnen�vervolgen.�
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met� raadgevingen.�Hij�had�voorlopig� twee�ver�
zamelpunten� bedacht:� Voor� het� centrum� was�
dat�de�aanlegsteiger�vlakbij�de�Vechtbrug�(over�
de� Reevaart),� waar� zich� 23� auto s� met�
chau�eurs� en� 450� personen� moesten� melden.�
In� Overmeer,� op� het� erf� van� de� gebr.� Verkaik�
aan�de�Vecht,�plande�hij� ruimte� voor� 27� auto s�
en� hij� verwachtte� dat� zich� daar� 600� mensen�
zouden� verzamelen.� Voor� de� resterende� 1050�
nog�niet� in�beeld�gekomen� inwoners�waren�er�
volgens� de� opgave� nog� 27� auto s� beschikbaar.�
Verder�waren�er� leiders�nodig,�één�man�op�de�
50� inwoners.� Hoeveel� per� wijk� liet� de� kolonel�
a�angen�van�de�aanwezige� transportmiddelen�
binnen� zo n� buurt.� De� aan� te� stellen� leiders�
moesten�gewend�zijn�om�ook� in�het�dagelijkse�
leven�leidinggevend�op�te�treden.�

Het�sein�om�aan�te�geven�dat�de�evacuatie�be�
gon,�mocht�beslist�niet�met�een�sirene�kenbaar�
gemaakt�worden.�Wel�met�een�van�de�volgende�
drie�variaties:�hoorngeschal,�trom�of�bekkenslag.�
Hét�teken�voor�de�wijkbewoners�zo�snel�moge�
lijk� met� handbagage,� mondvoorraad� voor� een�
etmaal�en�papieren�het�huis�te�verlaten�en�af�te�
sluiten.� De� sleutel� diende� met� naam,� straat� en�
huisnummer�per�straat�ingeleverd�te�worden.�

Defensie�stelde�een�maximum�dagafstand�per�
onderdeel� in�voor�de�drie�manieren�waarop�de�
gevarenzone� verlaten� kon� worden:� Te� voet� 15�
km,�per�Þets�40�km�en�per�auto�60�km.�Alleen�
mensen� die� van� de� nieuw� ingestelde� klasse� A�
(nodig� voor� hand� en� spandiensten)� deel� uit�
maakten,�behoorden�voorlopig�tot�de�achterblij�
vers.�De�belangrijksten�daarvan�op�communica�
tief� gebied� waren� Chris.� C.� Gillissen�
(radiodistributie)� en� K.� Lotte� van� de� P.T.&T.�
met� zijn� hulpbesteller� H.� Pouw� van� het�
Achterdorp.�Pastoor�Groot,�dominee� Stegenga�
(Hervormde� Kerk)� en� dominee� Groenenberg�
(GereformeerdeKerk)� vormden� een� aparte�
groep.�Ze�zouden� in�vertrouwen�eerder�dan�de�
dorpelingen�de�naam�van�het�vluchtoord�te�ho�
ren�krijgen,�maar�pas�vertrekken�als�alles�en�al�
len�veilig�op�weg�waren.�De�gelovigen�hadden�
de� religie� die� ze� aanhingen,� moeten� opgeven.�
De�overige�97�mannen�die�achter�bleven,�waren�
��als�het�goed�was���van�alle�markten�thuis.�De�

burgemeester�had�naast�het�beheer�over�de�be�
nodigde�benzine,�tevens�opdracht�gekregen�de�
afgifte�ervan�te�reguleren.�De�eigenaren�van�de�
gevorderde�auto s�mochten�onder�geen�beding�
een� rekening� bij� de� gemeente� indienen� be�
tre�ende�de�verreden�benzine.�

�
�

De�uiteindelijke�uitvoering�van�de�evacua�
tie�

�
Begin�februari�1940�vroeg�de�burgemeester�van�
Hilversum� inlichtingen� aan� de� kolonel� van� het�
Oostfront,�omdat�hij�zorg�droeg�voor�de�opera�
tie� station�Crailoo.�Hij�wilde�graag�weten�waar�
hij�aan�toe�was,�daar�de�vluchtelingen�met�vele�
rijwielen,� kinderwagens� en� andere� kleine� wa�
gentjes�aan�zouden�komen.�En�die�mochten�niet�
met�de�trein�mee.�Hilversum�draaide�op�voor�de�
bewaking�van�die�eigendommen.�Een�exact�ant�
woord�kon�hij�niet�krijgen,�want�niets�was�nog�
zeker.� Opvallend� is� dat� Nederhorst� den� Berg�

�
�
De�lijst�met�handtekeningen�van�de�door�B.�en�W.�aan�
gezochte�leiders.�
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over� wel� 1050� Þetsen� en� 50� personenauto s�
voor�2100�personen�beschikte,�terwijl�Ankeveen�
maar� tien�Þetsen�en�vier�auto s�voor�677� inwo�
ners�had.�

De�gemeente�benoemde�op�9�februari�notaris�
De� Jong�uit�Hilversum� tot� taxateur�van�het�on�
roerend�goed�om�de� schadeafwikkeling�na�een�
eventuele� evacuatie� en�mogelijke� inundatie�ge�
makkelijker� te� maken.� Tegelijkertijd� kreeg� Ne�
derhorst� den� Berg� als� voorlopig� vluchtoord� de�
gemeente�Nieuwer�Amstel�(Amstelveen)�toege�
wezen.�Het�voorgelegde�verkeersplan� liet� ieder�
een�verzamelen�bij�de�kruising�van�de�Gaasp�met�
het�Merwedekanaal� (tegenwoordig�Driemond).�
De� IJzeren� Draaibrug� over� het� Merwedekanaal�
in�de�gemeente�Weesperkarspel�bleef�voor�on�
bepaalde�tijd�gesloten�voor�het�scheepvaartver�
keer.�Inmiddels�hadden�B.�en�W.�van�Nederhorst�
den� Berg� alle� eigenaren� van� auto s� op� schrift�
staan.� Het� was� voor� de� Bergse� chauffeurs� nu�
niet�bepaald�zo n�veilige�route�(open�gebied)�via�
Uitermeer,� bovendien� waren� de� wegen� smal,�
bochtig�en�vol�kuilen.�Het�kon�niet�anders,�want�

tussen�het�dorp�en�Nigtevecht� voer�geen�pont�
die�auto s�over�de�Vecht�kon�zetten.�

Op� 10� maart� bracht� de� post� een� verzegelde�
enveloppe�op�het�gemeentehuis,�met�op�de�bui�
tenkant� de� bekende� tekst:� Na� ontvangst� van�
 Het�Telegram!�pas�te�openen.�Apart� bijgevoegd�
waren�de�tijden�van�de�treinen,�indien�de�afvoer�
van�de�Bergse�bevolking�via�Crailoo�zou�moeten�
verlopen.� Een� trein� vertrok� om� 19.12� uur,� de�
tweede�om�1.12�uur,�maar�over�een�derde�trein�
repte�de�kolonel�met�geen�woord.�

Bij�menig�bestuurder�die�betrokken�was�bij�al�
die�voorbereidingen,�groeide�het�gevoel�dat�er�
een�evacuatie�zat�aan�te�komen.�Half�april�stuur�
de� burgemeester� Harinxma� thoe� Sloten� een�
brandbrief� naar� zijn� collega� van� Leeuwardera�
deel.� Hij� wilde� per� omgaande� de� lijsten� terug�
met�de�namen� van�de� inwoners� van� zijn�dorp.�
De� burgemeester� van� Leeuwarderadeel� bood�
zijn� excuses� aan,� maar� antwoordde� dat� er� tot�
tweemaal� toe� wijzigingen� waren� opgetreden.�
Intussen� was� het� verkeersplan� voor� de� afvoer�
geregeld,�het�spoorwegpersoneel�binnen�de�Li�

Gemobiliseerde�soldaten�achter�de�Oude�Machine�aan�het�einde�van�de�Machineweg�in�de�Horstermeer.�Ze�staan�hier�
begin�1940�op�het�ijs�in�de�Ankeveensepolder.�Een�van�de�soldaten�(de�knielende�man,�tweede�van�rechts)�is�de�
Horstermeerse�tuinder�Henk�Koster.�
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nie� mocht� zijn� gezinnen� thuis� houden.� Het�
vluchtgemiddelde�voor�Þetsers�trokken�de�auto�
riteiten�op�tot�60�km�per�dag.�

�
�

Helemaal�naar�Friesland!�
�
Op�6�mei� informeerde�de�kolonel�bij�de�burge�
meester,�of�er�asociale�of�misdadige�elementen�
binnen�diens�gemeente�waren.�Deze�antwoord�
de� daarop� dat� daarvoor� slechts� één� man� en�
twee�vrouwen�in�aanmerking�kwamen.�De�inun�
datie�stond�op�het�punt�van�beginnen,�want�op�
8�mei�lichtte�de�legerleiding�de�geestelijkheid�in�
over�het�vluchtoord:�Leeuwarderadeel� in�Fries�
land!� Op� 9�mei� gold� dat� nog� steeds,�want� er�
zouden�750�mensen�per�boot�naar�de�Gaasp�ge�
bracht� worden,� als� het� bevel� tot� evacueren�
kwam,� �de�rest�moest�lopen!�
De� organisatoren� hadden� vanzelfsprekend�
een� risicofactor� ingecalculeerd,� maar� konden�

niet�vermoeden,�dat�er�één�dag�voor�de�onver�
mijdelijke�evacuatie�een�probleem�ontstond.�De�
inundatie�was�na�de� inval�van�de�Duitsers�op�10�
mei�niet�meteen�in�gang�gezet.�Omdat�er�tegelij�
kertijd�ook�Duitse�troepen�het�noorden�van�Ne�
derland�binnenvielen,�kwam�op�12�mei�het�voor�
Nederhorst� den� Berg� aangegeven� plan� 1a�met�
als� verzamelpunt�de�haven� van�Muiden� ineens�
te� vervallen.� Daar� zou� eveneens� een� gedeelte�
van�de� inwoners�van�de�uitgestrekte�gemeente�
Weesperkarspel�heen�hebben�gemoeten.�De�ge�
kozen� plek�was� voor� de� Bergers� ideaal,�want�
evacuatie�over�het�water�kon,� indien�nodig,� ta�
melijk�snel�verlopen.�Voor�Weesperkarspel�hele�
maal,�want� het�betrof� alle� inwoners� vanaf� het�
einde�van�de�Hinderdam�bij�de�huidige�Ballast�
sluis� tot� aan� de� gemeentegrenzen� van�Weesp�
en�Muiden�aan�weerszijden�van�de�Vecht.�Vanuit�
Muiden� zouden� de� evacués� vervolgens� per�
schip,� via� een� overstap� in� Enkhuizen,� overge�
bracht�worden�naar�het�Friese�Stavoren.�De�op�

�
De�Horstermeer�loopt�langzaam�onder.�Het�huis�links�stond�in�de�Meeruiterdijksepolder,�welke�slechts�door�een�laag�
dijkje�van�de�Horstermeerpolder�gescheiden�is.�Rechts�fort�Overmeer�(1935).�Het�boezemkanaal�loopt�door�het�
smalste�gedeelte�van�de�Meeruiterdijksepolder�naar�de�Vecht.�Op�de�achtergrond�ligt�in�het�midden�heel�in�de�verte�
(achter�de�eenzame�kazemat)�fort�Kijkuit.�
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vang�van�de�Bergers�(2100�mensen)�was�in�Fries�
land�opgedragen�aan�de�gemeente�Leeuwarde�
radeel�(Huizem)� in�het�noorden�van�die�provin�
cie.� De� gemeente� Menaldumadeel� had� onder�
dak� geregeld� voor� de� Weesperkarspel� Oost�
groep�(1000�in�getal).�

De�voor�die�twee�groepen�aangestelde�leider,�
oud�burgemeester� H.� de� Bordes� van� Bussum,�
moest�halsoverkop�met�de�Nederlandse�Spoor�
wegen� in�contact� treden�om� tot�een�snelle�uit�
voering� van� plan� 1b� te� komen.� Alle� bovenge�
noemde�evacués�moesten�ineens�vanuit�Crailoo�
met� treinen� naar� Hoorn� en� Wognum.� Binnen�
een�etmaal�ging�het�roer�volledig�om.�De�West�
Friese�dorpen�Zwaag�en�Wognum�kregen�onver�
wachts� de� opdracht� 3100� extra� evacués� op� te�
vangen,� want� de� Weesperkarspelnaren� bleven�
deel�uitmaken�van�die�grote�groep.�De�gemeen�
ten� Schellinkhout� en�Wijdenes� sprongen�bij,� in�
de� laatstgenoemde�plaats�werd� zelfs� een�paar�
dagen�later�een�Bergertje�geboren!�

�
�

Het�onder�water�zetten�van�de�Waterlinie�
�

De� 12e� mei,� op� Pinksterzondag,� kreeg� burge�
meester�Harinxma� thoe�Sloten�bericht�van�het�
Inundatiestation�Vreeland�dat�de� sluizen�open�
gingen� en� er� her� en� der� dijken� doorgestoken�
zouden�worden.�De�Horstermeer�kon�wel�twee�
meter�onder�water�komen�te�staan,�de�rest�van�
de� gemeente� in� ieder� geval� plas�dras.� Hij� riep�
om�12.00�uur�(na�de�kerkdiensten)�de�hoofd��en�
groepsleiders�van�de�Afvoer�Burgerbevolking�bij�
elkaar.�Hij�verkeerde�nog�altijd�in�het�ongewisse�
over�de�uiteindelijke�vluchtbestemming.�Pas�om�
21.00� uur� gaf� de� commandant� in� Nieuwersluis�
het�bevel�dat�de�Nederhorst�den�Bergers�onver�
wijld�naar�Zwaag,�Wognum�en�omstreken�moes�
ten�afreizen.�

Hier� begon� dus� de� hectiek� die� de� oud�
burgemeester� van� Bussum,� H.� de� Bordes,� op�
Crailoo�in�goede�banen�moest�zien�te�leiden.�De�
Bergers� wisten� dankzij� de� geheimhouding� na�
tuurlijk�van�niets.�Op�13�mei�  s�morgens�was� in�
middels� al� de� vierde� oorlogsdag� aangebroken.�
Voor� dag� en� dauw� vorderde� de� luchtbescher�

ming�auto s.�Al�om�acht�uur�vertrok�het�eerste�
transport,� met� de� zieken� en� zwakkeren� naar�
Crailoo.�Deze�groep�kwam�in�de�Horstermeer�op�
de�Middenweg�al�boeren�tegen�die�hun�vee�uit�
de� polder� richting� het� Eiland� dreven.� Gelukkig�
lag� daar� de� beloofde� pontonbrug� klaar,� zodat�
alle� veehouders� "zonder� problemen � met� hun�
kuddes�de�weg�richting�Ouderkerk�konden�ver�
volgen.� De� volgende� te� nemen� horde� zou� de�
draaibrug� over� het� Merwedekanaal� bij� Nigte�
vecht�zijn.�

De�groep�zieken�daarentegen�bracht�de�hele�
dag� al�wachtend�door� in� een� loods�bij� station�
Crailoo.� Op� het� rangeerterrein� stond� wel� een�
trein,�maar�die�zat�op�slot!�De�eerste�evacuatie�
trein�(die�om�21.00�uur�pas�binnenreed)�bevatte�
gelukkig� voor� hen�wel� een� speciaal� ingerichte�
treincoupé�voor�de�reis�naar�Wognum.�Het�was�
een� geruststelling� dat� dorpswijkzuster� Frans�
sen�van� de� Doel� hen� al� vanaf� de� vroege� och�
tend�begeleidde.� In�de�middag�stroomde� lang�
zaam� de� hele� Bergse� bevolking� samen� op� de�
Crailose�heide.�In�het�begin�van�de�avond�hoor�
de�men�dat�het�onderwater�zetten�een�dag�was�
uitgesteld.�

Burgemeester� Harinxma� thoe� Sloten� was� in�
de�loop�van�de�ochtend�per�telefoon�naar�Naar�
den� ontboden,� waar� hij� te� horen� kreeg� dat� al�
zijn� weerbare� burgers� greppels� in� de� polders�
moesten�gaan�graven.�De�bedoeling�was�daar�
mee� luchtlandingen�van�de�Duitsers� te�voorko�
men.�Een�onmogelijke�opdracht,�want�op�de�A�
groep� na� zaten� alle� Bergers� met� hun� dagrant�

�
De�inundatiesluis�in�de�Oostkanaaldijk�bij�het�Geitenwei�
tje.�Geiten�kunnen�er�niet�meer�grazen,�want�het�is�tot�
aan�de�dijk�van�de�Vecht�water�en�moeras�geworden.�
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soen�in�potjes�en�pannetjes�noodgedwongen�te�
picknicken�tussen�Hilversum�en�Bussum.�Een�be�
schrijving� is�niet�nodig,�want� iedereen�kan�zich�
levendig� voorstellen� hoe� het� er� daaraan� toe�
ging.�Alleen� jochies!�die�nu�tegen�de�tachtig� lo�
pen,�vonden�het�toen�ongemeen�spannend.�

De� tweede� trein� reed� om� 23.30� uur� station�
Crailoo�binnen,�op�de�derde�wachtten�de�over�
geblevenen�vol�spanning�tot�half�drie�in�de�mor�
gen.�De�eerste�stopte�rond�die�tijd�(het�was� in�
middels� 14�mei)� in�Wognum,�dat�had�gerekend�
op� 500� personen� maar� er� uiteindelijk� 1000�
moest�zien�onder�te�brengen.�Dat�een�deel�zelfs�
even�in�stallen�terechtkwam,�kon�die�gemeente�
ook�niet�helpen.�De�reis�met�de�twee�andere�in�
gezette� treinen� was� geen� pretje� geweest,� er�
brandde� daarin� uit� veiligheidsoverwegingen�
geen�enkel�licht.�Toen�een�van�deze�treinen�een�
keer� hard� moest� remmen,� brak� er� bij� jong� en�
oud�paniek�uit.�Alles�en�iedereen�viel�over�elkaar�
heen.� Het� even� later� overkomende� vliegtuig�
schoot�er�gelukkig�niet�op.�

Hoe�het�aßiep�
�

Nadat�de�bevolking�vertrokken�was,�nam�eerst�
de� staf� zijn� intrek� in� het� dorp,� wat� later� mar�
cheerde�het�hele�bataljon,�het� 7e�Regiment� In�
fanterie,�het�dorp�binnen.�De�overlevering�ver�
meldt� dat� de� inkwartiering� niet� helemaal� vol�
gens�de�geldende�normen�verliep.�Sommige�ze�
nuwachtige�soldaten�schijnen�zelfs�vernielingen�
aangericht�te�hebben� in�Bergse�woningen.�Nie�
mand� wist� waar� hij� aan� toe� was,� zelfs� de� ge�
vechtsstellingen�functioneerden�nog�niet.�Eerst�
zouden�er�huizen�opgeblazen�moeten�worden,�
teneinde� schootsveld� te� creëren.� De� soldaten�
zagen� af� en� toe�Duitse� verkenningsvliegtuigen�
overkomen.� Een� deel� van� de� A�groep� (o.a.�
brandweer,�politie,�dokter�etc.)� zocht�bescher�
ming� tegen� eventuele� luchtaanvallen� bij� de�
boerderij� Vechthoeve� van� de� familie� Nagel� op�
het� Eiland.� Arbeiders� van� de� A�groep� kwamen�
voor�hetere�vuren�te�staan.�

Een�aantal�mannen,�dat�opdracht�had�gekre�

De�dorpen�waarvan�alle�inwoners�weg�moesten,�indien�er�geïnundeerd�zou�worden.�
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gen�de�dijk�bij�de�Hinderdam�door�te�steken,�zag�
tot�hun�schrik�ineens�een�vliegtuig�schietend�op�
hen�a�omen.�Na�rijp�beraad�hielden�ze�het�voor�
gezien,�ze�pakten�hun�Þets�en�vertrokken� rich�
ting� Wognum.� Een� tocht� vol� hindernissen.� Ze�
hoorden� hier� en� daar� schieten,� terwijl� ze� keer�
op�keer�dekking�moesten�zoeken�als�er�een�sire�
ne� luchtalarm�gaf.�Tegen�zessen�arriveerden�ze�
eindelijk� bij� hun� mededorpelingen.� Zij� hadden�
onderweg�niet�gehoord�dat�Nederland�die�veer�
tiende� mei� na� het� bombardement� op� Rotter�
dam�had�gecapituleerd.�De�dreiging�dat�Utrecht�
de�volgende�stad�zou�zijn,�had�bij�generaal�Win�
kelman� de� doorslag� gegeven.� De� andere� mor�
gen,�op� 15�mei,�ondertekende�deze�o�cieel�de�
afgedwongen� volledige� overgave� in� Rijsoord�
(bij�Rotterdam).�

Ook�vertrok�op�diezelfde�morgen�vroeg�de�A�
groep�uit�Wognum.�Ze�Þetste�vol�goede�moed�
terug�naar�Nederhorst�den�Berg�om� te� redden�
wat� er� te� redden� viel.� De� gaten� in� de� dijken�
moesten�zo�snel�mogelijk�gedicht�worden,�want�
dan� konden� de� gemalen� weer� gaan� werken.�

Toch� stond�er� in�de�Horstermeer� 50� cm�water�
op�de�Middenweg!�Vijf� jaar� later�zou�het�water�
veel�hoger� komen,�maar�dat� is�een�heel� ander�
verhaal.� Evenzogoed� was� dit� al� erg� genoeg,�
want� een� heel� jaar� oogst� kon� als� verloren� be�
schouwd�worden.�

�
In�de�weken�daarna� keerden�de� evacués,�wier�
huizen�droog�gebleven�waren,� langzaam� terug�
naar�hun�woongebied.�Het�vee�kwam�veel� later�
en�dat�veroorzaakte�bij�sommige�boeren�bij�wie�
de� dieren� ondergebracht� waren,� de� nodige�
spanning.� Een� verdubbeling� van� de� veestapel,�
op�een�gelijk�gebleven�aantal�hectaren�weiland,�
maakte�de�spoeling�namelijk�dun.�Burgemeester�
Harinxma� thoe� Sloten� stelde� een� commissie�
 Vergoeding�Inundatieschade"�in,�tot�haar� leden�
benoemde� hij� C.� Lam,� T.� Bos� en� F.� Smit,� allen�
woonachtig� in� de� Horstermeer.� Terecht� want�
die�polder�had�het�meest�geleden�onder�de�kor�
te� inundatie.� Verder� ging� het� leven� de� eerste�
twee�jaar�van�de�oorlog�gewoon�door,�er�kwam�
zelfs�een�economische�opleving!�

�
�

Gerard� Baar� had� een� schildersbedrijf� in� Neder�
horst�den�Berg.�Hij�is�redacteur�van�Werinon,�het�
tijdschrift� van� de� Historische� Kring� Nederhorst�
den�Berg,�waarin�hij�regelmatig�publiceert.�

�
�

Bronnen�
�

Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek,�Hilversum:�
056.�Gemeentearchief�Nederhorst�den�Berg.�

inv.�nr�44,�Evacuatie�van�Nederhorst�den�Berg�
naar�Noord�Holland,�1940�1942.�

W.�van�Deutekom,�J.�Piket�Weeserik,�K.�Scher�
penhuijsen,�J.�Snel�en�G.�Verheul�(�red.),�Ne�
derhorst�den�Berg�tijdens�de�oorlog�1940�1945.�
Uitgave�van�de�Gemeente�Nederhorst�den�
Berg�1986.�

Ome�Henk�Otten,� De�Geitenkamp",�in:�De�Sleu�
tel,�Nigtevecht�2000.�

Het�rood�omlijnde,�de�Nieuwe�Hollandse�Waterlinie,�had�
allemaal�onder�water�gezet�moeten�worden.�Naast�het�
woord�Uitermeer�(bij�de�U)�ligt�links�Nederhorst�den�
Berg�(uit�brochure�van�het�Groene�Hart,� Weerbaar�
Water,�Verdedigingswerken�in�het�Groene�Hart!).�
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Lustrum    TVE 45 jaar - OPEN DAG 30 mei 
2015 
�
De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�organiseert� in�samenwerking�met�de�H.H.K.�  Albertus�
Perk!�haar� jaarlijkse�Open�Dag,�dit� jaar� in�Hilversum.�Het�ochtendprogramma�vindt�plaats�
in�het�Muziek�Centrum�van�de�Omroep�aan�de�Heuvellaan�33�te�Hilversum.�
�
Het�thema�van�de�dag�is:�
�

Hilversum�als�Mediastad,�verleden�en�toekomst�
�
Programma�(onder�voorbehoud)�

�
�
�

9:30� Ontvangst��

� Start�van�het�ochtendprogramma:�
�� Lezing�Ad�van�Liempt,�publicist�en�programmamaker.�Hij�gaat�in�op�de�wijze�waarop�

in�een�televisieprogramma�het�verleden�in�beeld�kan�worden�gebracht.�
�� Lezing�Max�Cramer,�architectuurhistoricus.�Hij�schetst�een�beeld�van�de�rijkdom�aan�

gebouwen�uit�de�omroephistorie�in�Hilversum.�
Het�ochtendprogramma�wordt�afgesloten�met�een�paneldiscussie�over�hoe�de�gemeen�
te�Hilversum�en�de�omroep�de�toekomst�zien�van�de�Mediastad�en�hoe�om�te�gaan�met�
het�omroepverleden.�
Het�panel�zal�o.a.�bestaan�uit�Wimar�Jaeger,�wethouder�voor�media�en�cultuur�in�Hilver�
sum,� Ad� van� Liempt� en� Max� Cramer.� De� discussie� staat� onder� leiding� van� Ad�  s�
Gravesande,�documentairemaker�en�presentator.�

12:30� Lunchbu�et�

13:30�16:30�� Diverse�excursies�naar�keuze:�
a.� Wandelexcursie�MCO/voormalige�VARA�studio�en�AKN�gebouw�met�gids;�
b.� Fietstocht�langs�omroepgebouwen�,�georganiseerd�door�het�Fietsgilde�!t�Gooi;�
c.� Rondleiding�Mediapark�en�Instituut�Beeld�en�Geluid;�
d.� Rondleiding�KPN�toren�en�huidige�VARA�studio/Wereldomroep;�
e.� Rondleiding�en�toelichting�nieuwe�mediabedrijven:�Werf35�nl�in�ontwikkeling.�

16:30�17:30� Afsluiting�in�de�centrale�hal�van�het�MCO.�

Deelnemers�wordt�verzocht�zich�op�te�geven�bij�de�penningmeester�van�TVE�via�de�web�
site�www.tussenvechteneem.nl/open�dag�of�anders�per�brief�naar�Rostocklaan�7,�1404�
AD�Bussum�.�
Op�de�website�staat�ook�uitgebreidere�en�actuele�informatie�over�het�programma�en�de�
excursies.�Uw�aanmelding�wordt�deÞnitief�door�het�overmaken�van�de�kortingsprijs�van�
"�25,��voor�de�donateurs�van�Tussen�Vecht�en�Eem�voor�de�gehele�dag,�inclusief�ko�e/
thee,�lunch�en�afsluitende�borrel.�Rekeningnummer�TVE�is:�NL95�INGB�0003�8920�84.�

Deze�dag�is�mede�mogelijk�gemaakt�dankzij�de�medewerking�van�de�gemeente�Hilversum.�

Tussen Vecht en Eem 
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Emil Ludenbijeenkomst, 24 
april 2015 
�
Ook�dit�jaar�wordt�in�het�Stadhuis�van�Naarden�de�
jaarlijks�Emil�Ludenbijeenkomst�georganiseerd.�De�
avond�bestaat�dit�keer�uit�drie�onderdelen:�de�uitrei�
king�van�de�Emil�Ludenpenning�2015,�de�Emil�Ludenle�

zing�en�een�boekpresentatie�(zie�achterin�dit�nummer).�Het�trio�Ariodante�zal�deze�
avond�de�muzikale�omlijsting�verzorgen.�De�avond�begint�om�20.00�uur.�
�
Emil�Ludenpenning�2015�
Vier�organisaties�reiken�deze�penning�jaarlijks�uit:�de�Stad�en�Lande�Stichting,�de�
Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem,�de�Vereniging�Vrienden�van�het�Gooi�en�de�Stichting�
Gooisch�Natuurreservaat.�De�besturen�hebben,�op�voordracht�van�de�commissie,�
besloten�de�penning�dit�jaar�uit�te�reiken�aan�de�heer�Dick�A.�Jonkers.�Zijn�al�vele�
jaren�grote�betrokkenheid�bij�de�natuur�van�het�Gooi�en�omstreken,�zijn�grote�ken�
nis,�deskundigheid�en�vele�onderzoeken,�vooral�betre�ende�de�vogels,�zijn�inzet�om�
de�kennis�over�de�Gooise�natuur�te�verspreiden�door�het�schrijven�van�vele,�vele�
publicaties�voor�tijdschriften�en�boeken,�zijn�redactionele�werk,�zijn�gidswerk�en�zijn�
inzet�voor�concrete�natuurprojecten�vormen�de�aanleiding�om�hem�deze�penning�
toe�te�kennen.�
�
Emil�Ludenlezing�
Dit�jaar�is�er�een�speciale�en�toepasselijke�lezing,�het�leven�en�werk�van�Emil�Luden,�
de�eerste�voorzitter�van�de�Vereniging�Stad�en�Lande�van�Gooiland�en�de�persoon�
naar�wie�de�penning�is�vernoemd.�Dr.�F.J.L.�van�Dulm�heeft,�onder�meer�voor�het�
boek�Honderd�erßaters�tussen�Vecht�en�Eem,�onderzoek�naar�de�heer�Luden�gedaan�
en�geeft�deze�lezing�onder�de�titel:�Emil�Luden,�een�energiek�en�onvermoeid�leider.�
De�heer�Van�Dulm�zal�in�zijn�lezing�ook�ingaan�op�zowel�de�boeiende�aspecten�als�de�
valkuilen�bij�het�werken�aan�een�biograÞe,�door�hem�ervaren�bij�het�schrijven�van�zijn�
proefschrift�in�2012�over�gouverneur�Iman�Wilhelm�Falck.�Tevens�is�hij�reeds�vele�
jaren�voorzitter�van�de�Stad�en�Lande�Stichting.�
�
De�muziek�
Dit�jaar�wordt�de�muziek�ingevuld�door�het�trio�Ariodante�(Arleen�van�Wijland���so�
praan,�Alexandra�d Espinoza���mezzo�sopraan�en�Charlie�Meyering���piano).�Het�pro�
gramma�bestaat�uit�duetten,�in�!Italiaanse�sfeer �met�als�thema�!lie�ebben .�Het�zijn�
liederen�uit�verschillende�stijlperioden,�van�uit�de�barok,�via�de�klassieke�periode�tot�
in�de�romantiek.�
De�musici�geven�een�korte�toelichting�op�de�stukken.�Het�zal�blijken�dat�er�veel�ver�
banden�zijn�te�leggen�tussen�de�ten�gehore�gebrachte�muziek�en�de�inhoud�van�de�
avond.�
�
Als�u�aanwezig�wilt�zijn,�wordt�u�verzocht�te�reserveren�vóór�20�april�a.s.�bij�de�
secretaris�van�de�Stad�en�Lande�Stichting,�Schokking�8,�1271�JS,�Huizen,�
e�mailadres:�bertboeters@hetnet.nl.�
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In� 2009� verscheen� de� Historische�Canon�tussen�
Vecht�en�Eem.� In�de� Inleiding� schreef�prof.�Piet�
Leupen,� een� van� de� redacteuren,� naar� aanlei�
ding� van� de� landelijke� Canon� over� het� gevaar�
van� canonitis,� ofwel� de� 'ziekelijke'� neiging� om�
de�historische�werkelijkheid� te�versimpelen� tot�
een� rijtje� canonieke�gebeurtenissen.�Als� tegen�
wicht� tegen�deze�nieuwe�ziekte�benadrukte�hij�
het�belang�van�regionale�en�plaatselijke�canons:�
de�geschiedenis�op�het�ene�niveau� �het�landelij�
ke� � is� immers�niet� identiek�aan�het�andere�ni�
veau:�het� regionale�en�het� lokale.�Het� is�nodig�
een�vanzelfsprekende�relativering�in�te�bouwen�
naar� tijd,� streek� en� plaats:� het�verleden� is�niet�
overal�hetzelfde.�Een�van�de�doelen�van�de�regi�
onale�canon�van�TVE�was�dan�ook�te�stimuleren�
tot�lokale�canons.�
Die� doelstelling� is� intussen� aardig� gereali�

seerd.� Er� verschenen� al�mooie� canons� van�Ne�
derhorst� den� Berg� (2009),� Loosdrecht� (2011),�
Eemnes�(2011)�en�Hilversum�(2011,�2014).�Er�zijn�
best� regionale� gemeenschappelijkheden,�maar�
elke� plaats� heeft� daarbij� tevens� zijn� eigen� ge�
schiedenis.�Ook� Frits� Booy� en� zijn�mederedac�
teuren� van� het� eind� 2014� verschenen� Duizend�
jaar�Baarn.�Geschiedenis�van�een�Eemlands�dorp�
waren� aanvankelijk� van� plan� een� historische�
canon� van� de�Baarnse� geschiedenis� te�maken.�
Maar�er�kwam�zoveel�materiaal�ter�tafel�dat�zij�
besloten� de� canonopzet� los� te� laten� en� een�
omvattender� en� gedetailleerder� geschiedenis�
van� Baarn� te� schrijven.� Al� zijn� er� in� het� boek�
soms�nog�wel�canonsporen� te�vinden,�zoals�zo�
nu�en�dan�het�gebruik�van�de� term�venster� ter�
aanduiding�van�een�bepaald�hoofdstuk.�
De� titel� van�het� zevende�hoofdstuk� van�Dui�

zend� jaar� Baarn� luidt:� Van� boerengehucht� naar�
villadorp.�Deze� titel� had� ook� goed� die� van� het�
hele�boek�kunnen�zijn.�De�kern�van�de�Baarnse�
geschiedenis�wordt� er�mooi�mee� samengevat.�
Na�de�prehistorie,�waaruit�sporen�stammen�van�
rondtrekkende� jagers�verzamelaars,� duiken� de�

eerste�historische�gegevens�over�boerenbewo�
ning� in� het� gebied� van� Baarn� op� in� de� tiende�
eeuw.�Vanaf�968,� toen�de�gouw�Naerdincklant�
(die�veel�groter�was�dan�het�huidige�Gooi)�door�
graaf�Wichman�werd� geschonken� aan�de� abdij�
van� Elten,� moesten� de� boeren� van� Baarn� en�
Soest�op�11�november,�het�feest�van�Sint�Maar�
ten,�hun�thinsen�aan�de�abdij�komen�betalen�op�
het�kerkhof�van�Baarn.�En�als�er�een�kerkhof�is,�
mag� je� ervan�uitgaan,�dat� er�ook� een� kerk�be�
stond.�Pas� in�1385�bouwden�de�katholieken�van�
Baarn�hun�historisch�bekende�kerk,�gewijd�aan�
de� heilige� Nicolaas,� op� de� plaats� waar� nu� de�
Pauluskerk�staat.�
In�de�altijd�durende�strijd�van�de�bisschoppen�

van� Utrecht� als�wereldse� vorst� tegen� de� pre�
tenties� van� de� graven� van� Holland� probeerde�
de�bisschop�zijn�positie�onder�meer�te�verster�
ken� door� aan� een� aantal� plaatsen� in� Eemland�
stadsrechten� te� schenken.� Naast� Eemnes� Bin�
nen,� Eemnes� Buiten,� Ter� Eem� en� Bunschoten�
kreeg�ook�Baarn�stadsrechten�(ca,� 1350),�maar�
het� dorp� is� nooit� tot� een� echt� middeleeuws�

 Het lezen waard 

Boekbesprekingen 

Baarn - van boeren- 
gehucht naar villadorp 
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stadje� uitgegroeid� met� stadsmuren� en� een�
hoofdzakelijk�niet�agrarische�bevolking.�Wat�er�
wel�kwamen,�waren�kastelen.�In�het�Gooi�heeft�
nooit� een� kasteel� gestaan,� maar� in� Baarn� en�
omstreken� verschenen� er� vele.� In�Duizend�jaar�
Baarn�komen�er�zo� 'n�vier�uitvoerig�aan�de�or�
de:� het� versterkte� huis� Grimmestein,� kasteel�
Hamelenburg,�kasteel�Ter�Eem�en�kasteel�Dra�
kenburg.�

Na�de� kastelen� komen� in�de� zeventiende� en�
achttiende� eeuw� de� buitenplaatsen� van� rijke�
Amsterdamse� kooplieden.�Aan�die�buitenplaat�
sen�wordt�een�mooi,�apart�hoofdstuk�gewijd.�Er�
volgen� uitgebreide� 'portretten'� van� wat� later�
paleis� Soestdijk� wordt� �� met� uitgebreide� aan�
dacht� voor� de� achtereenvolgende� bewoners,�
vooral�die�van�het�Huis�van�Oranje� �;�van� land�
goed�De�Eult,�waaraan�Baarn�veel� lanen�te�dan�
ken� heeft;� van� kasteel�Groeneveld� en� tot� slot�
van�het� landgoed�Pijnenburg.�Aan�het�eind�van�
dit�hoofdstuk�worden�verder�nog�genoemd�de�
landgoederen� Benthuijs,� Buitenzorg,� Draken�
steyn,� de� Hooge� Vuursche,� Rusthoek,� Schoon�
oord,� Steevlied� en� Veltheim.� Aan� Drakensteyn�
wordt�ook�nog�aandacht�besteed�in�'venster'�22�
over�Het�dorp�Lage�Vuursche.�

En� dan� verschijnen� in� de� negentiende� eeuw�
de�villa's�en�de�villabewoners,�geen�Amsterdam�
se�patriciërs�meer�maar�wel�heel�rijke�burgers,�al�
dan�niet�nouveaux� riches.�Vooral�na�de�aanleg�
van�de�Oosterspoorlijn�naar�Amersfoort� (1874)�
worden�de�villa's�van�vakantiehuizen�tot�perma�
nent� bewoonde� verblijfplaatsen.� Baarn� krijgt�
een� geheel� ander� aanzien:� geen� boerendorp�
meer,�maar�een�plaats�vol�villa's�en�parken.�De�
oorspronkelijke� bewoners� raken� veel� van� hun�
grond� kwijt� aan� projectontwikkelaars� en� parti�
culieren.�Maar� er� komt� ook� nieuwe�werkgele�
genheid:� de� villabewoners� hebben� dienstmeis�
jes�en�poetsvrouwen�nodig,�koetsiers�en�tuinlie�
den.� Er� vindt� uitbreiding� plaats� van� de� over�
heidsdiensten� en� openbare� voorzieningen.�
Daarmee� komen� er�ook,� schrijft�de� auteur� van�
dit� hoofdstuk,� arbeiders� voor� het� onderhoud�
van� wegen� en� beplantingen,� gemeenteveld�
wachters,�smeden�voor�de�rijtuigen�en�modistes�
voor�de�deftige�dames.�

Mede�door�de� industrie�die� zich� later� in�Baarn�
vestigt,�komen�er�naast�villaparken�ook�nieuwe�
woningen� voor� arbeiders� zoals� Het�Rode�Dorp�
van� de� socialistische� woningbouwvereniging�
Ons�Belang.�Na�de�Tweede�Wereldoorlog�treedt�
het�verval�van�de�villawijken� in.�Vele�villa's�wor�
den� ofwel� afgebroken� ofwel� omgebouwd� tot�
kantoorpand.�Van�wat�er�nog�rest,�hebben�sinds�
1993�de�meeste�historische�villa's�de�status�ge�
kregen�van�gemeente��of�rijksmonument.�

�
Toegankelijk�en�fraai�geïllustreerd�boek�
Na�de�eerste�zeven�hoofdstukken,�die�hoofdza�
kelijk�chronologisch�van�aard�zijn,�volgen�er�nog�
veertien�die�een� thematische�opbouw� kennen,�
zoals� Burgemeesters� in� Baarn� (hoofdstuk� 8);�
Aandacht�voor�auteurs�(hoofdstuk�13),�Over�atle�
tiek,� roeien,� voetballen� en� andere� sporten�
(hoofdstuk� 14),� Artsen� en� gezondheidszorg�
(hoofdstuk� 18)� en� Markante� middenstanders�
(hoofdstuk� 20).�Alle� aspecten� van�het� leven� in�
Baarn�komen�zo�wel�aan�de�orde.�De�religiege�
schiedenis� van� het� dorp� is� verspreid� over� een�
aantal� hoofdstukken.� Zo� komt� in� hoofdstuk� 3�
Hoog�en�laag,�katholiek�en�protestant�in�de�16e�en�
17e�eeuw� eerst� de� Reformatie�en�haar�gevolgen�
aan�de�orde�en�wordt� later�ook�nog�gesproken�
over�een�dominee�die�in�1606�klaagt,�dat�hij�nog�
nooit�een�avondmaalsdienst�heeft�kunnen�hou�
den�en�dat�hij�maar�vijftig�kerkgangers�heeft�op�
ruim� negenhonderd� inwoners,� terwijl� intussen�
de� overheid� nogal� streng� optrad� tegen� de� ka�
tholieken�van�het�dorp.� In�hoofdstuk�19�Kerken�
in� Baarn� na� 1700� wordt� het� zeer� gevarieerde�
latere�kerkelijke�beeld� in�Baarn�geschetst;�er� is�
niet� één� dominante� geloofsrichting,� zoals� in�
Soest� (katholiek)�of� in�Bunschoten�Spakenburg�
(gereformeerd),�maar�er�zijn�vele�verschillende�
kerkgenootschappen.�

Duizend�jaar�Baarn� is� toegankelijk�geschreven�
en� fraai�geïllustreerd.�Vele� inwoners� zullen�het�
met� genoegen� hebben� aangeschaft.� En� ook�
voor� historisch� geïnteresseerden� tussen� Vecht�
en�Eem� is�er�veel�wetenswaardigs� in�te�vinden.�
Interessant�vind� ik,�dat�het�boek� in�de� Inleiding�
opent�met�een�behandeling�van�wat�er�al�eerder�
over�de�geschiedenis� van�Baarn� is�geschreven,�
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zoals� door� schoolmeester� T.� Pluim� die� zowel�
archiefstukken� als� zijn� grote� duim� gebruikte�
voor� het� boek� Uit� de� geschiedenis� van� Baarn.�
Anders� dan� voor� Soest� is� er� nog� steeds� geen�
wetenschappelijke� geschiedenis� van� Baarn� be�
schikbaar.� Hoe� verantwoord� ook,� Duizend� jaar�
Baarn�kan�die�plaats�uiteraard�niet�innemen.�Het�
boek� is�wel�belangrijk,�omdat�het�bij�een�groot�
publiek�de�belangstelling�voor�de�eigen�geschie�
denis�wekt�en�de�kennis�ervan�vergroot.�

�
Enkele�kritische�kanttekeningen�
Naast� de� drie� redacteuren� Frits� Booy,� Gerard�
Brouwer�en�Douwe� van�der�Meulen�heeft�nog�
een� twaalftal� auteurs� aan� Duizend� jaar� Baarn�
meegewerkt.�Graag�had�ik�in�het�boek�een�over�
zichtje� gezien� met� hun� namen� en� een� korte�
typering,�ook�al�heb�ik�verscheidene�schrijvers�in�
de� loop� van�de� tijd� als� degelijke� lokaalhistorici�
leren�kennen.�De�eerste�hoofdstukken,�die�voor�
namelijk�het� chronologische� verhaal� van�Baarn�
vertellen,� doen� wat� rommelig� aan;� misschien�
doordat� zij� zijn� samengesteld� uit� eerder� apart�
geplande�canonvensters.�De�titels�ervan�dekken�
niet� altijd� helemaal� de� lading.� Zo� wordt� in�
hoofdstuk� 1� Grafgiften,� kookstenen,� pijlpunten�
en�meer�vondsten� eerst� ook� uitgebreid� bericht�
over� de� geologie� van� het� gebied,� die� zo� bepa�
lend�was�voor�de�verdere�geschiedenis.�

Als� ik� historische� foutjes� tegenkwam,� be�
tro�en�die�bijna�allemaal�de�algemene�geschie�
denis.� Zo�wordt� bij� de� verlening� van� de� stads�
rechten� aan� Baarn� rond� 1350� gesteld� dat� de�
bisschop�werd�benoemd�door�de�Duitse�keizer�
(p.� 19),�maar� dat� gebeurde� al� niet�meer� sinds�
het�Concordaat�van�Worms�in�1122.�Als�in�venster�
4� de� Patriottentijd� ter� sprake� komt,�wordt� ge�
steld� dat� door� de� economische� achteruitgang�
'vele�gewone�mensen�werkloos'�waren�gewor�
den�(wat�op�zichzelf� juist� is)�en�dat�zij� 'daarom�
opstandig'�werden� (p.�39).�De�suggestie�wordt�
gewekt� dat� het� patriots� verzet� tegen� de� prins�
van� Oranje� en� de� prinsgezinde� regenten� het�
werk� was� van� die� werkloze� gewone� mensen,�
maar�de�patriotten�waren�naast�een�aantal�anti�
orangistische� democratisch� gezinde� regenten�
vooral� gezeten� burgers� die�medezeggenschap�

in�het�bestuur�opeisten.�
De� eindredactie� had� ook� wel� wat� strenger�

mogen� zijn� tegen� herhalingen;� sommige� gege�
vens�komen� in�meer�hoofdstukken�terug.�Maar�
ondanks� dit� soort� kanttekeningen� ben� ik� toch�
erg� blij� met� Duizend� jaar� Baarn.� De� regionale�
geschiedschrijving� heeft� er� weer� belangrijke�
bouwstenen�bij�gekregen�en� vooral:� vele�men�
sen�genieten�ervan�en�hun�historische�interesse�
wordt�er�zeker�door�gewekt�of�versterkt.�En�dat�
is�nu� juist�ook�de�doelstelling�van�Tussen�Vecht�
en�Eem.�

Henk�Michielse�
�

Frits� Booy� en� Gerard� Brouwer� (eindredactie),�
Duizend� jaar� Baarn.� Geschiedenis� van� een� Eem�
lands�dorp� van� circa� 1000� tot� circa� 2000,� Baarn�
2014,� uitgave� van�de�Historische�Kring�Baerne.�
Prijs� �19,50.�Verkrijgbaar�bij�de�Hist.�Kring�Baer�
ne� en� de� boekhandels� Den� Boer� en� Bruna� in�
Baarn.�

�

De�periode�rond�de�jaarwisseling�was�buitenge�
woon� vruchtbaar� voor� de� regionale� geschied�
schrijving.�In�korte�tijd�verschenen�er�maar�liefst�
drie� uitstekende� boeken� over� plaatsen� in� ons�
gebied:� over� Baarn,� Vreeland� en� Weesp.� De�
boeken�over�Baarn�en�Vreeland�zijn�toegankelij�
ke� en� rijkelijk� geïllustreerde� populair�
wetenschappelijke� uitgaven;� ze�worden� elders�
in�dit�nummer�of� in�een� later�nummer�bespro�
ken.� Het� boek� Geschiedenis� van�Weesp� Deel� II�
1850�1945� is� een� wetenschappelijke� studie,� ge�
schreven� door� twee� gepromoveerde� beroeps�
historici,�Aukje�en�Gjalt�Zondergeld.�Gjalt�werkte�
onder�meer�als�docent�geschiedenis�aan�de�Vrije�
Universiteit,� waar� hij� voor� doctoraalstudenten�
een�werkcollege�opzette�over�Weesp�in�de�twin�
tigste� eeuw.� Aukje� was� conservator� van� het�
Weesper�Museum� en� ontwikkelde� zich� tot� dé�

Een bijzondere bijdrage 
aan de geschiedenis van 
Weesp 
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kenner� van� de� Weesper� geschiedenis.� Zij�
schreef�het�eerste�deel�Geschiedenis�van�Weesp.�
Van�prehistorie�tot�de�moderne�tijd,�dat� in� 1990�
verscheen.�Daarna�promoveerde�zij� in�2006�op�
Een� kwestie� van� goed� bestuur.� Twee� eeuwen�
armenzorg�in�Weesp�(1590�1822).�In�TVE�en�ande�
re� tijdschriften� schreef� zij�mooie� artikelen,� ter�
wijl� zij� eveneens� meewerkte� aan� boeken� als�
Geuzen�en�papen.�

Geschiedenis�van�Weesp�1850�1945� is�chronolo�
gisch�opgezet,� verdeeld� in�drie�ongeveer� even�
lange� hoofdstukken,�wat�weinig� lijkt� voor� een�
boek�van�288�pagina's�tekst.�Maar�de�twee�eer�
ste� hoofdstukken� zijn� weer� onderverdeeld� in�
een�aantal�sub�periodes.�Hoofdstuk�I�Industriali�
sering�en�Wereldoorlog�heeft�als�delen:�A.�Weesp�
omstreeks� 1850,� B.� De� jaren�zeventig� tot�aan�de�
Eerste�Wereldoorlog� en� C.�De�Eerste�Wereldoor�
log.� Hoofdstuk� II� Weesp� in� de� jaren� tussen� de�
beide�Wereldoorlogen� is�onderverdeeld� in�A.�De�
jaren�twintig� en� B.� De� jaren�dertig.� De� verschil�
lende� periodes� worden� ook� weer� onderver�

deeld� in�vaak� terugkerende� thema's�zoals�poli�
tieke� verhoudingen,� economische� situatie,� ar�
menzorg,� onderwijs,� woningbouw,� werkeloos�
heid,�handel�en�verkeer,�kunst�en�cultuur.�

�
Beslissende�trends�
Met�de�schets�van�de�periode�rond�1850�geven�
de�auteurs�als�het�ware�een� soort�nulpunt�aan�
voor�de�moderne�Weesper�geschiedenis.�Weesp�
was�afgezakt�tot�een�klein,�armoedig�provincie�
stadje,�waar�bijna�30%�van�de�bevolking�op�een�
of� andere� manier� werd� bedeeld.� Zoals� in� de�
andere�Nederlandse�steden�heersten�er�enorme�
onhygiënische�toestanden�die�ziektes�als�chole�
ra� en� tyfus�met� zich�meebrachten.�Politiek�ge�
zien�werd�Weesp�in�die�tijd�overheerst�door�een�
heel� kleine� groep� liberaal� gezinde� notabelen,�
die� vanwege� het� zogeheten� censuskiesrecht�
maar� door� een� paar� burgers� gekozen�werden.�
Weesp� was� verder� een� gemeente� van� gering�
vertier,�zoals�het�bestuur�zelf�schreef.�
Vanaf�de� jaren� zeventig� van�de�negentiende�

eeuw� begon� Weesp� te� veranderen� onder� in�
vloed�van�de�grote�trends�die�in�heel�Nederland�
speelden:� de� Industriële�Revolutie� en� de� daar�
mee�verbonden�Sociale�Kwestie,�de�opkomende�
Verzuiling� en� Schoolstrijd� en� tenslotte� de� Kies�
rechtuitbreidingen,�die� een� einde� zouden� gaan�
maken� aan� de� liberale� dominantie.� De� Sociale�
Kwestie� besloeg� een� heel� breed� terrein,� niet�
alleen�de� strijd�van� vakbonden� voor�betere� ar�
beidsvoorwaarden,�maar�ook� zaken� als� sociale�
woningbouw,� volksgezondheid� en� armenzorg�
en� sociale� uitkeringen�  � allemaal� zaken� waar�
voor�ßink�geknokt�moest�worden.�
In�de�hele�beschreven�periode�werd�het�eco�

nomisch�leven� in�Weesp�beheerst�door�de� inter�
nationaal�befaamde�cacaofabriek�van�Van�Hou�
ten,�al�kwamen�er�nog�andere�grotere�en�kleine�
re�bedrijven�op,�voor�het�merendeel�ook�weer�
dankzij� Van� Houten.� Het� bedrijf� begon� klein,�
maar�groeide�onder�Casparus�van�Houten�uit�tot�
verreweg� de� grootste� werkgever� van� Weesp�
met�zo'n�1000�werknemers.�De�paternalistische�
verhoudingen� binnen� deze� meest� belangrijke�
onderneming� stonden,� aldus� de� auteurs,� de�
vroege�ontwikkeling�van�arbeidersorganisatie�in�
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de�weg.�Pas�tegen�het�einde�van�de�negentien�
de� eeuw� kon� de� socialistische� timmerman� Ge�
rard� Vader� de� algemene� timmerliedenvereni�
ging� Door� Eendracht� Verbetering� oprichten.�
Deze�Gerard�Vader�zou�ook�in�de�volgende�peri�
ode� nog� een� belangrijke� plaats� innemen� in� de�
Weesper� geschiedenis,� als� strijdbaar� socialis�
tisch�raadslid�en�later�na�de�splitsing�in�de�SDAP�
tussen�sociaal�democraten�en�communisten�als�
de� eerste� Nederlandse� communist� die� lid� van�
een�gemeenteraad�werd.�Vanwege�zijn�beteke�
nis�voor�Weesp�heeft�Gjalt�Zondergeld�hem�dan�
ook� als� sociale�erßater�geportretteerd� in�de� in�
april� te� verschijnen� bundel� Honderd� erßaters�
tussen�Vecht� en� Eem.� Trouwens,� ook� Casparus�
van�Houten� is�natuurlijk�als� (economisch)�erßa�
ter�in�dat�boek�opgenomen.�

De� trends� Verzuiling� en� Schoolstrijd� hangen�
nauw�samen.� In�dit�kader�komen�allerlei�aspec�
ten�aan�de�orde�zoals�zij�zich� in�Weesp�hebben�
voorgedaan:�de�katholieke�herleving,�de�eman�
cipatie� van� de� gereformeerde� 'kleine� luyden',�
het�ontstaan�van�de�christelijke�partijen�ARP�en�
CHU,� de� opkomst� van� de� sociaal�democratie�
met�partijen�als�de�SDAP�en�met�vakbonden,�de�
stichting� van� confessionele� scholen�enzovoort.�
De� toenemende� uitbreiding� van� het� kiesrecht�
leidde�uiteindelijk�dankzij�de� invoering� van�het�
algemeen�kiesrecht�in�1919�tot�het�einde�van�de�
liberale�dominantie� in�Weesp.�De�Van�Houtens�
waren� niet� alleen� economisch� overheersend,�
maar�ook�politiek.�In�1896�zaten�maar�liefst�drie�
van� de� vier� leden� van� de� Van� Houten�directie�
voor�de�liberalen�in�de�Weesper�gemeenteraad.�
Vanaf�1919�zou�de�SDAP�doorgaans�de�grootste�
partij�zijn�in�de�Weesper�politiek.�De�partij�werd�
zoals� ook� landelijk�meestal� buiten� het� college�
van�B.�en�W.�gehouden,�al�was�er�korte�tijd�een�
'rooms�rode�coalitie'�op�gemeenteniveau.�Zelfs�
de� socialistische� woningbouwvereniging� werd�
achtergesteld�bij�de�katholieke�en�protestantse.�

Het� deel� over� de� Jaren� dertig� volgt� voor�
Weesp� nauwgezet� de� gevolgen� van�de� econo�
mische� crisis� en� de� opkomst� in� Duitsland� van�
het� nationaal�socialisme.� Enkele� paragrafen�
worden�gewijd�aan�De�NSB�in�Weesp.�In�juni�1933�
was� in�Weesp� een� afdeling� van� de�NSB� opge�

richt.� Bij� verkiezingen� bleef� de� partij� er� altijd�
onder� het� landelijk� en� provinciale� gemiddelde,�
soms�ver�daaronder.�

Het� laatste� hoofdstuk� van� ruim� 100�pagina's�
(p.� 185�288)� is� gewijd� aan� de� Bezetting� (1940�
1945).�Weesp,�concluderen�de�auteurs,�beleefde�
geen� zware� gevechten� noch� in�mei� 1940� noch�
tijdens�de�bevrijding,�maar�de�stad�en�haar�be�
volking� hebben� wel� zwaar� geleden.� Achter� in�
het� boek� is� een� lijst� opgenomen� met� alle� 62�
joodse� slachto�ers� uit� Weesp.� Ook� andere�
Weespenaren�verloren�het�leven,�zowel�omwille�
van�Nederland�als� in�Duitse�krijgsdienst.�Er�wa�
ren�er�in�Weesp�die�de�kant�van�de�nazi's�kozen,�
zoals� de� redacteur� van� de� Weesper� Courant.�
Maar�er�was�ook�sprake�van�groeiend�verzet;�er�
werden� ondergrondse� organisaties� opgericht�
en�er�verschenen� illegale�blaadjes.�Om� te� laten�
zien�hoe� levens�onder�de�oorlog�konden�verlo�
pen,�beschrijven�de�auteurs�uitgebreid�de�lotge�
vallen� van� kapper� Van� Deursen,� van� de�
'dwangarbeider'�Jan�Smit�en�van�de�verzetsman�
Anthonie�Rijken.�

In� een� van� de� laatste� paragrafen,� Schuld�en�
boete,�wordt� beschreven� hoe� in�Weesp� na� de�
oorlog�de�zuivering�is�verlopen.�Het�boek�wordt�
afgesloten�met�een�Personenregister,�een�over�
zicht� van� Bronnen� en� Literatuur� en� het� uitge�
breide�Notenapparaat.�

�
Degelijke�studie�
Zoals� gezegd,� Aukje� en� Gjalt� Zondergeld� zijn�
ervaren� historisch� onderzoekers,� die� al� veel�
gepubliceerd�hebben.�Net�als�deel� I�uit� 1990� is�
Geschiedenis� van� Weesp.� Deel� II� 1850�1950� een�
wetenschappelijk� verantwoorde,� degelijke� stu�
die� geworden�met�maar� liefst� 855� noten.�Ook�
nu�weer� is� het� boek� verschenen� bij� Uitgeverij�
Heureka�uit�Weesp.�Het� telt� in� totaal�336�dicht�
bedrukte�bladzijden,�regelmatig�gelardeerd�met�
zwart�wit�illustraties.�Het�boek�is�goed� leesbaar�
en�er� staan� regelmatig�heel� interessante�gege�
vens� in,�maar� de� auteurs� neigen� soms�wel� tot�
erg� verregaande�detaillering.� Zo�wordt� telkens�
vermeld�wie�er�raadslid�zijn�geworden,�te�begin�
nen� in� 1850.�Op�pagina�75� lezen�we�zeer�gede�
tailleerd� over� de�modernisering�van�het�postwe�
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zen.�Voor�een�niet�Weespenaar�als� ik�zijn�al�die�
details� en� al� die� namen� niet� zo� interessant,� al�
realiseer�ik�mij�wel,�dat�het�boek�allereerst�voor�
de� Weespenaren� geschreven� is.� Lokale� ge�
schiedschrijving� moet� nu� eenmaal� tegemoet�
komen� aan� de� behoefte� van� lokale� lezers� aan�
herkenbaarheid.�Voor�de�mensen�uit�Weesp�die�
geïnteresseerd� zijn� in�de�geschiedenis� van�hun�
eigen�woonplaats,� is� dit� boek� een�must.� Voor�
historisch� geïnteresseerden� tussen� Vecht� en�
Eem� is�het�een�belangrijke�aanwinst�op�het�ge�

bied�van�de�regionale�geschiedschrijving.�En�het�
was�de� auteurs,�hen� kennende,� vast�om�beide�
te�doen.�

Henk�Michielse�
�

Aukje� en� Gjalt� Zondergeld,� Geschiedenis� van�
Weesp.�Deel�II�1850�1945,�Weesp�2014,�Uitgeverij�
Heureka.�ISBN�9789062623631.�Prijs� �34,50.�

�

Agenda 

Lezingen�en�activiteiten�
�
maart�
�
13�
HK�Nederhorst�den�Berg�ontvangt�Gemke�de�Jager,�
directeur�van�het�Nederlands�Zilvermuseum�in�
Schoonhoven,�die�een�lezing�houdt�getiteld�Macht�&�
Pracht�bij�de�Boerenstand.�Sociaal�Cultureel�Centrum�
!De�Spot",�Blijklaan�1,�Nederhorst�den�Berg.�
�
17�
Historisch�Café�Naarden�ontvangt�Anton�Kruft,�die�
een�lezing�houdt�over�WO�I�in�Nederland.�In�De�Hoed,�
Adriaan�Dortsmanplein,�Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
�
19�
HK�Weesp�heeft�haar�Algemene�Ledenvergadering�
met�aansluitend�een�lezing�door�Auke�Lemstra�over�
Weesp�en�het�mysterie�van�de�verdwenen�bruggen.�In�
Het�Lichthuis,�Waagplein�10,�Weesp,�aanvang�19.30�
uur.�
�
21�
Comeniusdag�in�de�Grote�Kerk�te�Naarden.�
Jaarlijkse�herdenking�van�Jan�Amos�Comenius�met�de�
Comeniuslezing�en�uitreiking�van�de�Comeniusprijs.�
Van�13.00�17.00�uur.�Informatie�en�aanmelden�op�
www.comeniusmuseum.nl.�
�
�
�

�
�
april�
�
23�
HK�Baerne�met�de�lezing�Ieper,100�jaar�Grote�Oorlog�en�
de�positie�van�Nederland�(w.o.�Baarn)�door�Barend�
Smit.�In�het�Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�aan�
vang�20.00�uur,�zaal�open�19.30�uur.�
�
23�
HK�Weesp�met�een�Amsterdamse�avond�met�de�le�
zing�Onder�de�rook�van�Amsterdam�door�Cees�Pfei�er.�
In�Het�Lichthuis,�Waagplein�10,�Weesp,�aanvang�19.30�
uur.�
�
24�
HK�Nederhorst�den�Berg�#�lezing�(nog�in�voorberei�
ding).�
�
mei�
�
19�
Historisch�Café�Naarden�#�spreker�en�onderwerp�nog�
nader�te�bepalen.�In�De�Hoed,�Adriaan�Dortsmanplein,�
Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
�
30�
Open�Dag�TVE�samen�met�Hilversumse�Historische�
Kring�Albertus�Perk:�Hilversum�als�Mediastad,�verleden�
en�toekomst.�Locatie:�MCO�Muziekcentrum�van�de�om�
roep,�Heuvellaan�33,�1217�JL�Hilversum.�
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�Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1A,�Baarn�
Expositie:�Baarn�gelooft.�T/m�27�juni,�woe�van�14.00�
16.00�uur�en�za�van�11.00�13.00�uur.�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie�Bijzonder�en�Monumentaal�Blaricum,��t/m�me�
dio�mei.�Do�van�20.00�22.00�uur�en�za�van�14.00�16.00�
uur.�
�
Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�1411�RS�Naarden�
Tentoonstelling�Godsdiensten�van�de�Wereld.�Pavel�Po�
pelka,�directeur�van�het�Comenius�Museum�in�
Uhersky�Brod�én�fotograaf�reisde�naar�verschillende�
landen�om�mensen�in�relatie�tot�hun�godsdienst�vast�
te�leggen,�t/m�3�mei.�Di�zo�van�12.00�17.00�uur.�
�
Raadhuis�Dudok�Hilversum�en�Dudok�Dependance�
Dudokpark�1,�Hilversum�
Rondleiding�door�het�interieur�van�het�raadhuis�en�
tentoonstelling�over�het�leven�en�werk�van�W.M.�Du�
dok�(1884�1974)�met�na�aßoop�torenbeklimming�bij�
goed�weer.�Vr�en�zo�om�13.30�uur.�
�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Eemnes,�Raadhuislaan�21,�Eemnes�
Tentoonstelling�met�als�titel�Ocrietfabriek,�van�op�
bouw�tot�a�raak.�Geopend�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Huizer�Museum�
Achterbaan�82,�Huizen�
Tentoonstelling�Van�analoog�naar�digitaal�Fotoclub�Fle�
vo�65�jaar,�t/m�21�maart.�Open�di�za�van�13.30�17.00�
uur.�
�
Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�tentoonstelling�En�toen �kwam�de�mens.�
Tentoonstelling�over�de�opkomst�van�de�zoogdieren,�
met�als�hoogtepunt�van�hun�ontwikkeling�het�ver�
schijnen�van�de�mens.�Permanente�expositie�Goois�
Verleden.�Hier�komen�onder�de�naam�Goois�Verleden�
de�geologische,�paleontologische,�archeologische�en�
landschappelijke�facetten�van�het�Gooi�aan�bod.�Di�zo�
13.00�16.30�uur.�Elke�derde�zondag�van�de�maand�is�er�
een�lezing�van�14.00�15.00.�
�
�

Historische�Kring�Laren�
 De�Lindenhoeve!,�Burg.�van�Nispenstraat�29,�Laren�
Tentoonstelling�Laren,�feit�én�Þctie.�Met�werken�van�
Polak,�De�Rijk,�De�Vrankrijker�en�Koekkoek,�t/m�25�
april,�za.�van�14.00�16.00�uur.�
�
Singer�Laren�
Oude�Drift�1,�1251�BS�Laren�
Leo�Gestel.�De�Mooiste�modernist.�Eerste�overzichts�
tentoonstelling�van�Gestels�werk�in�twintig�jaar,�t/m�
25�mei,�di�t/m�zo�van�11.00�17.00�uur.�
�
Vestingmuseum�Naarden�
Westwalstraat�6,�1411�PB�Naarden�
Fototentoonstelling�De�luchtige�Stelling.�De�stelling�
van�Amsterdam�vanuit�de�lucht�bekeken.�Van�12�maart
�26�april,�di�vr�van�10.30�17.00�uur,�za�zo�van�12.00�
17.00�uur.�
�
Gemeentemuseum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�over�Weesper�porselein�
en�reclamemateriaal�van�Van�Houten.�
Di�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�

��
Stadswandelingen�
�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�door�
het�authentieke�dorp.�
Aanvang�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�Schouten�
huis,�Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
�
Naarden:�Vereniging�Vestingstad�Naarden�organiseert�
iedere�derde�zondag�van�de�maand�een�stadswande�
ling�in�en�om�de�vesting.�
Aanvang�12.30�uur�bij�de�Utrechtse�Poort,�Ruys�
daelplein,�Naarden�
�
Blaricum:�18�april�14.30�uur�voorjaarsdorpswandeling�
en�3�oktober�14.30�uur�najaarsdorpswandeling�


