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A�eelding�omslag�voor�(grote�inzet):��Gezicht�op�Weesp�met�volmolen�op�de�poorttoren�(schilderij�van�Izaäk�van�
Ruisdael,�1645;�zie�p.229�e.v.).�©�TVE�2015.�Alle�rechten�voorbehouden.�Niets�uit�deze�uitgave�mag�worden�verveelvou�
digd,�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�schrifte�
lijke�toestemming�van�de�uitgever.�De�uitgever�heeft�ernaar�gestreefd�de�rechten�van�de�illustraties�volgens�wettelij�
ke�bepalingen�te�regelen.�Degenen�die�desondanks�menen�zekere�rechten�te�kunnen�doen�gelden,�kunnen�zich�alsnog�
tot�de�uitgever�wenden.�

Wist�u�dat?�
Wist�u�dat�er�in�en�rond�Weesp�in�de�loop�der�tijd�
heel�wat�molens�hebben�gestaan?�Wouter�Pfeif�
fer,� zelf�molenaar� op�De�Vriendschap� in�Weesp,�
beschrijft�alle�soorten�molens�die�sinds�1310�in�zijn�
woonplaats�gemalen�hebben.�

Wist�u�dat� in�Huizen�rond�1655�een�pestepide�
mie� heerste� waarbij� de� helft� van� de� bevolking�
omkwam?� Intussen�maakten�de�Huizers� ruzie� in�
het� dorpsbestuur� en� in� de� kerk.�Ondergeteken�
de� heeft� een� poging� gedaan� om�dit� alles� uit� te�
zoeken.�

Wist�u�dat� in�Soest�een�aantal�avonturen�van�
Paulus� de� Boskabouter� is� ontstaan?� Schrijver/
tekenaar�Jan�van�Oort�woonde�daar�zo'n�vijfen�
twintig� jaar.� Velen� kennen� hem� beter� als� Jean�
Dulieu.�Frits�Booy�schrijft�over�het�niet�zo�geluk�
kige� leven�en�het�boeiende�werk�van�de�schep�
per�van�Paulus.�

Wist� u� dat� er� in� Soest� twee� brinken� zijn� ge�
weest,�die�nu�geen�van�beide�nog�Brink�heten?�
U� denkt�wellicht� bij� het�woord� brink� aan� een�
driehoekig�graspleintje�met�bomen�erop.�Auteur�
Jaap�Groeneveld�zal�u�(voor�wat�Soest�betreft)�
graag�uit�die�droom�helpen.�

Wist�u�dat� in�Hilversum�een�verzetsgroep�ac�
tief�is�geweest�die�oorlog�voerde�met�de�teken�
pen�(maar�niet�alleen�daarmee)?�Eddie�de�Paepe�
schrijft�over�'N.V.�De�Strijders',�een�groep� jonge�
Hilversummers,� die� verantwoordelijk�was� voor�
de� verzetsbladen� Ons� Verzet� en� De� Heraut� en�
voor�de�vele�(spot)prenten�daarin.�

En�dan�te�weten�dat�er�nog�meer�in�dit�nummer�
van�TVE�staat:�Anton�Kos�vervolgt�onze�serie�over�
kaarten�tussen�Vecht�en�Eem�met�een�artikel�over�
de�kaart�van�het�Gooi�van�Walraven�(1723);�Henk�
Michielse�doet�een�boekje�open�over�de�nieuwe�
vertaling�van�Lambertus�Hortensius'�geschiedenis�
van�Naarden�en�wie�er�niet�bij�was�kan�in�dit�num�
mer�lezen�hoe�de�Open�Dag�van�TVE�en�de�uitrei�
king�van�de�Ludenpenning�verliepen.�

Wist�u�dat�de�geschiedenis�van�onze�regio�zó�
boeiend�was?�

Hans�Mous�
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Oriëntatie�
�

Achtergronden�van�brinken�
Aan�het�begrip�brink� zitten� twee�hoofdaspec�
ten:� een� etymologisch� aspect,� dat� voor� heel�
Noordwest�Europa� geldt,� en� een� functioneel�
aspect,� dat� in�Nederland� betrekking� heeft� op�
de� zandgronden� en� stroomruggen� boven� de�
grote� rivieren.�Etymologisch�wordt�het�woord�
in� verband� gebracht� met� brinko� dat�
 heuvelhelling!� of�  heuveltop!� zou� betekenen.�
De� Engelse,� Duitse� en� Scandinavische� talen�
kennen�ook�het�woord�brink.� In�het�Engels�bij�
voorbeeld�at�the�brink�of�war� (op�de� rand�van�
oorlog),�terwijl�the�village�green�qua�functie�het�
dichtst�bij�onze�centrale�dorpsbrink�komt,�maar�
qua� karakter� toch� heel� anders� is.� Het� Duitse�
Brink� is� de�  grasrand� rond� een� akker!,� terwijl�
onze�brink�daar�Thie�wordt�genoemd�(vergelijk�
tie�in�Oost�Nederland�als�vergaderplaats)�of�An�

ger�als�het�centrale�grasveld� in�planmatige�An�
gerdörfer.�Het�Zweedse�brink�betekent� (steile)�
oever!,� waarin� ook� een� randfunctie� is� te� her�
kennen.1�

Aan� de� functionele� kant� zien� we� enerzijds�
het� algemeen� ingeburgerde� hedendaagse� be�
grip� als�  centraal� met� bomen� beplant� dorps�
plein�of�grasveld!.�Er�zijn�echter�vele�voorbeel�
den�van�brinken�in�Drenthe�die�enkele�eeuwen�
geleden�nog�aan�de�dorpsrand� lagen.� In�kleine�
dorpen�doen�ze�dat�nog�steeds.�Verder�zijn�er�
weiden� die� brink� worden� genoemd,� vooral�
langs� (soms� verdwenen)� stroompjes.2� In� de�
Gelderse� Vallei� wordt� het� achtererf� van� de�
boerderij�of�het�hele�boerenerf�soms�brink�ge�
noemd,�bijvoorbeeld�in�de�uitdrukking� even�de�
brink�aanharken!.3�

Gees�in�Drenthe�is�een�mooi�voorbeeld�waar�
bij� verschillende� soorten� brinken� voorkomen.�
Er� waren� drie� dorpsbrinken� aan� de� rand� van�

De brinken van Soest 
De dorpsweide die niet eindigde als dorpsplein 
 

� � Jaap�Groeneveld�

Bij�een�nog�lopende�inventarisatie�van�brinken�en�brinkverwijzingen�op�en�rond�de�
Utrechtse�Heuvelrug� �waartoe�ook�het�Gooi�mag�worden�gerekend� �duiken�
verschillende�vormen�van�brinken�op.�Veel�mensen�denken�dat�brinken�centraal�
gelegen�dorpspleinen�zijn.�Veelal�is�dat�tegenwoordig�wel�zo,�maar�inmiddels�is�
onder�kenners�wel�bekend�dat�de�dorpsbrinken�oorspronkelijk�gemeenschappelijke�
weiden�voor�het�verzamelen�van�vee�aan�de�rand�van�een�nederzetting�waren.�Veel�
dorpen�hadden�meerdere�brinken.�In�het�Gooi�zijn�de�Brink�van�Muiderberg�en�die�
van�Laren�waardevolle�stukken�cultuur�historisch�erfgoed,�die�veel�overeenkomst�
vertonen�met�Drentse�brinken�met�hun�bomen.�Laren�kent�eigenlijk�een�
brinkencomplex,�want�daar�zijn�meerdere�brinken,�zoals�dat�ook�in�Hilversum�het�
geval�was.�In�Soest�leeft�de�Langeindse�Brink�nog�voort�in�de�namen�Lange�en�Korte�
Brinkweg.�Deze�laatste�brink�had,�evenals�de�Korteindse�Brink,�een�heel�andere�
verschijningsvorm.�Dit�artikel�over�deze�brinken�is�vooral�te�beschouwen�als�een�
literatuurstudie,�maar�bronnenmateriaal�wordt�ook�gebruikt.�
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het� langgerekte� oude� dorp.� Verder� waren� er�
vijf�weiden� langs�het�begin�van�een�stroompje,�
die� de� Rijken�� en� Keuterbrinken� werden� ge�
noemd;�drie�voor�de�rijke�boeren�en�om�en�om�
daartussen� twee�voor�de�keuters,�die�hun�vee�
inschaarden�op�de�voor�hen�bestemde�brinken�
(a�.�2).�

Aanvankelijk� zouden� verspreid� liggende�
boerderijen�op�de� zandgronden� in�de�periode�
eindigend�tussen�500�en�900�na�Chr.�een�eigen�
omheind� deel� van� het� erf� als� boerderijbrink�
hebben� gehad.� Het� vee� werd� er� verzameld�
voor�de�nacht�en�er�werd�mogelijk�mest�verza�
meld�voor�de�nog�beperkte�huisakker.4�Tussen�
800� en� 1200� na� Chr.� schoven� de� aanvankelijk�
zwervende�nederzettingen�op�naar�een� lagere�
en�vaste�locatie�tussen�de�hoger�gelegen�essen�
of� engen� en�broekbossen� in�de�beekdalen�die�
gaandeweg� weidegronden� werden� voor� de�
runderen.�De�dorpen�werden�deels�ßankesdor�
pen,� zoals�Soest�er�ook�een� is.�Met�de� toene�

mende�intensivering�van�de�landbouw,�die�mo�
gelijk�werd�dankzij�meer�veeteelt�voor�de�mest�
productie,�ging�meer�samengewerkt�worden�in�
het�ontginnen�van�de�omgeving.�Het�vee�werd�
geweid�op�gemeenschappelijke�gronden�en�ge�
meenschappelijke� brinken� ontstonden� op� de�
dorpsranden�om�het�vee� in�te�scharen�of�tijde�
lijk�te�verzamelen.5�

Een� andere� theorie� over� het� ontstaan� van�
brinken� is� dat� het� deels�met�bomen� beplante�
boerenerf�di�uus�overliep� in�de�gemeenschap�
pelijke� ruimte.�De�achterzijde�van�de�boerderij�
is� het� domein� van� de� boer,� met� de� grote�
schuurdeuren� gewoonlijk� op� de� brink� gericht.�
Zo�zou�de�naam�van�het�boerenerf�of�de�met�
bomen� omzoomde� rand� ervan� overgegaan�
kunnen�zijn�op�die�van�de�gemeenschappelijke�
ruimte.6�(a�.�3)�

Brinken�als�gemeenschappelijke�dorpsruimte�
in�het�algemeen�hebben�vaak�een�driehoekige�
vorm.�Ze�worden�onterecht�wel�Frankische�drie�

A�.�1:�Boerderij��of�huisbrinken�van�twee�particuliere�eigenaren�in�Meppen,�Drenthe�(foto�auteur).�Dit�is�een�van�de�
vele�voorbeelden�die�afwijken�van�de�gangbare�beeldvorming.�
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hoeken� genoemd.� Onterecht� slaat� op�
 Frankisch!,�omdat�ooit�verondersteld�werd�dat�
de� dorpsbrinken� in� de� vroege� Middeleeuwen�
(Frankische� tijd)�zijn�ontstaan,�maar�ze�blijken�
uit�de�Karolingische�tijd�te�dateren.7�Het� is�evi�
dent�gemakkelijker� vee� in�een�hoek� samen� te�
drijven�zoals� in�een� trechter.�De�driehoek�had�
gewoonlijk�aanvankelijk�een�naar�buiten�gerich�
te�open�zijde�met�aansluitende�veedrift(en)�en�
twee�zijden�waarlangs�de�boerderijen�stonden.�
Veedriften�waren�door�regelmatig�gebruik�bre�
de�zandige�banen,�waarlangs�het�vee�werd�ge�
dreven�naar�de�heide�of�de�weidegronden.�

Met�de�groei�van�de�nederzetting�raakte�ook�
de�derde� zijde�bebouwd� en�ontstond�wat�we�
nu� kennen:� de� centrale� dorpsbrink,� die� vaak�
kleiner�werd�door�de�bouw�van�een�kerk,�een�
school�en/of�een� rechthuis�erop.�De�brink�was�

meestal� beplant� met� opgaande� bomen,� vaak�
eiken,�die�voorzagen� in�balken�voor�de�gebin�
ten� van� de� boerderijen� en� eikels� voor� de� var�
kens.�

�
De�belangrijkste�literatuur�over�Soest�
Over� Soest� is� door� een� aantal� auteurs�min� of�
meer�uitvoerig�geschreven.�Van�Iterson�schreef�
in� 1932� over� de� markeorganisaties� en� geeft�
daarbij� gedetailleerde� verwijzingen.8� In� 1970�
beschreef� Gottschalk� de� historisch�
geograÞsche� ontwikkeling� van� Soest, waarbij�
ze�ook�op�de�brink� inging.9�Helaas�moeten�we�
constateren�dat�zij�niet�goed�op�de�hoogte�was�
van�de�lokale�historie,�waardoor�ze�in�haar�test�
case�verwarring�heeft�veroorzaakt.�Natuurlijk�is�
er� in�de�afgelopen�45� jaar�zoveel�meer�bekend�
geworden.� Gottschalk� kende� blijkbaar� alleen�
de�Langeindse�Brink�als� de�brink!.�

De� gebroeders� Hilhorst,� die� we� in� het� ver�
volg� zullen� aanduiden� met� Hilhorst,� besloten�
op�grond�van�onderzoek�een�nieuwe�publicatie�
over�Soest�te� laten�verschijnen,�die�als�een�de�
gelijk� resultaat� de� vroegste� geschiedenis� van�
de�achtste� tot�de�zeventiende�eeuw�beschrijft�
als�die�van�een�ontginningsdorp.� In�het�bijzon�
der�komt�de�ontginningsvolgorde�aan�de�orde,�
waarop� we� later� terugkomen.� Zij� hebben� het�
ook�over� de�brinken!�in�plaats�van� de�brink!.10�

Derks�gaat�in�op�de�zeventiende�en�achttien�
de�eeuw�en�hij�beschrijft�de�brinken�samenvat�
tend,� analoog� aan� de� resultaten� van�Hilhorst.�
Hij� onderscheidt� de� Langeindse� Brink� en� de�

A�.�2:�Gees�in�Drenthe�volgens�minuutplan�van�om�
streeks�1825�(uit:�Brinkenboek,�1981;�tekening�J.�van�der�
Vaart).�Links�de� Rijken�!�(r.b.)�en� Keuterbrinken!�(k.b.).�
De�randen�meest�links�liggen�het�laagst�bij�het�begin�van�
een�stroompje.�De�es�rechts�is�het�hoogst.�Er�zijn�ook�
drie�gewone�brinken,�gemerkt�a,�b�en�c.�

A�.�3:�Boerderijen�met�hun�achterzijde�gericht�naar�de�
brink,�waarbij�de�huisbrinken�di�uus�overgaan�in�de�
dorpsbrink�(uit:�Brinkenboek,�1981;�tekening�J.�van�der�
Vaart).�



178� TVE�33e�jrg.�2015�

Laatst�gewijzigd:�6�8�2015�Versie:�3e�proef�

Korteindse� Brink.11� Dat� onderscheid� heeft� eer�
der�nauwelijks�aandacht�gekregen,�met�uitzon�
dering� van� Lägers� e.a..12� In� 1684� werd� in� ver�
band�met�het�onderhoud�van�de�wegen�echter�
al�gerefereerd�aan�de�Korteindse�Brink.13�

We�ontkomen�niet� aan�het� ambivalente�ge�
bruik� van�  brink!� en�  brinken!.� Oorspronkelijk�
werden�de�verschillende�delen�als�één�gemeen�
schappelijk�geheel�beschouwd,�als�speciaal�on�
derdeel�van�alle�gemeenschappelijke�grond,�tot�
er� in� 1649� sprake� is� van�  dorpsbrinken!,� ver�
deeld� in� achttien� aaneengesloten� blokken�
waartoe�ook�wegen�behoorden.14�

�
De�geograÞe�van�het�dorp�Soest�
We�beperken�ons� tot� het�dorp� Soest� en� laten�
dus� de� oude� buurtschappen� De� Birkt,� Hees,�
Soesterberg,� Soesterveen� en� Veenhuizen� bui�
ten�beschouwing.�We�nemen�de�situatie�op�het�
kadastrale� minuutplan� van� 1832� als� uitgangs�
punt�(afb.�4).�Het�dorp�Soest�was�toen�een�lint�
dorp,�dat�ongeveer�op�de�5�meter�hoogtelijn�te�
gen�de�noordoostelijke�en�zuidoostelijke�hellin�
gen�van�de� langgerekte�stuwwal�"�met�de�top�
pen�Engenberg�en�Lazarusberg�"�lag�gevleid.�

Oorspronkelijk�was�deze�heuvel�tot�bij�de�5�me�
ter�hoogtelijn�omgeven�door�venen,�die�vooral�
verdwenen� door� turfwinning,� maar� ook� door�
ontginning�en�daarmee�gepaard�gaande�oxida�
tie�van�het�veen.�Op�deze�grens�was�het�gun�
stig�om�boerderijen�te�vestigen�tussen�de�lage�
re,� nattere� gronden� voor� het�weiden� van� vee�
en�de�hogere�en�drogere�gronden�voor�akker�
bouw,�de�Eng.�In�1832�lagen�naar�de�Eem�toe�de�
wei��en�hooilanden.�Aan�de�oost��en�noordzijde�
lag� in� 1832�nog�hoogveen�dat�verder�uitgegra�
ven�en�ontgonnen�werd.� In�het�zuidoosten� la�
gen� de� Soester� heide� en� de� stuifzanden� van�
Soestduinen.�

De�Oude�Kerk�en�de�kleine�concentratie�van�
bebouwing� daaromheen� vormden� als� Kerk�
buurt,� met� onder� andere� een� klein� raadhuis,�
pastorie�en�kosterswoning,�het�dorpscentrum.�
Verder�waren�er�enkele�herbergen�en�woonde�
er� een� aantal� ambachtslieden.� Een� aantal�we�
gen�kwam�hier�samen.15�Van�een�dorpsplein�bij�
de�kerk�was�niet�of�nauwelijks� sprake;�de�Eng�
begon�pal�voor�de� ingang�van�de�kerk.�Aan�de�
Korte�Melmweg�was�ook�een�concentratie�met�
cafés� wegens� het� turfvervoer� van� het� veen�
naar�de�Grote�Melm.�

�
De�21�hoeven�van�Soest�
Ten�zuidwesten�van�de�Oude�Kerk�lag�het�zoge�
naamde�Korte�End�van�Soest�en�ten�noorden�er�
van�het�Lange�End.�Daarvan�wordt�het�gedeelte�
tot� de� Grote�Melmweg� ook�wel� als�Middelwijk�
aangeduid,�terwijl�dan�het�restant�ten�noorden�
van� de� Grote� Melmweg� Lange� End� wordt� ge�
noemd.� De� boerderijen� stonden� ongeveer� op�
de�5�meter�hoogtelijn.�

Hilhorst�toont�aan�dat�de�oorspronkelijke�ze�
ven�hoeven�aan�het�Korte�End�het�oudste�ge�
deelte�van�Soest�vormden�en� in� 1006�door�de�
bisschop�van�Utrecht�aan�het�klooster�Hohorst�
(Heiligenberg)�werden�geschonken;�vanaf�1050�
behoorden� ze� toe� aan� de� Paulusabdij� te�
Utrecht.�Hilhorst�vermoedt�echter�dat�de�oud�
ste�hoeven�van�Soest�en�die�van�Hees�al�date�
ren�uit�de� tijd� van�de� schenking� van� 777�door�
Karel�de�Grote�aan�de�bisschop�van�Utrecht�op�
grond�van�het�feit�dat�er�tienden�werden�gehe�

A�.�4:�Overzicht�van�het�dorp�Soest�op�basis�van�de�
kadastrale�kaart�van�1832,�noorden�boven�(basis:�Gérard�
Derks;�gekleurde�tekst:�auteur).�De�Langeindse�Brink�
strekt�zich�in�geel�uit�langs�Middelwijk�en�het�Lange�
End.�De�brink�als�geheel�begint�en�eindigt�bij�de�beide�
einden�van�de�Baarnweg.�
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ven.�Tienden�waren�al�in�747�ingesteld�door�de�
Frankische�koning�Pippijn�de�Korte.16�

Landheren� en� grootgrondbezitters� zoals� de�
bisschop�van�Utrecht�en�graaf�Wichman�streef�
den� georganiseerde� ontginningen� na,�waarbij�
een� gestructureerde� nederzettingsopzet� ont�
stond.�De�gangbare�en�op�dat�moment�zinvolle�
landbouwpraktijk�zal�overgenomen�zijn�of�mis�
schien�op�punten�tegelijk�verbeterd�en�daarna�
gaandeweg� geëvolueerd� zijn.� In�deze� context�
van�georganiseerde�ontginning�moet�Soest�zijn�
ontstaan� langs� twee� opeenvolgende� ontgin�
ningsassen.�Soest� komt�dan�ook�niet�overeen�
met�esdorpen,�waarin�ogenschijnlijk�de�boerde�
rijen�willekeurig�zijn�rondgestrooid.�

Het�Korte�End�heeft�een�ontginningsas�met�
een� noordoost�zuidwestelijke� oriëntatie� met�
boerderijen�aan�de�Korteindse�Brink,�nu�de�Fer�
dinand�Huycklaan.�Derks�vermoedt�dat�de�ou�
de�hoeven�aanvankelijk�aan�de�noordwestzijde�
van� deze� brink�waren� gelegen,� dus� bij� de� ak�
kers�op�de�Eng.17�De�verkaveling� loopt�parallel�
aan�de�Neerweg�(nu�Peter�van�de�Breemerweg)�
tot� aan� het� oude� gerecht� De� Birkt� met� de�
Birktse�Wetering�als� grens.�Het� gebied� tussen�
deze�wetering�en�de�Eemweg,�ten�oosten�van�
de�Neerweg,�is�op�enig�moment�ontgonnen�en�
verdeeld� (verhoefslaagd)� ten� gunste� van� de�
Korteindse�hoeven�met�een�verkaveling�haaks�
op�de�oude�verkaveling�en�gericht�op�de�Eem.�
Oorspronkelijk�liep�aan�de�voorzijde�van�de�ou�
de�hoeven�op�het�Korte�End�ook�een�kerkpad,�
waarvan�de�resten�omstreeks�1860�werden�op�
geruimd.18�

Oorspronkelijk�waren�er�veertien�hoeven�aan�
het�Lange�End,�gerekend�vanaf�de�kerk,�waar�
van� er� volgens� Hilhorst� dertien� zijn� gesticht�
door�graaf�Wichman�van�Hamaland,�nadat�deze�
tussen�950�en�970�de�grond�had�verkregen�van�
de�bisschop�als�tegenprestatie�voor�de�bescher�
ming�die�Wichman�in�Deventer�aan�de�bisschop�
bood� tijdens� de� invallen� van� de�Noormannen.�
Zes�ervan�hoorden�in�1401�tot�het�bezit�van�het�
Stift�van�Elten�en�zeven�uiteindelijk�weer�tot�het�
bezit� van� de� bisschop.� De� meest� noordelijke�
(veertiende)�hoeve,�de�Vranckenhoeve,�zou�een�

van� de� verspreide� bisschoppelijk� bezittingen�
zijn� geweest,� hoewel� de� gebroeders� Hilhorst�
dat�betwijfelen.�Er�is�volgens�hen�in�Soest�geen�
vroonhoeve� of� uithof� aangetoond,� zoals�Gott�
schalk�nog�meende;�zij�zag�ten�onrechte�de�eer�
ste�hoeve�bij�de�kerk�daarvoor�aan.�

De� boerderijen� van� het� Lange� End� stonden�
met� de� voorgevel� aan� de� oostkant� van� het�
Kerkpad.�Achter�de�boerderijen� langs� liep�een�
karrenspoor�over�de� Langeindse�Brink,�dat� tot�
weg�evolueerde�en�als�Brinkweg�bekend�stond�
in� de� achttiende� eeuw.�Op� 30� november� 1911�
werden�bij� raadsbesluit�de� straatnamen�Korte�
en�Lange�Brinkweg�vastgesteld.�Let�wel,�de�Kor�
te� Brinkweg� loopt� langs� het�meest� noordelijk�
deel�van�het�Lange�End�ten�noorden�van�het�lo�
kaalspoor�en�heeft�dus�niets�te�maken�met�het�
zuidelijk�gelegen�Korte�End.�

Rond�de�heuvel� lag� in� 1832�op�de�grens�van�
veen�en�hoger�akkerland�een�ring�van�meer�of�
minder� brede� gemeentegronden� die� aan� de�
oostzijde� fungeerden� als� weiden� (dorps��
brinken)�en�aan�de�westzijde�als�veedriftachtige�
heidestroken� die� tot� de� meent� werden� gere�
kend.� Opmerkelijk� is� dat� de� Langeindse� Brink�
aan�de�noordzijde�op�een�trechter�of�Y� lijkt;�de�
westelijke�tak�langs�de�Korte�Brinkweg,�de�oos�
telijke� langs�de�Grote�Melmweg.�Aangenomen�
mag�worden�dat�deze�brink�op�de�driesprong�in�
de� tijd� van�Wichman� is� ontstaan.�Deze� ruimte�
doet� denken� aan� een� terrein�waar� vee� verza�
meld�kon�worden�op�de� rand�van�de�wildernis�
van�De�Beek,�voordat�deze�werd�ontgonnen.�

Langs� de� Korte� Brinkweg� was� nauwelijks�
sprake� van�een�brink,� eerder�een� veedrift�om�
uit�te�komen�bij�Het�Hart�(omgeving�Koningin�
neweg),�die�van�oorsprong�een�meent�was.�De�
Korte� Brinkweg� komt� sinds� mensenheugenis�
uit�op�de�huidige�Burgemeester�Grothestraat,�
de�voormalige�straatweg.�

Ten� noorden� van� de� Korte� Brinkweg� en� de�
Grote� Melmweg� lag� het� gebied� De� Beek,� dat�
vermoedelijk�zijn�naam�ontleent�aan�de�voorlo�
per� van�het�Oude�Grachtje,�oorspronkelijk�een�
veenstroompje�dat�afwaterde�op�de�Eem.�Ten�
oosten� van�De� Beek� lagen� de� Langeindse�Ma�
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ten,�die�aanvankelijk�gemeenschappelijk�eigen�
dom� zouden� zijn� geweest� van� de� hoeven� op�
het�Lange�End.19�

�
De�omvang�en�ligging�van�de�brink�
Op�het�kadastrale�minuutplan�van�1832�(a�.�4)�
zijn� de� twee� afzonderlijke� Langeindse� en�
Korteindse�Brinken�nog�duidelijk� te�herkennen.�
Zij�waren�destijds�eigendom�van�de�gemeente�
Soest�en�werden�door�haar�verpacht.�Bij�de�eer�
ste�kunnen�we�ook�de� twee�velden� ter�weers�
zijden�van�de�Grote�Melmweg�beschouwen�als�
delen� van� de� Brink� voor� 1597.20�Maar�was� de�
brink� mogelijk� nog� breder,� zoals� Gottschalk�
meende?�

�
De�brinken�van�Soest�
�
Gottschalk�denkt�dat�de�brink�veel� later� is�ont�
staan�dan�de�vestiging�van�de�boerderijen.�Re�
denen� geeft� zij�daarvoor� helaas� niet.� In� Soest�
zou�volgens�Hilhorst�al�vanaf�de�achtste�eeuw�
sprake� zijn� geweest� van� een� ontginningsbasis�
met� zeven� hoeven� langs� het� Korte� End.� Met�
het� ontginnen� van� deze� hoeven� en� het�direct�
gebruiken�van�gemeenschappelijke�grond�voor�
het�weiden�van�enig�vee,�zal�er�van�meet�af�aan�
een�gemeenschappelijk�terrein�voor�veedrift�en�
verzameling� bij� de� boerderijen� zijn� geweest.�
Het�gedeelte�van�de�Langeindse�Brink�langs�de�
Lange�Brinkweg�zou�dan�op�dezelfde�wijze�uit�
de�tweede�helft�van�de�tiende�eeuw�dateren.�

Het�opmerkelijke�van�Soest� is�dat�er�al� in�de�
achtste�eeuw� sprake� lijkt� te�zijn�van�een�plan�
matige�strokenverkaveling,�terwijl�bij�zulke�ont�
ginningsnederzettingen� in� latere� eeuwen�
(twaalfde� en� later),� vooral� in� de� veenontgin�
ningen,�meestal� geen� sprake�meer� is� van� een�
brink.� Nederlangbroek� en� Schalkwijk� lijken� in�
het�Kromme�Rijn�gebied�daarop�de�uitzonderin�
gen�te�zijn.21�

De� vorm� en� ligging� van� de� Soester� brinken�
zijn�atypisch,�maar�er�is�een�min�of�meer�verge�
lijkbare� situatie� in�het�Drentse�dorp�Gees,�dat�
we�eerder�noemden�(a�.�2).�De�brinken�liggen�
op�de�rand�van�de�lagere�weiden�(richting�Eem�
dal),�terwijl�ze�min�of�meer�een�verlengstuk�van�

de�boeren(achter)erven�lijken�te�zijn;�een�recht�
getrokken�variant�van�a�eelding�3.�

�
Oudste�vermeldingen�
De� brink� van� Soest�wordt,� voorzover� bekend,�
voor� het� eerst� vermeld� in� een�bisschoppelijke�
rentmeestersrekening�van�1378/1379.22�In�de�zo�
mer� van� 1379� liet� de� rentmeester� turf� uit� het�
veen� vervoeren� tot� Soes� aen� den� berch� opt��
hoghe� opten� Brenc� bij� skupers,23� waarbij� met�
skupers�de�Cupershoeve� is�bedoeld,�die� samen�
met� de� Vranckenhoeve� een� hele� hoeve� vorm�
de.24�De�schrijfwijze� in�vijftiende��en�zestiende�
eeuwse� citaten� is� veelal� brenck,� maar� ook�
brinck,� brynck� en� brijnck� komen� voor.25� Een�
voorbeeld� uit� 1502� refereert� aan� die�gehmeyn�
brenck,�waar� het� gemeenschappelijk� bezit� tot�
uitdrukking�komt,�terwijl�naast�brink�ook�meent�
of�gemeente�wordt�gebruikt.26�Per�slot�was�de�
brink� een� bijzonder� gedeelte� van� de� gemeen�
schapsgrond,�de�gemeente.�

De� nadere� plaatsbepaling� van� de� brink(en)�
komt�voor�het�eerst�naar�voren� in� 1557� in�een�
getuigenverklaring�van�vier� lokale� ingezetenen�
in� de� leeftijd� van� zestig� tot� zeventig� jaar� die�
eerder�in�het�dorpsbestuur�hadden�gezeten.�Zij�
verklaren�wel� te�weten� volgens� eendrachtige�
buurspraak� dat� nijemant� op� den� brynck� tus�
schen� den� twee� Baerenwegen� sal�mogen� grove�
soyen� stijcken� [zoden� steken],� noch� plaggen,�
noch�maeijen�dan�alleen�voor� soveel�hij�van�be�
darf� [nodig]�heeft�ende�niet�meer.27�De�hier�ge�
noemde�plaatsbepaling�veroorzaakte�veel�ver�
warring,�waarover� later�meer.� In� 1528�was� al�
eens�eerder�de�omvang�van�de�brink�opnieuw�
o�geraemt� (afgeperkt)� volgens� oude� brieven�
van� de� bisschop� en� getuigenissen� van�weder�
om�een�aantal�oude�mannen.28�

In� 1569�wordt� in� een� conceptversie� van� de�
Costumen�en�usantiën�van�Soest�aandacht�gege�
ven�aan�de�brink,�de�Eng�en�de�wegen,�die�enig�
inzicht�geeft�omtrent�de�situatie:29�
13.� Item� dye� byren� [buren]� van� Soest� hebben�
gans�gheen� incomsten�van�enyge�goederen�ofte�
landeren,�dan�hebben�alleen�enen�kaelen�brijnck,�
daer� nauwelijcken� dye� ganssen� dye� koste�
kryghen�mueghen.�
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Artikel�15�gaat�over�de�Eng�waarover�een�heer�
weg� gaat,� die� Barenwech� wordt� genoemd,� en�
die�we�in�samenhang�met�het�volgende�moeilijk�
anders� kunnen� interpreteren� dan� de� huidige�
Soesterengweg�en�aansluitende�wegvakken� in�
het�verlengde.�Deze�is�hierna�van�belang�in�ver�
band�met�de�omvang�van�de�brink.�Verder�wor�
den�de�Doedtwech�en�het�Padde�genoemd,�die�
respectievelijk� de� Doodweg� of� Overweg�
(straatweg�sinds�1816)�en�het�Kerkpad�zijn.�

In�de�opsomming�ontbreekt�het�karrenspoor�
over� de� brink,� dat� daarom� van� zeer� onderge�
schikte� betekenis� was� en� alleen� voor� de� aan�
grenzende�boeren�van�belang.�Derks�merkt�op�
dat� primaire� bronnen� nooit� refereerden� aan�
een�weg�achter�de�boerderijen,�maar�altijd�aan�
 de�brink!.30�

�
De�oorspronkelijke�omvang�van�de�brinken�
De� tekst� van� 1557� "�  tussen� de� twee� Baarn�
wegen!�"�over�de�omvang�van�de�brink�veroor�
zaakte�de�nodige�verwarring�bij�Gottschalk.�Zij�
zag� in� de� ene� Baarnweg� de� latere� straatweg�
(Steenho�straat�etc.)�en�in�de�andere�het�oude�
karrenpad� achter� de� boerderijen,� de� huidige�
(Korte�en�Lange)�Brinkweg,�die�ze�abusievelijk�
de�Doodweg�noemde,�wat�helaas�ook�door�an�
dere�auteurs�is�overgenomen.�Op�basis�daarvan�
concludeerde�ze�dat�de�brink�tussen�de�straat�
weg�(Overweg,�werkelijke�Doodweg)�en�de�be�
grenzing� van�de�weilanden� van�de� Eempolder�
lag.31�Zij�zag�verder�de�hofsteden�met�hun�met�
bomen� omzoomde� erf� als� eilandjes� op� de�
(Langeindse)�brink.�Hierin�vond�ze�steun� in�de�
tekst� uit� 1379,�waarin� de� bisschoppelijke� rent�
meester�de�turf�uit�het�veen�aen�den�berch�opt�
hoghe�opten�Brenc� liet�brengen.�Het�hoge�deel�
tussen�het�Kerkpad�en�de�Overweg�van�dat�ver�
onderstelde�deel�van�de�brink�zou�volgens�haar�
gebruikt�zijn�als�opslag�voor�turf�en�hooi.�

Er�zijn�allerlei�zaken�die�dit�onhoudbaar�ma�
ken.�Allereerst� lag�het�karrenpad�niet�tegen�de�
weilanden�aan,�maar�vlak�achter�de�boerderijen�
(de�kortste�weg�de�hoek�om),�waardoor�strikt�
genomen� het� oostelijk� deel� van� de� brink� niet�
tussen�de�wegen� ligt.�Volgens�Derks� is� er�blij�
kens�allerhande�verkoopakten�en� leencontrac�

ten�dan�allang�sprake�van�een�aaneengesloten�
reeks� particuliere� gronden� tussen� en� voor� de�
boerderijen,� waartussen� ook� nog� particuliere�
stegen� lagen�als�dwarsverbindingen� tussen�de�
Overweg� en� de� brink.� In� oude� leen�� en� over�
drachtsakten�wordt�het�terrein�voor�de�boerde�
rijen� tussen� het� Kerkpad� en� de� Doodweg/
Overweg� ook� vaak� als� deel� van� de� Eng� be�
schouwd.32�

Wat�dan?�Mede�op�basis� van� een�opmerking�
van� Derks� in� die� richting,� lijkt� de� conclusie� te�
moeten� zijn,� dat� met�  de� twee� Baarnwegen!� is�
bedoeld:�  de� twee� uiteinden� van� de� Baarn�
weg!�(afb.�4).�Daarbij�is�het�ene�uiteinde�de�Soest
(er)dijk�en�het�andere�uiteinde�de�huidige�Kolo�
nieweg.�De�Conditiën�ende�voorwaerden�voor�de�
verpachting� van� de� dorpsbrinken� door� het� ge�
recht�van�Soest�uit�1649�bevestigen�dit�beeld�on�
geveer�90�jaar�na�de�getuigenis�van�1557.�

Kortom,�we�houden�het�erop�dat�de�brinken�
zoals�in�1832�zijn�aangegeven�achter�de�boerde�
rijen,�met�de�velden� langs�de�Grote�Melmweg,�
de�al�eeuwen�eerder�bedoelde� brenck!�zijn�ge�
weest.�

�
De�intrigerende�Vranckenhoeve�
We�zagen�reeds�de�Vranckenhoeve�als�de�veer�
tiende�hoeve,�waarvan�de�helft�na�een�kennelij�
ke�opdeling�Cupershoeve�ging�heten.�Sommige�
auteurs� betwisten� dat� de� Vranckenhoeve� een�
bisschoppelijk� goed� is� geweest,� volgens� hen�
zou� het� geen� vroonhoeve� of� uithof� zijn� ge�
weest.�Opmerkelijk�is�dat�hij�bij�het�vorkachtige�
(Y)�uiteinde�van�het�Lange�Eind� ligt.�Er�werd� in�
1378/1379� turf� opgeslagen.� We� suggereerden�
zelf� dat� hier� vee� werd� verzameld.� Mocht� er�
aanvankelijk� toch�sprake�zijn�geweest�van�een�
uithof� of� iets� dergelijks� in� Soest,� waarvan�
schriftelijke� bewijzen� misschien� verloren� zijn�
gegaan,�dan�lijkt�deze�plek�met�deze�hoeve�wel�
een�voor�de�hand�liggende�met�zijn�controle�op�
het�turfvervoer�over�het�Oude�Grachtje.�

�
Het�gebruik�van�de�dorpsbrinken�
De� gemene�buren�van�Soest� hadden� gezamen�
lijk�zeggenschap�over�de�brinken.�Zij�stelden�re�
gels�vast�of�veranderden�deze,�waarna�het�ge�
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recht�  � de� schout�  � zorgde� voor� handhaving.�
Deze�situatie�stamde�al�vanaf�de�tijd�voor�950,�
waarin�Soest�en�Hees�hofgerechten�van�horigen�
hadden�die� voorgezeten�werden�door�de�hof�
meier.�Deze�gang�van�zaken�evolueerde�daarna�
naar� een� gemene�buurspraak,� vergadering� van�
de� gemene�buren,� voorzover� het� de� gemeen�
schappelijke�gronden�en�zaken�betrof.�
Vanaf� 1530�maakten� de� gemene�buren� deel�

uit�van�het�gerecht,�waarbij�de�kerk�van�Soest�
als�een�van�deze�buren�gold.�Over�een�periode�
vanaf�dat� jaar� tot� 1632� is�een�aantal�voorbeel�
den� van� beslissingen� voorhanden.� In� 1532�
moesten� de� schapen� op� ieders� eigen� grond�
worden�geweid,�maar�later�wordt�afgesproken,�
!volgens� ouder� gewoonte",� dat� elke� buurman�
het� recht� had�om� vijf� schapen� op� de� brink� te�
mogen� houden.� Blijkbaar�werden� ook� andere�
dieren� toegelaten,�want�omstreeks� 1555�werd�
er�gesproken�over�de�grote�schade�die�schaap�
houders� toebrachten� aan� de� korenvelden� en�
ook�werden�er�gaten�gestoken�op�de�Grasbrink�
tot� nadeel� van� de�gemeen� schamele�buren�die�

beesten�[koeien],�vercken�ende�ganssen�holden.�
Er�waren� regels�voor�het�hoeden�van�schapen�
op�de�Grasbrink�en�de�Brink�in�bepaalde�tijdvak�
ken,�waarbij�niet�duidelijk�is�of�het�twee�namen�
voor�dezelfde�brink�zijn,�of�de�Grasbrink�er�een�
deel�van�is.�Vermoedelijk�is�de�Grasbrink�dezelf�
de�als�de�Langeindse�en�Korteindse�Brinken� sa�
men,�die� in� 1832�nog�weiden�waren,� terwijl�de�
veedriftachtige�stroken�ten�westen�van�de�Eng�
als�heide�stonden�aangegeven.�
In�een�aantal�gevallen�werd�tijdelijk�een�huis�

toegestaan� op� de� brink,� zo� lang� de� bewoner�
leefde,�waarna�het�huis�moest�worden�afgebro�
ken�en�de�grond�weer�bij�de�brink�kwam.�Van�
de�bewoner�werd�meestal�een�bepaalde�tegen�
prestatie� aan�het�dorp� verlangd.�Het�was�niet�
toegestaan�om�grond�toe�te�voegen�aan�de�ak�
ker�of�eigen�erf,�of�in�de�brink�te�graven.�In�1578�
werd�paal�en�perk�gesteld�aan�het�planten�van�
bomen.�Dat�mocht�alleen�binnen�een�roede�bui�
ten�het�eigen�erf�volgens�oude�costumen.�Som�
mige�bomen�die� in�de�weg� stonden,�moesten�
omgehakt� worden.� Schout� en� schepenen� za�

A�.�5:�Herberg� De�Drie�Ringen!�in�de�Soester�Kerkebuurt,�gezien�vanaf�de�rand�van�het�kerkhof�bij�het�koor�van�de�
Oude�Kerk�(collectie�G.J.M.�Derks,�Arnhem).�Hoewel�deze�omgeving�functies�had�die�bij�een�dorpsbrink�horen,�maak�
te�het�geen�deel�uit�van�de�Soester�brink.�
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gen�wederom� toe�op�de�naleving.� Er� stonden�
soms�forse�boetes�op�overtredingen.�
In�1573�werd�op�21� juni�besloten�om�een�per�

ceeltje� van�de�brink� te� verhuren� ten�bate� van�
de�buren�om�de�grote�schattingen�ten�behoeve�
van�de�oorlogvoering� �de�Tachtigjarige�Oorlog�
 �te�compenseren.�Al�op�12� juli�werd�weer�ver�
gaderd� en� besloten� om� de� brink� van� jaar� tot�
jaar�te�verhuren�aan�Soesters�tot�anders�beslo�
ten�zou�worden.33�Hier�lijkt�een�begin�te�zijn�ge�
maakt�met�de�verdeling�van�de�brink� in�afzon�
derlijk� te� verhuren� delen,� die� naar� het� schijnt�
sindsdien�niet�meer�is�gewijzigd.�
In�1822�verpachtte�het�dorpsbestuur�achttien�

percelen� bekend� onder� de� naam� dorpsbrinken�
als�schaapsweide.34�Er� is�veel�meer�te�vertellen�
over�het�gebruik�van�de�brink,�maar�dat�is�al�ge�
daan�door�anderen�en�het�zou�dit�artikel�uit�zijn�
voegen� doen� barsten.� Zie� daarvoor� de� litera�
tuur.�

Besluit�
�
Ook� in� Soest� blijkt,� net� als� in� andere� dorpen,�
dat� de� brink� tegen� het� dorp� aan� lag� of� erin�
overliep.� Hier� kon� vee� onder� toezicht� gehou�
den�worden:�ganzen,�varkens,�schapen,�koeien,�
paarden.�De� randligging�komt� in�Soest� in� 1832�
wel� zeer� nadrukkelijk� naar� voren� bij� de��
Langeindse�Brink.�Het�begrip�geldt�alleen�voor�
de� strook� bij� de� dorpsbebouwing� achter� de�
boerderijen.�
Het�is�opmerkelijk�dat�in�Soest�de�term�brink�

niet� is� overgegaan� op� een� dorpsplein� dat�
meestal� de� rest� vormt� van� een� grotere� oor�
spronkelijke�brink�die�als�dorpsweide� fungeer�
de.�Het�driehoekige�pleintje�bij�het�koor�van�de�
kerk�zou�daarvoor� in�aanmerking�hebben�kun�
nen�komen,�maar�dit�is�nooit�een�brink�geweest�
en�het� is� te�klein.�Wel�speelde�deze�omgeving�
een� centrale� rol� die� toebedeeld� wordt� aan�

A�.�6:�De�Lange�Brinkweg�als�onverhard�pad�ter�hoogte�van�de�Korte�Middelwijkstraat�omstreeks�1915�1920�met�
zicht�naar�het�zuiden�(collectie�G.J.M.�Derks,�Arnhem).�De�schuur�en�de�beide�daarop�volgende�huizen�aan�de�linkerzij�
de�zijn�gebouwd�op�voormalige�brinkgrond.�Ook�de�bomen�rechts�staan�op�de�brink.�
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dorpsbrinken.�Tot�het�eind�van�de�zeventiende�
eeuw� werden� de� feesten� gehouden� van� het�
Gaasbeeker� Gilde� in� herberg� De� Drie� Ringen�
(a�.�5)�in�de�Kerkbuurt.35�Het�Y�vormige�terrein�
bij� de� Vranckenhoeve� als� betwiste� bisschops�
hoeve,�op�de�overgang� van�de� Lange�naar�de�
Korte�Brinkweg,�lijkt�in�economische�zin�het�be�
langrijke�doorvoercentrum�van�Soest�te�zijn�ge�
weest.�

Gottschalk�maakt�in�1970�nog�melding�van�de�
oude� linde�die�daar�stond�en�wel�400� jaar�oud�
zou�zijn,�terwijl�er�volgens�destijdse� lokale�her�
innering� eerder� drie� linden� stonden.� Zij� ver�
moedde� dat� hier� de� hofding�werd� gehouden.�
Hoewel� er� geen� vroonhof� was,� werd� er� wel�
recht� gesproken� in� Soest.� De� bomen� bij� het�
kerkhof�doen�denken�aan�die�van�Baarn,�waar�
bij�de�kerk�ook�een� lindeboom�stond,�waar�be�
paalde� rechtshandelingen� werden� verricht� en�
jaarlijks�tijns�moest�worden�betaald�voor�de�El�
tense�hoeven,�ook�die�in�Soest.�De�situatie�doet�
ook� in� het� bijzonder� denken� aan� Noordoost�
Nederlandse�plaatsen�met�een�zogenaamde�tie�
of�thie,�waar�de�boerspraak�of�buurspraak�van�
de� markegenoten� zou� zijn� gehouden� en� die�
vaak�zou�zijn�vervangen�door�het�begrip�brink.�
De�term�tie�is�in�Soest�echter�niet�gevonden�en�
het�is�niet�bekend�waar�de�buurspraak�werd�ge�
houden.�Het�rechthuis�was�te�klein�daarvoor.36�
De� functie� van� de� tie� kan� niettemin� nabij� de�
kerk,� in�casu�de� lindebomen�zijn�geweest.�Lin�
debomen� waren� vaak� de� markeringspunten�
voor�zulke�plaatsen.�

Vanaf�het�midden�van�de�negentiende�eeuw�
werden�delen�van�de�brinken�verkocht�aan�par�
ticulieren�om�toe�te�voegen�aan�aangrenzende�
percelen�of�om�er�te�bouwen�(a�.�6).�Dit�ging�
door� tot� in� de� twintigste� eeuw,� zodat� er� nu�
niets�meer� van� rest� of� aan� herinnert,� behalve�
de�openbare�wegen�genaamd�Korte�Brinkweg�
en�Lange�Brinkweg�van�de�Langeindse�Brink.�

�
Contacten�met�de�Soest�kenner�Gérard�Derks�le�
verden� interessante�opmerkingen�op�die�mede�
dit� artikel� hebben� vorm� gegeven.�Dank�ben� ik�
hem� daarvoor� verschuldigd,� evenals� ook� Ton�
Hartman�en�Jos�Hilhorst�voor�hun�opmerkingen.�

Jaap� Groeneveld� was� bestuurslid� van� TVE� en�
eindredacteur�van�ons�blad.�Hij�was�actief� in�de�
werkgroep� Oude�wegen!.�Hij�is�secretaris�van�de�
Historische� Kring� Eemnes.� Hij� is� een� van� de� au�
teurs�van�het�boek�  Overschakelen!�over�Philips�
Telecommunicatie� Industrie� dat� in� 2014� ver�
scheen.�
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Een�kerk,�een�molen�en�een�doolhof�
�

De� oudste� a�eelding� van� Huizen� waarop� de�
tails�te�zien�zijn,� is�een�tekening�uit�circa�1650.1�
We�zien�hierop�Huizen�vanuit�het�noordwesten�
met�de�kerk�prominent�op�de�voorgrond.�Ver�
der�een�aantal�huizen,�daartussen�veel�bomen�
en�op�de�achtergrond�een�molen.�Op�de�voor�
grond�staan�twee�koeien�en�een�boer�die�met�
een� soort� scho�el�aan�het�werk� is.�De�oudste�
betrouwbare2�plattegrond� is�uit�1730,�dus�zo n�
tachtig�jaar�na�de�tekening.�We�zien�hierop�een�
dorp� op� de� uitlopers� van� de� Gooise� heuvels,�
ruim� een� kilometer� van� zee.� Ten� westen� van�
Huizen� liggen�de� akkers� (de� eng),� ten� oosten�
de� heide� en� de� weiden� (de� meent).� De� over�
eenkomsten�met�de�tekening�uit�1650�zijn�frap�
pant.�Ook�op�de�plattegrond�springen�kerk�en�
molen� in� het� oog.� De� bomen� op� de� tekening�
zien�we�terug�aan�de�west��en�zuidkant�van�de�
plattegrond.�

Blijkens�de�plattegrond�was�Huizen� in� 1730�
een� (voor�die� tijd)�groot�esdorp,�waarvan�de�
meeste� huizen� niet� aaneen,� maar� verspreid�
door� het� dorp� stonden.� We� zien� een� raster�
werk�van�weggetjes�en�paadjes�met�één�weg�

die�van�noord�naar�zuid�midden�door�het�dorp�
loopt:� waarschijnlijk� de� huidige� Voorbaan�
Lindenlaan.� In� 1644� zal� het� dorp� er� min� of�
meer�zo�hebben�uitgezien,�maar�dan�een�stuk�
kleiner.�Andries�Schoemaker� (1660�1734),�een�
rondreizende� verzamelaar� van� topografische�
prenten,�bezocht�en� tekende�Huizen� in� 1726.�
Hij� vertelt� over� dit� dorp:� de� huysen� aldaer�
staan�gans� in�geen�ordre�maar�op�zyn�malque�
rens�byna:� soo�dat� imant�die�daar� in�kompt�al�
vry�veel�werk�vint�om�aldaar�te�recht�te�komen�
die� er� niet� bekent� is.� Ik� neem� aan� dat� in� de�
zeventiende�eeuw�de�huizen�net�zo�schots�en�
scheef�door�elkaar�stonden.�En�nog�rond�1900�
was�dit�het�beeld�dat�de�bezoeker�van�Huizen�
kreeg.3�

Hoe�groot�was�Huizen�eigenlijk� in� 1644?�Het�
aantal�huizen� is�min�of�meer�bekend,�namelijk�
zo n� 136.4� Als� we� uitgaan� van� gemiddeld� vijf�
bewoners�per�huis,�komen�we�uit�op�een�totaal�
van�zo n�700�inwoners.�Dat�is�dan�ook�wat�ver�
schillende� schrijvers� aannemen.5�Ook�het� aan�
tal� lidmaten�van�de�Gereformeerde�Gemeente�
in�Huizen�in�1675�wijst�in�die�richting:�dat�waren�
er� toen� 214.� Daar� staat� tegenover� dat� de� be�
kende�Amsterdamse�cartograaf�Hendrik�Hondi�

Weggepest 
Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) 
  

Hans�Mous�

Op�19�juli�1644�schreef�P.C.�Hooft,�baljuw�van�Gooiland,�aan�de�schepenen�van�
Huizen:� Verwittight�zijnde�t'mijnen�grooten�verdriete,�dat�binnen�uwen�dorpe�de�
rechtdaaghen�niet�worden�gehouden�naar�behooren�ende�gewoonte,�ujt�oorzaak�
van�zeeker�misverstandt,�gereezen,�zoo�men�zeidt,�tussen�eenighen�van�U.l.�ende�
uwen�Schout�Claas�de�Zwart,�vind'�ik�mij�benoodight,�U.l.�bij�deezen�vruntlijk�te�
verzoeken,�ende�niettemin�van�weeghe�der�Hooghe�Ooverigheit�ernstelijk�
te�beveelen,�dat�U.l.�niet�zullen�naalaaten�aan�rechte�te�zitten�[deel�te�nemen�aan�
de�rechtspraak],�t'allentijde,�als�ghij,�daartoe�wettelijk�verdaaght�[opgeroepen]�
zult�zijn�door�den�schout�voorzeidt,�volghends�den�eedt�bij�u.L.�gedaan�in�'t�
aanveirden�van�u.l.�ampt�[het�aanvaarden�van�uw�ambt]!.�Stakende�schepenen"�Het�
moest�niet�gekker�worden.�Wat�waren�dat�voor�schepenen?�Wat�was�dat�voor�
schout?�En�waar�ging�die�ruzie�over?�
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us� (1597�1651)� in�een�brief�uit� 1644�schreef,�dat�
er� in�Huizen�vierhonderd�  communicanten!�wa�
ren.�Hiermee�bedoelde�hij�geen�katholieken,�die�
vermeldde�hij�namelijk�apart.�Het�moeten�lidma�
ten� van� de� Gereformeerde� Kerk� zijn� geweest.�
Als�Hondius�gelijk�had,�is�het�aantal�inwoners�in�
1644�veel�groter�dan�700�geweest.�

Hondius�kon�weten�waarover�hij�het�had.�Hij�
bezat� een� buitenhuis� in� Huizen,� zijn� broer� en�
zwager�waren� er�predikant�geweest.� En�het� is�
wel� degelijk� mogelijk� dat� het� aantal� lidmaten,�
net�als�het� totaal�aantal� inwoners,� tussen� 1644�
en� 1675� ßink� gedaald� is.� In� 1654�1656� woedde�
namelijk� een� pestepidemie� in� Huizen,� die� een�
ßink� aantal� slachto�ers� in� het� dorp� gemaakt�
heeft,�waarschijnlijk�een�paar�honderd.6�Ik�neem�
daarom�aan�dat�Hondius!�opgave�klopt.�Huizen�
zal�dan�in�1644�een�van�de�grootste�dorpen�van�
het� Gooi� met� meer� dan� duizend� inwoners� ge�
weest�zijn.�

�
�Arremeu��

�
De� meeste� Huizers� leefden� rond� 1650� van� de�
landbouw.�Ze�verbouwden�vooral�boekweit,�net�
als�elders� in�het�Gooi�gebeurde.�Op�de� schrale�
zandgronden�wilde�ook�niet�veel�anders�groei�
en.�Het�was� een� armeluisgewas,�waar� je� geen�
brood�van�kon�maken,�alleen�koeken�en�pap.�De�
Huizer�boeren�moesten�hard�zwoegen�om�vol�
doende� te�kunnen�oogsten.�Op�de�meent�wer�
den�rundvee�en�paarden�geweid.�Maar�om�ze�te�
mogen�laten�grazen�moest�je�scharende�erfgooi�
er� zijn.� Er�waren� nog�wel� eens� conßicten�over�
het� schaarrecht.�Degenen�die�het� van�oudsher�

bezaten� (in� 1708�waren�dat�er� in�Huizen� 2397),�
wilden�geen�nieuwkomers�op�de�meent.�Dat� is�
de� reden� dat� schepen� en� erfgooier� Lambert�
Rijksz�Lustigh�(1656�1727)�in�1706�een�lijst�opstel�
de� van� vreemdelingen� (ten� opsigte� van� het��
goijsche�meentgebruyck).� Het� waren� nieuwko�
mers� (waarbij�  nieuw!� een� betrekkelijk� begrip�
was)� die� onder� andere� geen� recht� op� het� ge�
bruik�van�de�meent�hadden.8�

Wie� geen� vee� op� de� meent� mocht� houden,�
kon� in�elk�geval�wat�(bij)verdienen�met�het�ver�
vaardigen� van� textiel.� Al� rond� het� jaar� 1500�
wordt� opgemerkt:� Ende� oock� generen� hem�die�
mans� ende�wijfs�met�wolle� te� spinnen� ende� te�
kaerden.9�Op�de� lijst�van�nieuwkomers�van�Lus�
tigh� staan�31�wevers�vermeld.� In� 1750�maakten�
de� Huizer� wevers� vooral� grof� Doek� en� grove�
Wolle�tot�Feilen.10�Armzalige�producten�van�een�
armoedig�dorp.�

Huizen� lag�(en� ligt)�dicht�bij�zee.�Het� ligt�dus�
voor�de�hand�dat�al�vroeg�een�deel�van�de�inwo�
ners�daar�zijn�broodwinning�ging�zoeken.�Rond�
1650�bestond� er� een� veerdienst� tussen�Huizen�
en�Amsterdam.� In�diezelfde�tijd�komen�we�ook�
verschillende� Huizers� tegen� die� aanmonsteren�
op�schepen�van�de�VOC.�Het�lijkt�me�zeer�aanne�
melijk�dat�er�toen�al�beroepsvisserij�was.�Op�de�
lijst� van� Lustigh� uit� 1706� staan� twaalf� vissers,�
twee� schippers,� één� matroos,� drie� visrijders/
viskruiers� en� één� schuitenvoerder.� En� dat� was�
dan�alleen�nog�de� import!.�Huizen�had�tot�1854�
geen� haven� en� daarom� moesten� de� schepen�
met� hun� vangst�op� het� strand� getrokken�wor�
den.�Deze� vangst�werd� ook� elders� (in�Amster�
dam�en�Utrecht)�verkocht.�

Pentekening�van�Huizen�uit�circa�1650,�vroeger�toegeschreven�aan�Salomon�van�Ruysdael�(coll.�Noordhollands�Ar�
chief).�
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Huizen�was� dus� bepaald� geen� geïsoleerd,�we�
reldvreemd� dorp� en� sommige� Huizers� waren�
ondernemende�mensen.�Maar�dat�wil�nog�niet�
zeggen� dat� ze� daarmee� veel� verdienden.�Was�
Huizen�rond�1650�een�welvarend�dorp?�Het� lijkt�
er�niet�erg�op.�Er�waren�zeker� inwoners�die�rijk�
genoemd� kunnen�worden.� Gijsbertje� Jans� Lus�
tigh,�weduwe�van�schepen�Jan�Lamberts�Swart,�
had� in� haar� testament� uit� 1641� aardig� wat� te�
verdelen:�zeshonderd�gulden�aan�geld,�een�huis�
ter� waarde� van� achthonderd� gulden� en� twee�
stukken� bouwland.�Maar� zij� behoorde� tot� een�
handjevol� uitzonderingen,� hooguit� enkele� tien�
tallen�Huizers.�

Vele� boeren� hadden� het� niet� breed.� In� 1555�
luidde� het� nog:� Dat�coirn� lant� is�een� laicht�sant�
lant�dat�mijt�groeter�arbeijt�gehouden�moet�we�
sen�ende�met�groete�costen�tegens�weynich�pro�
Þjt.11�Honderd� jaar� later� zal� de� grond� niet� veel�
meer�opgebracht�hebben.�Er�waren�relatief�veel�
grondbezitters,�meer� dan� de� helft� van� de� be�
roepsbevolking.� Maar� de� lapjes� grond� waren�
over�het�algemeen�klein�en�leverden�weinig�op.�

De�wevers�en� vissers� zullen�bijna� allemaal� arm�
zijn�geweest.�In�elk�geval�was�de�gereformeerde�
gemeente� in� het� begin� van� de� zeventiende�
eeuw� te�arm�om�het� traktement�van�de�predi�
kant�op�te�brengen.�

�
Gereformeerden�en� mennisten!�

�
De�meeste� inwoners�van�het�Gooi�waren�na�de�
Reformatie�katholiek�gebleven,�maar� in�Huizen�
lag�dat�anders.�Daar�bezochten�de�meeste�dor�
pelingen� in� 1644� de� Gereformeerde� Kerk.� De�
invloed�van�de�kerk�op�het�dorpsleven�was�veel�
minder�groot�dan�in�de�negentiende�en�twintig�
ste�eeuw.�Het�kostte�moeite�om�de�Huizers� in�
het�gareel�van�de�kerkelijke�tucht�(bijvoorbeeld�
op� het� punt� van� de� zondagsheiliging)� te� laten�
lopen.� Lang� niet� alle� Huizers� die� de� diensten�
bezochten,�waren�ook� lidmaat�van�de�Gerefor�
meerde�Kerk:� deze� laatste� groep� vormde�min�
der�dan�de�helft�van�de�bevolking.�De�overigen�
waren�vooral�toehoorders.�Hondius�heeft�het�in�
zijn�brief�over�meer�dan�vierhonderd�communi�

Huizen�op�de�kaart�van�Ottens�(circa�1730).�
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canten� en�maer� twee�papisten.� Hij� ziet� dan� de�
doopsgezinden�over�het�hoofd,�van�wie�er�toch�
enkele� tientallen� in�Huizen�woonden.�Er�waren�
mennisten� die� behoorlijk� rijk� waren,� maar� we�
komen� ze� dan� nog� niet� in� het� dorpsbestuur�
tegen.�Dat�was� in� 1726,� toen� Schoemaker�Hui�
zen�bezocht,�anders�geworden:�hij� schreef�dat�
ze�ook�vierendeele12�en�burgemeesteren�werden.�
Hun� bijeenkomsten� in� particuliere� huizen� wer�
den�al�rond�1650�getolereerd.�

�
Lastige�Huizers�

�
Als� we� de� Huizers� van� de� eerste� helft� van� de�
zeventiende� eeuw� willen� typeren,� kunnen� we�
van� vele� bronnen� gebruikmaken.� Volgens�
Hondius� was� Huizen� vermaert� om� zijn� goede,�
vreedsame� en�werckelycke� [vlijtige]� boeren.� Nu�
had�Hooft�eerder�ondervonden�dat�deze�vreed�
same� boeren� knap� lastig� konden� zijn.� In� 1614�
hadden� ze�  s� nachts� een� herberg� aangevallen�
waar� de� pachter� van� de� zoutbelasting� over�

nachtte.�Hierbij�was�blijkbaar�de�wagen�van�de�
pachter�beschadigd.13�Twee�jaar�later�bedreigde�
een�zekere�Dirck�Jansz�de�duinmeier�(een�soort�
jachtopziener)� van� Huizen.� Eerst� kondigde� hij�
aan�dat�hij�en�zijn�vrienden�eens�met�ons�ses�oft�
zevenen�afcomen�ende�u�lustigh�den�baert�schee�
ren�[ßink�onder�handen�nemen]�zouden.�Vervol�
gens�raadde�hij�de�duinmeier�aan�uit�de�weg�te�
blijven�indien�hij�sijn�hujt�heel�wilde�houden�ende�
niet� mede� onder� d'aerde� gestopt� werden� als��
eenen�pachter�vanden� impost�gebeurt�was.� Drie�
jaar�later�was�het�raak.�Op�zondag�3�maart�1619�
verschenen� vij�entwintich� huijsluijden,� gemon�
teert� met� roers� [geweren],� brandende� lonten,�
piecken�ende�ander�geweer�bij�het�wachthuis�van�
de�duinmeiers.�Toen�dezen�op�de�vlucht�waren�
geslagen,�staken�de�aanvallers�het�wachthuis�in�
brand.�Bij� al�deze� voorvallen�bleek�het�nauwe�
lijks� of� niet� mogelijk� de� schuldigen� te� pakken,�
laat�staan�ze�te�berechten.�Hooft�schrijft�dit�toe�
aan� de� corruptie� van� meest� de� gemeente� van�
Goeijlandt:�men�dekt�elkaar�tegen�de�gezagheb�
bers� van� !buiten � en� is� daarbij� in� staat� tot� alle�
vormen�van�perÞdie�oft�mejneedicheit.14�

Het� ging� hierbij� niet� (alleen)� om� een� a�eer�
van� vreemd�gezag.�Er� speelde�bij�de�aanvallen�
op�de�belastingpachters�en�de�duinmeiers�ook�
een� economisch� belang� mee.� Ten� aanzien� van�
de� belastingen� spreekt� dat� voor� zichzelf.� De�
duinmeiers�moesten,� in�dienst�van�de�pachters�
van� de� jacht,� tegen� het� stropen� van� konijnen�
optreden.� Nu� waren� voor� de� Huizer� boeren�
konijnen�een�welkome� aanvulling�op�de� karige�
maaltijden.�En�als�ze�er�niet�op�mochten� jagen,�
liepen�hun�gewassen�grote�schade�op.�

Het� lijkt� erop� dat� de� Huizers� eigengereide�
lieden�waren�die�zich�weinig� lieten�zeggen.�Dit�
doet�denken� aan� een� recente� typering�die�An�
ton� Kos� van� hen� gaf:� De� Huizer� mannen� zijn�
meestal�onvriendelijke,� veeldrinkende�betweters�
met� een� lichte� hang� naar� xenofobie,� afgesausd�
met�misantropie� en� zel�aat .� Ze� hebben� een�
kort�lontje.15�Dat�drinken� kwam� al�eerder� voor:�
in� 1730�klaagde�dominee�Klijn�over�de�kroegen�
met� hun� suyperien,�slampampen� (waardoor�het�
volk� zich� arm� drinkt),� kijvagien,� twisten,� vegte�
rien.16�

P.C.�Hooft,�baljuw�van�Gooiland;�achttiende��eeuwse�
kopie�naar�een�schilderij�van�M.�J.�van�Mierevelt.�
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Een�buitenstaander�
�

Net�als�de�andere�Gooise�dorpen�had�Huizen�een�
eigen� bestuur� dat� bestond� uit� een� schout,� vijf�
schepenen,� twee� buurmeesters� en� vier� raden.�
De�schout�vertegenwoordigde�het� landsbestuur�
in�het�dorp.�Hij�werd�benoemd�door�de�baljuw�
van� Gooiland.� Oorspronkelijk� werden� schouten�
voor�het� leven�benoemd,�maar� in�de�zeventien�
de�eeuw�begon�dat�te�veranderen.�Het�lijkt�erop�
dat�dit�ook�in�het�Gooi�het�geval�was.17�De�voor�
naamste�taken�van�de�schout�waren�handhaving�
van� de� orde� in� het� dorp� en� het� vervolgen� van�
overtreders� in� lichte�strafzaken.�Daarnaast� inde�
hij�de�bierimpost�en�was�hij�afslager�bij�openbare�
verkopingen.� De� vijf� schepenen� vormden� een�
rechtbank,�voorgezeten�door�de�schout.�Zij�spra�
ken� recht� in� lichtere� strafzaken�en� in�civiele�za�
ken.�Elk� jaar�op�2� februari�benoemde�de�baljuw�
vijf� nieuwe� schepenen.�De� voordracht� hiervoor�
kwam�van�de�schout�en�de�jongste�buurmeester.�
De� dorpssecretaris�was� geen� bestuurder,�maar�
wel�een�belangrijke�functionaris.�Hij�hield�aante�
keningen� bij� van� de� rechtspraak� en� schreef� de�
officiële� stukken� van� het� dorpsbestuur� uit.� Uit�
een� notariële� acte� uit� 1656� blijkt� dat� al� sinds�
mensenheugenis�de�begiftiging�van�dit�ambt� in�
een�buurtspraak�gebeurde.18�

Lang�niet� iedereen�kwam�voor�deze� functies�
in� aanmerking.� Een� zeker� vermogen� was� een�
vereiste.�De�kring�van�gegadigden�was�dus�be�
perkt� en�het� is�dan�ook�niet� verwonderlijk�dat�
sommige�schepenen�om�het�jaar�benoemd�wer�
den.�En�evenmin�dat�we� regelmatig�schepenen�
tegenkomen� die� familie� van� elkaar� waren.� Ge�
goed�en�geletterd�viel�niet�altijd�samen.�Van�de�
vijf�schepenen�uit�1654�konden�er�drie�hun�naam�
niet�schrijven.�

De�Huizer�predikant�Van�Saanen�was� in� 1645�
niet� te� spreken� over� het� godsdienstig� gehalte�
van� de� toenmalige� schepenen.� Zij� hadden� een�
vonnis�geveld�waarin�ze�een�paard�met�  worm�
in� de� voet!� van� de�meent� hadden� laten� halen.�
Het� dier� mocht� pas� terugkomen,� nadat� het�
door� belesinge� daarvan� genesen� sij.� Opval��
lend� is,�dat�op�deze�vorm�van�bijgeloof�slechts�
één� van� de� schepenen� werd� aangesproken,�

wesende�lidmaet�der�kercke.�Blijkbaar�waren�de�
overige�schepenen�geen�lidmaat.19�

De�schout�was�eerder�de�plaatselijke�zetbaas�
van� het� landsbestuur� dan� een� belangenverte�
genwoordiger� van� de� dorpsbewoners.� De� bal�
juw�benoemde�dan�ook�bij�voorkeur�iemand�van�
buiten.20� De� schout� moest� laveren� tussen� de�
verwachtingen�van�de�baljuw�en�de�wensen�van�
de�dorpelingen.�Niet�elke�schout�was�daar�even�
behendig� in.�Het�gevolg�was�dat�er�nogal�eens�
conßicten� ontstonden� tussen� de� schout� en� de�
inwoners� van� het� dorp.� Met� name� de� schepe�
nen,� de�  mensen� van� binnen!,� konden� stevig�
botsen�met�de�schout,�de�buitenstaander.�

Een�voorbeeld�hiervan� is�het�conßict�dat�zich�
in�1635�en�1636�afspeelde�in�Hilversum�tussen�de�
schout�Daniel�Hulst�en�twee�schepenen.�Baljuw�
Hooft� (1581�1647)�heeft�deze�schout�met�enige�
moeite�kunnen�handhaven.�Dat� lukte�hem�niet�
met� schout� Dirk� Reyersz� van� Blaricum.� Die�
kreeg� na� een� conßict� in� 1625� zijn� ontslag.� Dit�
was� een� uitzondering:� de� baljuw� handhaafde�
om�diverse�redenen�het�liefst�zijn�eigen�mensen.��

Schout�Claes�de�Swart�was�waarschijnlijk�geen�
geboren�Huizer.�Op�de�koptiendenlijst21�van�1622�
komt�hij�niet�voor.�Op�diezelfde� lijst�komen�we�
ook� de� naam� Huygen,� de� voornaam� van� zijn�
vader,�niet�tegen.�Het�is�in�elk�geval�zeker�dat�De�
Swart� geen� erfgooier�was.�Ook� zijn� vrouw� lijkt�
van�elders�gekomen�te�zijn.�Er�zijn�aanwijzingen�
dat�Claes�Huygen�de�Swart�uit�Utrecht�afkomstig�
was.22�De�vraag�hoe�Hooft�aan�hem�gekomen�is,�
moet�onbeantwoord�blijven.�

Gezicht�op�Huizen�vanaf�de�Tafelberg,�1739,�ingekleurde�
ets�van�Hendrik�Spilman.�
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Van�de�schepenen�die�in�1644�tegenover�schout�
Claes� de� Swart� stonden,� heb� ik� geen� namen�
kunnen�vinden.�Van�deze�tegenpartij�kennen�we�
daardoor� geen� bijzonderheden.� Opmerkelijk� is�
dat�Hooft�op�29�december�1642,�dus�minder�dan�
twee� jaar�daarvoor,�een�brief�heeft�geschreven�
aan�de�burgemeesters�van�Naarden,�waarin�hij�
aan�hen�laat�weten�dat�zij�niets�te�vertellen�heb�
ben� over� de� beëdiging� van� de� schepenen� van�
Huizen.� Speelde� toen� al� het� conßict� tussen�
schout� De� Swart� en� de� Huizer� schepenen� en�
probeerde�het�bestuur�van�Naarden�daarbij�in�te�
grijpen,�zoals�het�dat�ook�in�1646�zou�doen?�
�
Een� vuylen�dronckaert!�

�
Claes�de�Swart�werd�in�1640�schout�van�Huizen.�
Vier�jaar�later�was�de�relatie�met�enkele�schepe�

nen�onwerkbaar�geworden;�zij�weigerden�naar�
de�rechtszittingen�te�komen,�waardoor�die�niet�
meer�gehouden� konden�worden.�Baljuw�Hooft�
drong�er�bij�de�schepenen�op�aan�om�zich�aan�
hun� wettelijke� verplichtingen� te� houden.� Wie�
reële�bezwaren� tegen�de� schout� had,� kon� een�
rechtszaak� tegen� hem� beginnen.� Dat� laatste�
lieten� de� schepenen� zich� geen� twee� keer� zeg�
gen.�Vier�maanden� later�diende�hun� zaak� voor�
de�Rekenkamer� der�Grafelijkheid� in�Den�Haag.�
Zowel� de� schout� als� de� schepenen� kwamen�
daar�hun�zaak�bepleiten.�

De�schepenen�hadden�Hendrik�Hondius�(1597�
1651)� ingeschakeld� om� hun� zaak� te� ondersteu�
nen.�Op�24�november� 1644�schreef�deze�carto�
graaf� een� brief� aan� de� beroemde� dichter� en�
diplomaat� Constantijn� Huygens� (1596�1687),�
waarin�hij�het�opnam�voor�de�schepenen.�Huy�

Drukkersmerk�van�de�Þrma�Hondius�( De�Wackere�Hond!).�
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gens� was� secretaris� van� stadhouder� Frederik�
Hendrik� (1584�1647)� en� had� toegang� tot� heel�
wat�aanzienlijken.�Hondius�schreef�dat�de�sche�
penen�Hooft�verscheidene�malen�verzocht�had�
den� om� de� schout� te� ontslaan,� maar� zonder�
succes.�Vandaar�dat� ze� hun� zaak� nu�bij�de�Re�
kenkamer�aanhangig�hadden�gemaakt.�Hondius�
verzocht� Huygens� om� bij� enkele� leden� van� de�
Rekenkamer�de� zaak� van�de�Huizers� te�beplei�
ten.�

De�brief�van�Hondius�wekt�de� indruk�dat�het�
in�dit�conßict�om�de�persoon�van�Claes�de�Swart�
ging.�De� schout� zou�een� vuylen�dronckaert� zijn�
en�zich�verder�misdragen�door�te�vechten,�smij�
ten,� schelden,� vrouwen� slaen,� hoererye� niet� te�
vergeten.�En� of� dat� allemaal� nog� niet� genoeg�
was,�zou�De�Swart�ook�de�religie�en�Gods�woord�
bespotten�en�niet�naar�de�kerk�gaan.� In�somma�
hem�dragende�als�een�dul23�mensche.�Hij�had�zich�
volgens� Hondius� alleen� kunnen� handhaven�
doordat� Hooft� hem� de� hand� boven� het� hoofd�
hield.� Hondius � opsomming� wijst� op� een� zeer�
onaangenaam� mens� die� je� absoluut� niet� als�
buurman� zou� willen� hebben,� een� oom� die� op�
familiefeestjes�niet�meer�wordt�uitgenodigd.�����

Maar�het� zijn�geen� (ambts)misdrijven�die�de�
schout�verweten�worden.�Van� incompetentie� is�
hier�ook�geen�sprake.�Hondius �hoofdargument�
is�een�mager�dat�hy�onweerdich�is,� �dit�ampt�te�
bedienen.�Het� lijkt�me� geen� goede� grond� voor�
Hooft�of�voor�de�Rekenkamer�om�hem� te�ont�
slaan.� Dat� is� in� 1644� dan� ook� niet� gebeurd.� Ik�
weet�niet�of�Huygens�nog� in�actie� is�gekomen,�
maar�ik�kan�me�heel�goed�voorstellen�dat�hij�zijn�
vingers�niet�aan�deze�zaak�heeft�willen�branden.�

Op�10�augustus�1646�schreef�Hooft�over�deze�
kwestie�aan�de�Rekenkamer.�Hieruit�kunnen�we�
opmaken�dat�de�Huizer�schepenen� in�1644�met�
hun�klacht�bij�de�Rekenkamer�geen�succes�heb�
ben�gehad.� Toch�hebben� ze�blijkbaar� een�weg�
gevonden�om�de�zaak�opnieuw�aan�te�kaarten,�
via� een� vonnis� van� de� schepenbank� van� Naar�
den.�Wat�dat�vonnis� inhield,�zou� ik�niet�weten,�
maar�kennelijk�was�het� in�het�voordeel�van�de�
schepenen�van�Huizen.�Immers�de�schouten�van�
Naarden� en� Huizen� (die� hierin� handelden� na�
mens�Hooft�en�zichzelf)�gingen�daartegen�nu�bij�

de�Rekenkamer� in�beroep.�Merkwaardig� is�dat�
Hooft�(om�verschejdene�reedenen)�niet�wilde�dat�
hij�zelf�betrokken�raakte�bij�deze�beroepszaak.�

En�hier�houdt�de�informatie�over�deze�proces�
sen�op.24�Maar�we�kunnen�wel�iets�zeggen�over�
de�aßoop�van�de�zaak.�Minder�dan�een� jaar�na�
het�laatste�proces,�op�21�mei�1647,�overleed�P.C.�
Hooft.�Op�17�mei�1651�bleek�Claes�de�Swart�nog�
wel�te� leven�en� in�Huizen�te�wonen,�maar�geen�
schout�meer�te�zijn.�Wat�was�er�gebeurd?�Er�zijn�
diverse�mogelijkheden.�De�eerste�is�dat�de�sche�
penen,�met�het�vonnis�van�de�schepenbank�van�
Naarden�in�handen,�het�aftreden�of�ontslag�van�
Claes� de� Swart� hebben� afgedwongen.� Een�
tweede� mogelijkheid� is� dat� de� positie� van� de�
schout�als�gevolg�van�de�dood�van�Hooft�wan�
kel�is�geworden.�Twee�jaar�na�Hoofts�dood,�op�5�
mei�1649,�werd�de�nieuwe�baljuw�van�het�Gooi�
geïnstalleerd:� Gerard� Bicker� (1622�1666).� Ook�
deze�was�a�omstig�uit�het�Amsterdamse�patri�
ciaat,� maar� verder� kan� ik� weinig� overeenkom�
sten�met�zijn�voorganger�vaststellen,�want�deze�
rijk�gevulde�patriciër�was�bepaald�geen�krachtÞ�
guur.�Dat�bleek�heel�duidelijk,�toen�hij�op�30�juli�
1650�uit�het�Muiderslot�vluchtte,� toen�de� troe�
pen� van� Willem� II,� op� weg� om� Amsterdam� te�
bezetten,� in� de� buurt� kwamen.� Zonder� een�
krachtige� baljuw� achter� zich� heeft� de� schout�
van� Huizen� zijn� positie� wellicht� niet� kunnen�
handhaven.�Een�derde�mogelijkheid�is,�dat�rond�
1649�de�ambtstermijn�van�De�Swart�was�verlo�
pen�en�dat�hij�simpelweg�niet�is�herbenoemd.�

�
Een�kortstondige�dynastie�

�
De�opvolger�van�Claes�de�Swart�heette�!�Claes�
Jansz�Swart.�Eerst�denk� je�dat�er�tot�1656�dom�
weg�niets�veranderd�is.�Maar�in�1651�werd�Claes�
de�Swart�oude�schout�genoemd.�En� in�een�akte�
van� 29� maart� 1654� kwamen� zowel� Claes� Jans�
Swart,�schout,�als�Claes�de�Swart,�oude�schout,�
voor.�En�mocht�dit�nog�niet�genoeg�zijn:�op�24�
oktober� 1721� verklaarde� de� bejaarde� Maria� de�
Swart,� dochter� van� Claes� de� Swart,� dat� haar�
vader�was�opgevolgd�door�Claas�Jan�Swarten.26�
Anders� dan� zijn� voorganger� was� Claes� Jansz�
Swart� een� inheemse� Huizer.� Zijn� vader� was� al�
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Gerard�Bicker�als�baljuw�van�Gooiland�
In�het�Rijksmuseum�hangen�twee�portretten�van�Bartholomeus�van�der�Helst�uit�1642.�We�
zien�daarop�vader�Andries�(1586�1652)�en�zoon�Gerard�Bicker.�Maar�wat�een�contrast!�Vader�
staat�model�voor�de�generatie�die� in�de�Gouden�Eeuw�het�geld�met�bakken�binnenhaalde.�
Zoon�staat�voor�de�generatie�die�het�met�bakken�uitgaf.�Vaders�zwarte�kleding�heeft�een�
lieve�duit�gekost,�maar�straalt�dat�niet�opzichtig�uit.�Zoon�Gerard�kon�er�waarschijnlijk�niets�
aan�doen�dat�hij�zo�buitengewoon�dik�was,�maar�zijn�kleding�is�naar�onze�opvattingen�over�
the�top.�De� jonge�praalhans� lijkt�er�wat�verveeld�bij� te�staan�en�eerder�zijn�overdadig� rijke�
kleren�dan�zichzelf�te�presenteren.�

In� 1649,� anderhalf� jaar� na� de� dood� van� Hooft,� werd� Gerard� Bicker� bij� Muiden�
binnengehaald�als�de�nieuwe�baljuw�van�Gooiland.�De�publieke�belangstelling�hiervoor�doet�
denken�aan�die�tijdens�de�zegetocht�van�het�Nederlands�elftal�in�1988�door�de�Amsterdamse�
grachten.� Er�was� sprake� van� bijna� tot� zinkens� toe�bevolkte�bootjes� in�de�Vecht�en�de�door�
kijkers� beklommen� krakende� luifels,� daken� en� bomen� langs� de� route.� Het� feestprogramma�
omvatte�saluutschoten,�vuurwerk,�een�zingende�Muider�maagdenschaar�en� toneelwagens�
met�tableaux�vivants.�Een�van�de�ontwerpers�hiervan�was�de�Amsterdamse�stadsdichter�Jan�
Vos�(1610�1667).�Deze�zelfde�stadsdichter,�die�zich�graag�door�de�machtige�regentenfamilies�
liet�patroniseren,�beschreef�de�intocht�in�niet�mis�te�verstane�bewoordingen.�Zo�schreef�hij�
over�de�nieuwe�baljuw:�wie�de�Beleeftheit�in�haar�kracht;�d Eedelmoedigheidt�op�haar�troon,�
en�de�Staatkundigheidt�op�haar� scharpste�naar�het� leven�hadt�willen�afmaalen� [schilderen],�
konze�hier�in�d omtrek�van�den�Heer�Bikker�bespeuren.�Is�dit�dezelfde�Gerard�Bicker�die�we�op�
het�schilderij�van�Van�der�Helst�zien?�

Een� jaar� later�wist�de�baljuw�niet�hoe�snel�hij�Muiden�moest�verlaten,�toen�het� leger�van�
de�Friese�stadhouder�Willem�Frederik� in�aantocht�was.�De�troepen�waren�door�stadhouder�
Willem� II� (1626�1650)� uitgezonden� om�Amsterdam� te� bezetten� en� het� stadsbestuur� af� te�
zetten.�Vooral�op�Andries�Bicker�had�Willem� II�het�voorzien.� In� twee�pamßetten�werd�de�
vlucht� van� zoon� Gerard� belachelijk� gemaakt.� Hij� zou� zo� bang� zijn� geweest,� dat� hem� zijn�
geelgroene� ontlasting� van� achteren� ontschiet,� ten� broecke� uyt� valt,� en� sijn� gesprinckelde�
kousen�geheel�verlicht,�ende�eenen�levendighen�coleur�geeft,�terwijl�hij�ließijck�naar�de�muskes�
ruikt.� In�de�herberg�  t�Vergulde�Vliegende�Hert� in�Naarden�zou�hij�verschoond�zijn�door�de�
waardin� Dirckje� Tijssen,� geholpen� door� haar� meid.� Zy� vaeghde� met� verlof� syn� ontgleyde�
overvloet,�met�alle�neerstigheyt�uut�syn�broeck.25�

Hieruit� blijkt� dat� onze� gebruikers� van� de� social�media�wel� een� nieuw� medium� tot� hun�
beschikking�hebben,�maar�wat�ze�aan�  smeuïgs"�te�melden�hebben,� is�niet�veel�anders�dan�
vier�eeuwen�geleden.�

schepen� geweest� en� dus� behoorde� hij� tot� de�
elite�van�het�dorp.�Behoorde�hij�ook� tot�de� te�
genstanders� van� zijn� voorganger?� Je� zou� het�
zomaar�denken.�

In� 1651� vond� er� een� opmerkelijk� incident�
plaats,�waarbij�beide�Claesen�betrokken�waren.�
Claes�de�Swart� liet�een�kastanjebruin�blespaard�
overbrengen�naar� zijn� stal.�Het� is�niet�duidelijk�

wie� de� eigenaar� van� dit� dier� was.� In� 1651� ver�
klaarde� de� Utrechtse� steenkoper� Joannis� van�
der�Weijde�dat�het�zijn�paard�was,�maar� in�1707�
verklaarde� dochter� Maria� de� Swart� dat� het�
paard� van�haar� vader�was�geweest.�Het�paard�
was� uit� de� stal� losgebroken� en� door� het� dorp�
gedraafd,�achterna�gezeten�door�de�voormalige�
schout� en� enkele� Huizers.� Waarschijnlijk� heeft�
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De� Gave�Gods!29�

�
De� pest� hoort� voor� ons� gevoel� in� de�Middeleeuwen� thuis.� In� de�waanzinnige� veertiende�
eeuw�met�zijn�oorlogen,�hongersnood,�ßagellanten�en�geloof�in�Joodse�complotten.�Niet�in�
onze�Gouden�Eeuw,�met�zijn�Rembrandt,�VOC,� jongens�van�Jan�de�Witt�en�van�Michiel�de�
Ruyter.� Vergeet� het� maar.� In� ons� land� kwamen� in� de� zeventiende� eeuw� verschillende�
pestepidemieën� voor,� waarvan� de� voornaamste� in� 1663�1664� was.� Ze� waren� niet� zo�
omvangrijk�als�de�grote�epidemie�van�1348�1350,�toen�een�derde�van�de�Europese�bevolking�
omkwam.� Maar� het� aantal� slachto�ers� van� die� latere� pestuitbraken� kan� toch� niet�
kinderachtig�worden� genoemd.� In�Amsterdam� stierven� in� 1663�1664� bijna� 25.000�mensen�
aan�de� Gave�Gods!.�

De�epidemie�van� 1654�1656�eiste�minder�slachto�ers�dan�haar�opvolger.�Toch�sloeg�ook�
deze�keer�de�pest�ßink�toe.�Vooral�in�1655.�In�Amsterdam�waren�er�in�dat�jaar�13.000�doden,�
bijna�10%�van�de�bevolking.�In�Leiden�en�Alkmaar�was�het�percentage�bijna�net�zo�hoog.�Ook�
buiten� Holland� en� Utrecht� heerste� de� ziekte:� in� Leeuwarden,� Zwolle,� Deventer� en�
Harderwijk.�In�Hattem�zou�een�derde�van�de�bevolking�zijn�omgekomen.�Maar�al�deze�cijfers�
halen�het�niet�bij�het�cijfer�dat�voor�Huizen�genoemd�wordt:�bijna�de�helft�van�de�inwoners.�
Een�ander�verschil:�de�meeste�slachto�ers�in�Huizen�vielen�in�niet�in�1655,�maar�in�1656.�

Lambert�Rijksz�Lustigh,�de�eerdergenoemde�Huizer�schepen�en�chroniqueur,�is�net�in�dat�
jaar�1656�geboren.�Uit�eigen�ervaring�wist�hij�er�daardoor�niets�van,�maar�hij�moet�heel�wat�
mensen�hebben�gesproken�die�de�epidemie�hadden�meegemaakt.�Hij�schreef�er� in�1719�als�
volgt�over:� In�  t�Jaar�1654�met�het�begin�van�de�maant�sebtember�ende�het�gehele�Jaar�1655,�
alleen�  s�winters�niet�ende�dat�tot�de�maant�van�november� 1656�toe,�doen�sterven�alhier�tot�
Huijsen�ontrent�agt�hondert�menschen�aen�een�swaare�besmettelijke�pestilentie.�De�schatting�
van�Lustigh�wordt�ondersteund�door�een�verklaring�uit� 1657� in�de�schepenrol�van�Huizen:�
namelijk�dat�een�zekere�Jannetge�Dircks�het�jaar�tevoren�sieck�lagh�aen�de�peste�die�doen�ter�
tijdt�in�den�voorsz�dorpe�soo�hevich�in�swangh�ginck�dat�bijna�de�helft�van�de�inwoonders�daer�
van�sijn�gestorven.30�

Wat�Lustigh�beschrijft,�moet�de�builenpest�zijn�geweest:�de� luijden�kregen�het�eerst�met�
pijn�in� t�Hooft�en�wierden�genegen�tot�slapen,�ende�met�koude�aengedaan�sijnde,�gingen�sij�te�
bedde�leggen,�ende�daar�op�kregen�sij�roode�paarse�vlacken,�en�de�swartagtigh�wordende,�soo�
was� dat� een�waar� teken,� dat� sij� haast� souden� sterven,� gelijck� geschiede.� Opmerkelijk� is� de�
plaats� waar� in� Huizen� het� eerste� slachto�er� viel:� !dat� in� "t� Huijs� daar� Jegenwoordigh�
Herbergh� wort� gehouden� en� de� Blauwe� Sterre� uijt� hangt,� aldaar� eerst� een� dogter� van� Jan�
Wijgertsz�genaamt�Neeltje�aan�de�pestilentie�quam�daer�aen� te�overlijden.�De�Blauwe�Starre�
was� al� rond� 1650� een� herberg.� Hier� werden� de� vanuit� Amsterdam� op� Huizen� per� schip�
aangevoerde�goederen�als� regel�eerst�naartoe�gebracht�en�vervolgens�door�de�eigenaren�
opgehaald.�Het�is�dus�heel�goed�mogelijk�dat�de�pest�vanuit�Amsterdam�geïmporteerd�is.�

In�1656�vielen�de�slachto�ers�ook�onder�de�Huizer�elite:�Lambert�Jans�Swart,�broer�van�de�
toenmalige�schout�(en�oud�schepen),�met�vier�van�zijn�zes�kinderen;�Pieter�Gerberts�Cruij�,�
oud�schepen,�en�waarschijnlijk�ook�zijn�vrouw�en�kinderen;�de�vrouw�en�zeven�kinderen�van�
Fijtus� Hendricksz,� een� rijke� doperse� ondernemer;� Gijsbert� Jacobsz� Backer,� de�
dorpssecretaris.31� Ook� de� vroegere� schout,� Claes� de� Swart� en� diens� echtgenote,� en� de�
nieuwe� schout,� Claes� Jansz� Swart,� behoorden� tot� de� slachto�ers.� Het� mag� een� mirakel�
heten�dat�het�dorpsbestuur�min�of�meer� is�blijven�doordraaien.�De�nieuwe� schout,�Elbert�
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�
De�Dam�in�Amsterdam,�met�links�het�pand� De�Wackere�Hond!,�geschilderd�door�een�onbekende�schilder.�

Jansz�Swart,�en�de�schepenen�bleven�hun�werk�doen,� in�elk�geval�tot�1�september�1656.� In�
de�herfst�en�vroege�winter�van�1656�zijn�er�geen�aantekeningen� in�de�schepenrol�gemaakt.�
Mogelijk�was�het�bestuur�toen�tot�stilstand�gekomen.�

De� pest� bleek� geen� hinderpaal� voor� een� knallende� dorpsruzie.� In� april� 1656� kwam� een�
delegatie�van�de�Huizer�kerk�de� classis�om�hulp�vragen� in�een�Þnanciële�kwestie.� In� 1640�
hadden�de�kerkmeesters�door�middel�van�een�obligatie�geld�geleend�om�de�rekening�van�de�
herbouw�van�de�kerk�te�betalen.�Dit�niettegenstaande�de�waarschuwing�van�Pieter�Gerberts�
Cruij�,� dat� zij� hiermee� het� heele� dorp� in� swaricheijt� brengen� zouden.� In� juni� 1656�
rapporteerden�de�bemiddelaars�van�de�classis�dat�ter�occasie�van�dese�saake�groote�onrust�en�
twist� was� ontsteken.� Hun� bemiddeling� had� niet� het� gewenste� e�ect� gehad,� soo� droevig�
dattet�stond�tot�Huijsen�in�onlust�en�onrust.�Uiteindelijk�bleek�er�maar�één�remedie�te�zijn:�de�
zaak�werd�voorgelegd�aan�de�Gecommiteerde�Raden.�En�dus� togen�de�Huizers�weer�naar�
Den�Haag,�op�het�hoogtepunt�van�de�pestepidemie.�De�aßoop�is�mij�niet�bekend.32�
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het� dier� de� meent� bereikt,� want� kort� daarop�
werd�het� in�beslag�genomen�en� ten�overstaan�
van�de� schepenen�bij�opbod� verkocht.�Ook�de�
(nieuwe)� schout�was�hierbij�aanwezig,�want�hij�
was,�zoals�eerder�gezegd,�bij�dit�soort�gelegen�
heden�de�afslager.�De�reden�voor�de�inbeslagna�
me� en� verkoop� was� dat� de� eigenaar,� Claes� de�
Swart,� geen� erfgooier� was� en� daardoor� geen�
recht�had�om�op�de�meent�dieren� te�weiden.27�
Was�dit�nu�een� simpel� juridisch� verhaal�of�was�
het�ook� oude�schoutje�pesten!?�

De�pest�had� in� 1656�het� laatste�woord� in�dit�
conßict.� Met� ijzeren� onpartijdigheid� eiste� de�
zwarte� dood� in� dat� jaar� het� leven� van� zowel�
Claes� de� Swart� en� diens� echtgenote� als� van�
Claes�Jansz�Swart.28�De� laatste�werd�opgevolgd�
door� zijn�broer,�Elbert� Jansz�Swart.�Deze�over�
leed� in�1664�en�werd�opgevolgd�door�Jan�Lam�
bertsz� Swart,� een� zoon� van� de� derde� broer�
Swart.�In�1673�bleek�Jan�Lambertsz�geen�schout�
meer� te�zijn.�Ruim� twintig� jaar�heeft�de� familie�
Swart� het� schoutsambt� in� handen� gehad.� Hoe�
kon�dit�gebeuren�en�waardoor�is�er�hieraan�een�
eind�gekomen?�Misschien�is�het�geen�toeval�dat�

in�dezelfde� tijd� in�Blaricum�een�dynastie�geves�
tigd�werd�(zij�het�dat�die�laatste�langer�duurde).�
We� zagen� al� dat� baljuw� Gerard� Bicker� geen�
krachtÞguur� was.� Mogelijk� was� hij� niet� opge�
wassen�tegen�de�eigengereide�Gooiers,�of�vond�
hij�het�domweg�te�veel�moeite�om�tegen�hen�in�
te�gaan.�De�dood�van�Jan�Lambertsz�in�1673�gaf�
de�nieuwe�baljuw,�Nicolaas�van�Vlooswijk�(1638�
1674),�de�kans�om�deze�opkomende�Huizer�dy�
nastie�een�halt�toe�te�roepen.�Of�de�plundering�
van�Huizen�door�de�Fransen� in�1673�en�de�daar�
opvolgende�vlucht�van�veel�inwoners�hierbij�nog�
een�rol�gespeeld�hebben,�blijft�gissen.�

�
Een�uniek�geval?�

�
De� dood� had� zowel� de� oude� als� de� zittende�
schout� met� zich� meegevoerd� in� de� Huizer� do�
dendans�van�1656.�Voor�hun�nakomelingen�was�
de�nasleep�hiervan�nogal�verschillend.�De� fami�
lie�Swart�behield�haar�bezittingen�en�gedurende�
twintig� jaar�het�schoutsambt.�De�nabestaanden�
van� Claes� de� Swart� moesten� tussen� 1656� en�
1658� nog� zo!n� 1500� gulden� ophoesten� (een�
enorm� bedrag� in� die� tijd):� vij�onderd� gulden�
aan�de�kinderen�van�de�gerechtsbode�van�Naar�
den�en�meer�dan�duizend�gulden�aan�niet�afge�
dragen�opbrengst�van�de� impost�op�het�bier.�In�
1658�verkochten�de�curatoren�de�boedel�van�de�
ex�schout�en�losten�daarmee�de�schulden�af.�De�
kinderen� van� Claes� de� Swart� bleven� in� Huizen�
wonen.� Het� lijkt� erop� dat� ze� gerespecteerde�
inwoners� van� het� dorp� waren� (geworden?).�
Zoon� meester� Claes� de� Swart� was� gedurende�
een� groot� aantal� jaren� de� dorpschirurgijn� van�
Huizen.�Dochter�Maria�werd� negentig� jaar�oud�
en� werd� op� hoge� leeftijd� regelmatig� opgeroe�
pen�als�getuige�van�gebeurtenissen�van�tiental�
len�jaren�geleden.�

Al� eerder� heb� ik� verteld�dat� het�ontslag� van�
een�schout�zelden�voorkwam.�Hoe�uniek�was�nu�
het�conßict�van�1644�1646� in�Huizen?�We�zagen�
dat�er� in�de�Gooise�dorpen�vaker�conßicten�wa�
ren�tussen�de�schout�(een�buitenbeentje�en�een�
zetbaas� van� de� baljuw)� en� de� dorpsgemeen�
schap,� vertegenwoordigd� door� de� schepenen.�
P.C.�Hooft�besefte�dat� zijn� eigen� gezag�onder�

Andries�Bicker,�schilderij�van�Bartholomeus�van�der�
Helst�(coll.�Rijksmuseum).�
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mijnd� werd� als� hij� een� schout� liet� vallen.� Dat�
laatste�deed�hij�dan�ook�zo�weinig�mogelijk.� In�
1625� kon� hij� niet� anders.� Op� schout� Dirk� Rey�
ersz�van�Blaricum�viel� sulx�te�zeggen ,�dat� ick�
niet�en�verstae�zijne�commissie�te�continueren.��

Maar� in� 1635�1636� verzette� Hooft� zich� met�
succes� tegen� pogingen� om� de� Hilversumse�
schout� Daniel� Hulst� te� laten� verwijderen.� Net�
als�Claes�de�Swart�kwam�Daniel�Hulst�van�bui�
ten.�Ook� hij� kwam�met� schepenen� in� conßict.�
Ook� in� Hilversum� werd� de� schout� vooral� van�
onbehoorlijk� gedrag� beschuldigd� (de�propoos�
ten�ten�laste�gelejdt�aen�den�voorzejden�schoute,�
zeedighe� en� circumspecte� persoonen� quaelijk�
voeghen),�met�name�dat�hij�zich� in�de�herberg,�
onder� invloed� van� drank,� veel� te� veel� heeft�
laten�gaan.�Ook�hier�wilden�de�schepenen�niet�
meer� met� de� schout� samenwerken.� Ook� hier�
wendden� de� schepenen� zich� tot� de� Rekenka�
mer� van�de�Grafelijkheid�met�het� verzoek�om�
de�schout�af�te�zetten.�Dit�verzoek�werd�afge�
wezen.�Daarna�gingen�de�dwarsliggende�sche�
penen� over� tot� obstructie.� Hooft� heeft� zijn�
poot� stijf� gehouden,� zodat� de� schepenen� uit�
eindelijk� bakzeil� moesten� halen.33� Er� zijn� dus�
veel� overeenkomsten�met� het�Huizer� conßict,�
alleen�de�aßoop�was�anders.�

In� 1721� legde� in� Huizen� schout� Lambert� Ja�
cobs� Killewigh� zijn� ambt� neer,� net� als� schout�
Anthoni� Killewig34� van� Laren.� Lustigh� voegde�
eraan�toe:�Ja�hadden�sij�dat�selve�niet�gedaan,�sij�
soude�seekerlijk�in�!t�kort�van�haar�voorz�ampten�
afgeset�geworden�hebben����Ja�die�van�ons�dorp�
Huijsen�en�die�van�Laren�die�sijn�maar�blijde�dat�
sij�van�dese�Haastige�en�quaataardige�menschen�
verlost� sijn.35� Killewigh� was� volgens� hem� ie�
mand�die�diefachtige�roofvogel,�schand�en�bank�
roet� speelde.� Hij� had� enorme� bezittingen� in�
Huizen� verzameld,� waaronder� zestien� huizen�
en� 300� schepel� bouwland.� Maar� hij� had� ook�
grote� schulden�gemaakt,�20.000�à�30.000�gul�
den,� een� gigantisch� bedrag.� De� grond� werd�
hem� in�1721�te�heet�onder�de�voeten.�Hij�maak�
te�zo�veel�mogelijk�bezittingen�te�gelde�en�ver�
trok�daarmee� naar�Vianen,� een�plaats�waar� je�
als�bankroutier�geen� risico� liep�op�uitlevering.�
Na�zijn�vlucht�meldden�zich�zo n�veertig�bena�

deelden�die�schadeloos�gesteld�wilden�worden.�
Dat�lukte�maar�gedeeltelijk.�

Zoveel� overeenkomst� als� er�was� tussen� het�
conßict�rond�Daniel�Hulst�en�dat�rond�Claes�de�
Swart,�zoveel�verschil�was�er�tussen�deze�con�
ßicten�en�het� conßict� rond�Lambert�Killewigh.�
Killewigh�had�niet�zomaar�ergerlijk�gedrag�ver�
toond,�hij�had�zijn�dorpsgenoten� ronduit�bela�
zerd.� Hij� was� niet� meer� te� handhaven� als�
schout.� In� 1721�stond�het�gezag�van�de�baljuw�
niet�op�het�spel.� In� 1636�en� 1644�1646�was�dit�
wel�het�geval.� In�1636�nog�het�meest.�Drie� jaar�
tevoren� hadden� inwoners� van� Hilversum� met�
geweld� geprobeerd� om� de� ontginning� van�  s�
Graveland� te� dwarsbomen.36� De� schout� had�
daarbij,�zoals�van�hem�verwacht�werd,�de�kant�
van�de�baljuw�gekozen� en�daarmee�de�bevol�
king� van� Hilversum� (voorop� de� schepenen)�
tegen� zich� in� het� harnas� gejaagd.� Zou� Hooft�
toegeven,� dan� betekende� dit� op� zijn� minst�
groot�gezichtsverlies.�Daar�was�deze�baljuw�de�
man�niet�naar.�Uiteindelijk�hebben�de� schepe�
nen� het� onderspit� moeten� delven.� Hooft� had�

Gerard�Andriesz.�Bicker,�schilderij�van�Bartholomeus�van�
der�Helst�(coll.�Rijksmuseum).�



198� TVE�33e�jrg.�2015�

Laatst�gewijzigd:�6�8�2015�Versie:�3e�proef�

wel� zijn� bedenkingen� over� het� gedrag� van� zijn�
schout�en� liet�hem�dat�ook�weten:�dat�gy�voort�
aan�schikt�uwe�heevigheidt� in�dwank�te�houden,�
alle�onbetaamelijkheidt� van�gebaar,�woorden�en�
werken� te�vermijden;�ende�u� zulx� te� comportee�
ren� in� uw� ampt,� dat� de� huisluiden� van� nieuws�
geen �billijke�oorzaake�gegeeven�worde,�om�met�
recht�over�u�te�klaagen.37�

Schout� Claes� de� Swart� had� zich� weliswaar�
misdragen,� maar� geen� misdrijven� gepleegd.�
Hooft� hoefde� hem� dus� niet� te� laten� vallen� en�
deed�dat�ook�niet.�De�Huizer�schepenen�verzet�
ten� zich� immers� tegen� zijn� schout� en�daarmee�
tegen�hem.�Toch�moest�de�schout�het�veld� rui�
men.�Jammer�genoeg�weten�we�niet,�of�dit�be�
reikt�werd�met�een� rechterlijk�vonnis�of�dat�dit�
een�gevolg�was�van�het�gebrek�aan�ruggengraat�
van�de�nieuwe�baljuw.�

Het�Huizer�conßict�uit�de�jaren�veertig�van�de�
zeventiende�eeuw�was�dus�niet�uniek.�Dat�is�niet�

onverwacht�gezien�de�positie�van�de�schout�en�
de�eigenzinnigheid�van�de�Gooiers.�Ik�neem�aan�
dat�de�dorpelingen� zich� konden�neerleggen�bij�
een�gezagsdrager�van�buiten,�mits�die�zich�een�
beetje�wist�te�gedragen.�Maar�als�de�schout�een�
dul�mensch� bleek� te� zijn,� dan�was� het�met� de�
Gooise�schepenen�kwaad�kersen�eten.�Daarmee�
zijn� de� twee� laatste� vragen� die� ik�me� aan� het�
begin�van�dit�artikel� stelde,�grotendeels�beant�
woord:�met�deze�onaangename�schout�konden�
de�Huizer�schepenen�niet�door�één�deur�en�dus�
gooiden� ze�de� kont� tegen�de� krib.�Hoe� aange�
naam� of� onaangenaam� de� Huizer� schepenen�
waren,�heb�ik�helaas�niet�kunnen�ontdekken.�
�
Voornaamste�bronnen�en�literatuur�

�
De�briefwisseling�van�P.C.�Hooft.�Uitgegeven�

door�H.W.�van�Tricht.�3�delen.�Culemborg�1976
�1979.�

Tekeningen�van�het�dorp�Huizen�(hieronder)�en�het�bos�van�Crailoo�(volgende�pagina),�1730,�door�Andries�Schoema�
ker.�
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ONA).�Bevindt�zich�in�het�Noord�Hollands�
Archief�te�Haarlem.�Kopieën�op�microÞche�in�
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1635�1636!,�in:�Eigen�Perk�4,�2006.�
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chielse,�Jan�Out�en�Gerrit�Schutte.�Uitgave�
Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem.�Hilversum�
2013.�

Anton�Kos,�Van�meenten�tot�marken.�Een�onder�
zoek�naar�de�oorsprong�en�ontwikkeling�van�de�
Gooise�marken�en�de�gebruiksrechten�op�de�
gemene�gronden�van�de�Gooise�markegenoten�
(1280�1568).�Hilversum�2010.�

Leo�Noordegraaf�en�Gerrit�Valk,�De�Gave�Gods.�
De�pest�in�Holland�vanaf�de�late�middeleeuwen.�
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Noten�
�
1.� Voorheen� werd� gedacht� dat� deze� tekening� door�

Salomon�van�Ruysdael�was�gemaakt.�Daar�bestaan�
nu�grote�twijfels�over.�

2.� Op�de�kaart�van�Sinck�uit�1619�staat�ook�een�platte�
grond� van� Huizen.� Op� deze� kaart� is� de� structuur�
van�het�dorp�heel�anders:�de�kerk�staat�centraal�in�
het�dorp,�de�molen�erbuiten.�Ik�neem�aan�dat�Sinck�
hier�geen�nauwkeurige�weergave�van�de�werkelijk�
heid�geeft.�

3.� J.A.� de� Rijk� e.a.,�Wandelingen� door�Gooi�� en� Eem�
land�en�Omstreken.�Hilversum�1905,�p.�76.�

4.� Dit� was� het� aantal� huizen� dat� in� de� Kohieren�der�
Verponding�van�1632�werd�vermeld.�

5.� Zie�Geuzen�en�Papen,�Hilversum�2013,�p.�154.�
6.� Zie�verder� in�het�kaderstuk�dat�over�de�pest�gaat�

( de�gave�gods!).�
7.� Zie�Geuzen�en�Papen,�p.�288,�noot�3.�
8.� Zie� voor� de� verschillende� vormen� van� erfgooier�

schap�en�de�bijbehorende�rechten:�Anton�Kos,�Van�
meenten� tot�marken.� Een� onderzoek� naar� de� oor�
sprong�en�ontwikkeling�van�de�Gooise�marken�en�de�
gebruiksrechten� op� de� gemene� gronden� van� de�
Gooise�markegenoten�(1280�1568).�Hilversum,�2010.�

9.� Informacie�upt�stuck�der�verpondinghe,�1514.�

10.�Tegenwoordige�staat�der�Nederlanden,�deel�8.�Am�
sterdam�1750,�p.�111.�Feilen�waren�dweilen.�

11.� Geciteerd� in� Anton� Kos,�  Veel� werk,� weinig� pro�
Þjt!�(noot�14),�in:�TVE�3,�2011.�

12.�Het� is�onduidelijk�wat� Schoemaker�met� vierende�
len�bedoelt.�Omdat�hij�vervolgens�burgemeesters�
(buurmeesters)�noemt,�denk� ik� aan� raden.�Anton�
Kos�suggereert:�wijkvertegenwoordigers.�

13.�Hooft� aan� Gecommitteerde� Raden,� 9� november�
1614.�

14.�Zie� W.� Cerutti,�  Huizen� contra� Hooft!,� in:� TVE9,�
1979,�p.�116�124.�

15.�Anton� Kos,�  Van� wie� ben� jij� er� eentje?!,� in:� TVE3,�
2011.�

16.�Ruud�Hehenkamp,� Protestantisering�en�discipline�
ring!,� in:�Geuzen�en�papen,�p.� 294.�Slampampen� is�
brassen,� kijvagie� betekent� gekijf,� vegterien� zijn�
vechtpartijen.�

17.�Zo�schrijft�Hooft�in�een�brief�van�9�januari�1636�aan�
de�Rekenkamer�van�de�Grafelijkheid:�de�commissie�
van�Daniel�Hulst� (schout�van�Hilversum)�noch�was�
loopende� een� jaer� nae� den� eersten� Februarij�
naestkoomende �

18.�Oud� Notarieel� Archief� Naarden,� archief� notaris�
Huijbert�Schadijck,� inv.�3663�A139� (akte�van�27�10�
1656).�

19.�Acta� van� de� Classis� Amsterdam,� 31�07�1645.� Bele�
zen�houdt� in�dit�geval� in,�dat�door�middel�van�een�
bezwering�een�ziekte�wordt�uitgebannen.�

20.�Een� uitzondering� was� Blaricum,� waar� vanaf� 1670�
meer� dan� honderd� jaar� de� schout� uit� de� familie�
Duurkant�kwam.�

21.�Dit�was�een�lijst�met�namen�van�mensen�die�waren�
aangeslagen� voor� de� koptienden,� een� belasting�
over�de�oogst.�

22.�In� de� lijst� van� vreemdelingen� die� Lambert� Rijksz�
Lustigh� in� 1706�maakte� komt� een� Jacob�Klaaz�de�
Swart� voor,� een� barbier,� een� vreemdelingh� van�
a�omste,�zijn�overgrootvader�was�van�Uijttregt.� In�
Utrecht�overleed�op�14�november�1636�een�zekere�
Huych�de�Swart.�En�het�kastanjebruine�paard�met�
de�witte�bles�dat�in�1651�geconÞsqueerd�werd,�zou�
eigendom� zijn� geweest� van� een� steenkoper� uit�
Utrecht.�

23.�Dul� is� hetzelfde� als� dol.� Ik� zou� het� hier� willen�
 vertalen!�als�razend�of�kwaadaardig.�

24.�Er�moet�meer� informatie� te�vinden�zijn� in�het�Na�
tionaal�Archief,�en�wel� in�het�archief�van�de�Grafe�
lijkheidsrekenkamer,� ingekomen� missieven� 1632�
1647.�Daarin�bevinden�zich�de�brieven�van�Hooft�en�
waarschijnlijk� ook� de� stukken� vanuit� Huizen� en�
Naarden.� Maar� dit� archief� kan� helaas� niet� meer�
geraadpleegd�worden.�

Zonden�is�Pest,�ets�van�Jan�Luyken�(1649�1712).�
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25.�Zie� over� Gerard� Bicker:� Marijke� Meijer�Drees,�
 Blameren�en�demoniseren.�Satirische�pamßetlite�
ratuur�in�de�zeventiende�eeuwse�Republiek,�in:�TvG�
126,�nummer�2,�2013.�

26.�ORA�3663�A22/A23�17�05�1651;�ORA�3186�027�29�03�
1654;� ORA� 3217� A005.� Het� was� gebruikelijk� om�
oudere� inwoners� te� bevragen� naar� historische�
gebeurtenissen� in� het� dorp,� als� die� van� belang�
waren�voor�actuele�zaken.�

27.�ORA�3184�099�20�10�1707.�
28.�Deze�bewering�valt�niet�helemaal�hard� te�maken.�

Er� staat� nergens� dat� beiden� of� een� van� de� twee�
aan�de�pest�overleden� is.�Maar�het� is� in� 1656�wel�
uiterst� waarschijnlijk.� Claes� Jansz� Swart� was� 45�
jaar,� Claes� de� Swart� zal� niet� veel� ouder� zijn� ge�
weest.�De�pest�is�dan�wel�de�prime�suspect.�

29.�De�gave�gods�was�een�benaming�voor�de�pest�die�
we�ook� in�Huizen� tegenkomen.�Een�merkwaardig�
geschenk,�gods�wraak�uitgestort�over�de�zondige�
mensheid.�Maar�blijkbaar�hoeft�een�geschenk�niet�
per�se�positief�te�zijn.�Hoewel:� in�een�Leids�gebed�
uit� 1530� luidt�het:�Och� lieve�Heere�en�gaet�ons�niet�
verby�mit� u� gave� der� heete� siecte,�want�wy� liever�
sterven�dan� langer� leven.� Zie� Leo� Noordegraaf� en�
Gerrit�Valk,�De�Gave�Gods.�De�pest� in�Holland�vanaf�
de�late�middeleeuwen.�Bergen�1988.�

30.�Oud�Rechterlijk�Archief�Huizen,�verklaring� in�sche�
penrol�van�5�april� 1657.�Lustigh�beschreef�de�pest�
in�maart� 1719�naar�aanleiding�van�een�epidemie� in�
Putten� in�dat� jaar.�Zijn�kroniek�bevindt�zich� in�het�
Noord�Hollands� Archief� in� Haarlem� (inv� nr� 176,�
1527).�Schattingen�van� (bijna)�tijdgenoten�moeten�
met�een�ßinke�hoeveelheid�zout�worden�genomen.�
Maar�een�paar�honderd� slachto�ers� lijkt�wel�aan�
nemelijk.�

31.�ORA� 3189� 056� 03�06�1667;� ONA� 3663� A138;� ORA�
3170�05�04�1657.�

32.�ONA,�Archief�notaris�Huijbert�Schadijck,�3663,�A10�
en� A11� (11�04�1640).� Acta� van� de� Classis� Amster�
dam,�03�04�1656,�12�06�1656�en�07�08�1656.�

33.�Henk� Duits,�  Bij� de� baljuw� op� het� matje.� Hoofts�
bemoeienissen�met�de�Hilversumse�politiek�in�1635
�1636!,�in:�Eigen�Perk�4,�2006.�

34.�Twee�schouten�met�dezelfde�achternaam.�Het�zal�
wel�geen�toeval�zijn.�De�zoon�van�de�Huizer�schout�
heette�Anthoni�Lamberts.�Misschien�was�hij�schout�
van� Laren,� terwijl� zijn� vader� schout� van� Huizen�
was.�

35.�Aantekening�van�Lustigh�uit� januari� 1721.�Zie�noot�
30.�

36.�Zie� hiervoor:� Anton� Kos,�  Chaos� en� rumoer� in� !s�
Graveland!,�in:�TVE�30,�2012,�3.�

37.�Hooft�aan�Daniel�Hulst,�19�januari�1636.�
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Voortre�elijke�nieuwe�vertaling�
�
Het� boek� bestaat� uit� drie� delen.�Na� een� Voor�
woord�en�een�zeer�beknopte�Inleiding�opent�de�
bundel�met�een�nieuwe�vertaling�van�Hortensi�
us'�werk�De�origine�et�interitu�oppidi�Nerdae� (p.�
11�77),� van� de� hand� van� dr.� W.A.� Boekelman.�
Daarna�volgt�een�korte�beschrijving�van�Horten�
sius'�leven�en�werk�(p.�79�85)�door�de�historicus�
en�uitgever�Cok�de�Zwart.�Het�boek�wordt�afge�
sloten�met�een�klein�gedeelte�uit�de�Nalezingen�
van�Albertus�Perk�bij�de�vertaling�van�Hortensi�
us'�werk�door�prof.�Peerlkamp�uit�18662,�die�de�
gebeurtenissen�in�1572�betre�en�(p.�87�105).�

Wim� Boekelman� heeft� een� voortre�elijke�
vertaling� geleverd,� helder� en� zeer� leesbaar.�
Soms�dacht� ik�wat� al� te� hedendaags,� anachro�
nistisch,�Nederlands� te� lezen.�Zo� staat�er� in�de�
tirade�van�Hortensius�tegen�bestuurders�die�het�
onderwijs� verwaarlozen� dat�hun� gymnasia�niet�
groeien�en�bloeien.�Gymnasia� klonk�mij�wel� erg�
modern� in� de� oren;� er� zal�wel� Latijnse�Scholen�
gestaan�hebben,�maar�nee,�er�staat�echt� in�het�
Latijn:� in� nulla� gloria� et� ßore� gymnasia� haberi.�
Door�deze�nieuwe�vertaling�kunnen�mensen�die�
het�verhaal�van�Hortensius�over�de�uitmoording�
van�Naarden� door� de� Spanjaarden� in� 1572�wel�
graag�zouden�willen�lezen,�maar�terugschrikken�
voor� het� omslachtige,� negentiende�eeuwse�
Nederlandsch� van� prof.� Peerlkamp� en� voor� de�
tocht� naar� een� gespecialiseerde� bibliotheek� of�

archief3,� nu� hun� hart� ophalen.� Zij� zullen� dan�
ontdekken,�wat�een� levendig�verteller�Lamber�
tus�Hortensius�is�en�wat�een�onpartijdig�waarne�
mer.�En�bovendien�is�deze�nieuwe�vertaling�ook�
nog�betrouwbaarder�dan�de�oude.�

Om�eerlijk�te�zijn:�bij�het�lezen�van�de�nieuwe�
vertaling� miste� ik� soms� toch� wel� het� roman�
tisch� en� beeldend� taalgebruik� van� Peerlkamp.�
Zo�worden�de�Latijnse�volzinnen�over�de�sober�
heid� van� de� kloosterlingen� van� het� Sint�
Vitusconvent� in� Oud�Naarden� (Non� luxuriare�
otio,�non�gulae�non�ventri�atque�abdomini�indul�
gere .)� door� Boekelman� vlot,�maar�wat� kort�
door�de�bocht�vertaald�als:�Zij�staken�de�handen�
uit�de�mouwen�en�aten�sober.�Door�luxe�en�niets�
doen�gaat� immers�op�den�duur�alles�ten�gronde.�
Bij�Peerlkamp� luidt�die�passage�veel� intrigeren�
der:� Geen� luiheid�verleidde�hen� tot�een�ongere�
geld� leven,� noch� gaven� zij� toe� aan�de�begeerde�
van� keel� en�buik� en� andere� lusten.�Want� zij�be�
grepen�zeer,�dat�door�weelde�en�niets�te�doen,�al�
wat�de�mensch�bezit�verloren�raakt.�Maar� ja,�dit�
is�natuurlijk�helemaal�een�kwestie�van�persoon�
lijke�smaak,�die�wat�mij�betreft�mede�gevormd�
is�door�mijn�gewenning�aan�de�editie�van�1866.4�
Mijn� voorliefde� voor� bepaalde� zinswendingen�
in�de�oude�vertaling�doet�helemaal�niets�af�aan�
de�kwaliteit�van�de�nieuwe.�Als� ik�al�kritiek�heb�
op� het� boekje� De� ondergang� van�Naarden� be�
treft�dat�kleinigheden,�zoals�het�ontbreken�van�
een�inhoudsopgave,�de�al�te�summiere�inleiding�

Eerbetoon aan Lambertus Hortensius 

Een nieuwe vertaling van De opkomst en ondergang 
van de stad Naarden 

Henk�Michielse�

Lambertus�Hortensius�komt�er�als�belangwekkende�erßater�in�de�herinnering�van�
de�Gooiers�maar�bekaaid�van�af,�schreven�we�in�TVE�van�maart�2014.�Hij�moet�het�
doen�met�twee�straatnamen,�in�Naarden�en�Hilversum,�plus�in�Naarden�nog�een�
Gebouw�Hortensius,�dat�momenteel�te�huur�staat.�Mede�daarom�is�het�des�te�
verheugender�dat�er�onlangs�een�belangrijk�eerbetoon�aan�Hortensius�is�
verschenen�in�de�vorm�van�de�bundel�Lambertus�Hortensius�van�Montfoort,�'De�
Ondergang�van�Naarden'.1�Zo'n�schriftelijk�huldeblijk�zou�Hortensius�zelf�als�
humanist�en�schrijver�vast�en�zeker�ook�het�meest�op�prijs�hebben�gesteld.�
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en� de� inkorting� van� de� titel� van� Hortensius'�
werk.�

�
Onpartijdig�geschiedschrijver�
�
De�kern�van�Hortensius'�boek� is�zijn�verslag�van�
de�gebeurtenissen�in�Naarden�die�tot�de�Spaan�
se�strafoefening�van� 1572� leidden�en�de�moord�
op�een�ßink�deel�van�de�bevolking�daarna.�Dat�
verslag� is�dramatisch,�maar� ondanks� zijn� eigen�
benauwde�uren�en�de�moord�op�zijn�zoon,�toch�
ook�evenwichtig�en�onpartijdig,�al�laat�Hortensi�
us� wel� steeds� zijn� grote� liefde� voor� zijn� stad�
blijken.�

Lambertus� Hortensius� beschrijft� Naarden�
eerst�als�een�katholieke�stad:�Nog�altijd�waren�
de�mensen� godsdienstig,�met�uitzondering� van�
enkelen� die� verbannen� waren� en� van� wie� de�
goederen� verbeurd� waren,� zoals� in� bijna� elke�
stad� de� kwaden�met� de� goeden� gemengd� zijn.�
Hij� vermeldt� de� lof� die� twee� inspecteurs� van�
de� regering� de� stad� toezwaaiden,� omdat�vrij�
wel�alleen� zij�de�oude�godsdienst� trouw�waren�
gebleven,� terwijl�andere�steden�er�mee�hadden�
gebroken.� Hortensius� was� heel� blij� dat� er� in�
Naarden�geen�beeldenstorm�had�plaatsgevon�
den.�Met�afschuw�beschrijft�hij�de�bende�geu�
zen,� die� op� een� bepaald� moment� Naarden�
binnenviel�en�verschrikkelijk�huis�hield�aan�de�
vooravond� van� de� Spaanse� furie.� In� de� stad�
kwamen� tenslotte� twee� groepen� lijnrecht� te�
genover� elkaar� te� staan.�Aan� de� ene� kant� de�
stadsbestuurders� en� de� aanzienlijke� burgers�
die� de� regering� in� Brussel� wilden� gehoorza�
men�en�aan�de�andere� kant�een�deel�van�het�
volk�dat�de�kant�van�de�prins�van�Oranje�koos�
en�de�geuzen�wilde�binnen� laten.�Vooral� toen�
burgemeester� Jan� Arnold� Alva's� tiende� pen�
ning�zou�gaan�betalen�en�dus�op�de�bewoners�
verhalen.�

Uitvoerig�gaat�Hortensius� in�op�de�waarschu�
wingen�van�baljuw�Paulus�van�Loo�en�anderen,�
hoe�rampzalig�het�verzet�tegen�de�regering�zou�
aßopen.� Pas� toen� het� te� laat�was,� stuurde� de�
stad�afgezanten�naar�de�legeraanvoerder�om�te�
onderhandelen,� onder� wie� hij� zelf.� Hortensius�
laat�duidelijk�uitkomen�dat�Naarden� in�de�ogen�

van� de� regering� wel� als� weerspannig� moest�
gelden.�Hij� had� begrip� voor� de� grieven� van� de�
regering�tegen�de�stad,�al�veroordeelde�hij�tege�
lijkertijd� scherp� het� brute� optreden� tegen� de�
Naarders,�mede�doordat�de�legerleiding�beloofd�
had�dat�niet�te�doen:�Het�Spaanse�erewoord�was�
net� zoveel� waard� als� vroeger� het� Carthaagse.�
Albertus� Perk� benadrukt� in� zijn� Nalezingen� te�
recht,�dat�Hortenius�door�deze�onpartijdigheid�
wezenlijk�verschilt�van�de�andere�schrijvers�over�
de� uitmoording� van� Naarden,� zoals� Hooft� en�
Bor,� die� alleen� over� de� Spaanse� wandaden�
schrijven.�

�
Krijgshaftige�Gooiers�
�
Aan�de�beschrijving�van�de�ondergang�van�Naar�
den� gaat� een� vijftiental� pagina's� vooraf� over�
onder�meer� de� stichting� van� de� stad,� de�wel�
vaart�dankzij�de� lakenhandel,�de�sociale�conßic�
ten�tussen�vollers�en�bazen�en�over�het�klooster�
Oud�Naarden�van�de�Reguliere�kanunniken�van�
Sint�Augustinus.�

Over�zijn�eigen�tijd�was�Lambertus�Hortensius�
uiteraard�goed�geïnformeerd.�Hij�was�bevriend�
met�de�kloosterlingen�van�het�Sint�Vitusconvent�

Portret van Lambertus Hortensius.�
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en�met� vooraanstaande� personen� uit� de�Naar�
der� regentenkringen;� hij� kende� als� langjarige�
rector� van� de� Latijnse� School� de� stad� door� en�
door�en�maakte�de�ramp�van�1572�van�zeer�nabij�
mee.�

Over� het� verre� verleden,�met� name� over� de�
stichting� van� de� plaats� Naarden� had� hij� alleen�
iets�te�melden�van�horen�zeggen.�De�openings�
zin� van� zijn�boek� luidt:�De�oude�stad�Naarden� is�
door�keizer�Otto� I�gesticht,�naar� ik�van�de� inwo�
ners�heb�gehoord.�Hier�heeft�Hortensius�kenne�
lijk�geen�oorkonden�geraadpleegd,�zoals�hij�dat�
bij�ander�historisch�werk�wel�altijd�heeft�gedaan.�
Naarden�was� in�feite�minstens�al�zo'n�anderhal�
ve�eeuw�ouder�dan�de�tijd�van�Otto�I�(overleden�
in�973)�en�was�als�Naruthi�door�Liudger�of�diens�
familie� in�de�negende�eeuw�geschonken�aan�de�
abdij�van�Werden.5�Wel�wist�Hortensius� te�mel�
den,�dat�de�streek�die� in�zijn�tijd�Gooiland�heet�
te,� door� de� inwoners� nog� lang� Naardingerland�
werd�genoemd.�

Interessant� is,�wat� Lambertus� Hortensius� te�
vertellen�heeft�over�de�bewoners�van�Gooiland.�
Hij� schrijft:� Zoals�de�grond� is,�zo�zijn�de�mensen,�
hard� en� weerbarstig� van� natuur,� gewend� aan�
zware� arbeid,� vaak� blootvoets� op� het� land�wer�
kend,�gehard�tegen�hitte,�kou�en�ongemak.�Maar�
kennelijk�was�hun�leven�niet�ongezond,�want�hij�
voegt�eraan� toe:�En�wat�bij�dit�slag�mensen�zeer�
zelden�voorkomt,�velen�worden�zeer�oud�en�blij�
ven�gezond�ondanks�de�zware�arbeid.�

Daarvóór�had�Hortensius�wel�heel�verrassend�
geschreven�over�de�militaire�kwaliteiten�van�de�
Gooiers.� Zij�waren� van� jongs�af�altijd� strijdvaar�
dig;� in� buitenlandse� oorlogen� overtro�en� zij� als�
vrijwilligers�iedereen�in�krijgsroem�en�kregen�dan�
ook�dubbele�soldij.�De�faam�van�het�Gooi� in�mili�
tair�opzicht,� schrijft� onze� vredelievende� huma�
nist,� was�bij� vreemdelingen�even�groot�als�vroe�
ger� die� van� de� Batavieren� in� het� Romeinse� Rijk.�
Even� verder� op� beschrijft� hij,� hoe� de� Gooiers�
met� knuppels,� ga�els� en�mestvorken� de� gren�
zen�van�hun�gebied�verdedigden�tegen�de�Stich�
tenaren.� In� de� ogen� van� Frans� Craneveld,� die�
namens�de�Hoge�Raad�de�grens�deÞnitief�moest�
vaststellen,�waren�zij�een�onbehouwen,�ordeloos�
en�gewapend�volk.�

Sierlijk�Latijn�
�

Naast� het� gewone� volk� behandelt� Hortensius�
ook� beroemde�mannen.� In� zijn� tekst� valt� vaker�
op,�dat�hij�bij�belangrijke�bestuurders�naast�hun�
professionele� kwaliteiten� tevens� nadrukkelijk�
vermeldt,� dat� zij� uitstekend� het� Latijn� beheer�
sen,� in�de�ogen�van�een�humanist�natuurlijk�het�
toppunt�van�beschaving.�

Lambert�Lap,�de�schout,�die�tegen�het�binnen�
laten�van�de�geuzen�was�en� tenslotte�uit�vrees�
voor�het� volk�de� stad�ontvluchtte,�wordt�door�
Hortensius� geprezen� als� een� wijs� en� geleerd�
man,� voor� iedereen� even� vriendelijk� en� in� de�
rechtspraak�zeer�ervaren.�Maar�vooral�was�hij�een�
kenner� van� de� elegantie� en� schoonheid� van� de�
Latijnse� taal.� Als� er� regeringsfunctionarissen�
naar�de� stad�kwamen,�waren�zij�vaak�verbaasd�
over�de�sierlijkheid�van�het�Latijn�van�burgemees�
ter� Jan� Arnold� en� schout� Lambert� Lap� en� van�
enkele�andere�stadsbestuurders,�al�geeft�Horten�
sius� wel� toe� dat� de� deugden� van� Jan� Arnold�
werden� overschaduwd� door� eerzucht� en� heers�
zucht.�

Als� er� uit� Amersfoort� een� bedienaar� wordt�
gestuurd� voor� de� protestantse� eredienst,� ver�
meldt� Hortensius�met� afschuw:� hij�was�niet�al�
leen�een�geheel�onontwikkeld�persoon,�maar�ook�
totaal� onkundig� en� a�erig� van� het� Latijn.� Zelfs�
wanneer� Lambertus� Hortensius� beschrijft� hoe�
hij� op� een� bepaald�moment� tijdens� de�moord�
partijen� vreesde� ook� zelf� het� leven� erbij� in� te�
schieten,� maar� gered� werd� door� een� groepje�
mannen� in�militair�tenue,�kan�hij�niet�nalaten�te�

De�vertaler�dr.�W.A.�Boekelman�(r.)�en�de�uitgever�Cok�
de�Zwart�van� De�ondergang�van�Naarden!�(foto�Bob�
Awick;�coll.�Naarder�Nieuws).�
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vermelden,� dat� daar� ook� de� aalmoezenier� van�
de�graaf�van�Bossu�bij�was,�zeer�bedreven�in�de�
Latijnse�taal.�

�
Geschiedenis�van�een�tekst�
�
In�de� Inleiding�op�de�nieuwe�vertaling�van�Hor�
tensius'�boek�gaat�dr.�Boekelman�ook�kort�in�op�
de� vondst� van� het� manuscript� en� de� uitgave�
ervan� door� Peerlkamp� en� Perk.� Lang� had�men�
gedacht,�dat�het�verloren�was�gegaan,�maar� in�
de�negentiende�eeuw�dook�het�op�in�de�nalaten�
schap�van�de�vroegere�minister�van� justitie�C.F.�
van�Maanen� en�werd� het� aangekocht� door�Al�
bertus�Perk.�Het�manuscript� telde�veertig�pagi�
na's� en� was� allesbehalve� compleet.� Er� zaten�
korte� en� lange� hiaten� in,� doordat� de� originele�
tekst� kennelijk� niet� goed� te� ontcijferen� was,�
terwijl� die� ook� duidelijk� gekopieerd� was� door�
iemand� die�maar� een� beperkte� kennis� van� het�
Latijn�had,�gezien�het�aantal�grammaticale� fou�
ten.�

Perk� trok�prof.�Peerlkamp,�oud�hoogleraar� in�
de�oude�letterkunde�te�Leiden,�aan�om�het�boek�
te�vertalen�en�om�een�verbeterde�versie�van�de�
Latijnse� tekst� uit� te� geven.� Boekelman� heeft�
geen� hoge� pet� op� van� Peerlkamps� bewerking.�
De� Leidse� hoogleraar� was� bekend� geworden�
door�de�manier�waarop�hij�geschriften�van�Hora�
tius�had�bewerkt�en�zogezegd�verbeterd,�maar�
later�werd� hij� hierom� nogal� verguisd.� Zoals� hij�
Horatius� teksten� 'verbeterd'� had,� zo� bewerkte�
hij� nu� ook� de� tekst� van�Hortensius.� Hij�verving�
woorden,� zegt�Wim� Boekelman,� en�veranderde�
de� volgorde� van� zinnen.� Vertaler� Boekelman�
heeft�dan�ook�niet�de�door�Peerlkamp�uitgege�
ven� Latijnse� tekst� gebruikt,�maar� het� originele�
manuscript,� dat� tegenwoordig� berust� in� het�
Rijksarchief�in�Noord�Holland.�

Het�werk�van�Perk�en�Peerlkamp�beslaat�ruim�
330�pagina's,�de�nieuwe�uitgave�telt�105�bladzij�
den.� In� de� uitgave� van� 1866� staan� naast� de�
'verbeterde'�Latijnse�tekst�van�Hortensius�en�de�
vertaling�van�Peerlkamp,�ook�uitgebreide�noten�
van�Perk;�vervolgens�de�Latijnse� tekst�plus�ver�
taling� van� Hortensius'� gedicht� over� het� Gooi�
ChorograÞa� Goiolandiae� en� tenslotte� de� uitge�

breide�Nalezingen�en�Bijvoegsels� van�Perk.�Voor�
een� frisse,�moderne� versie� van�Hortensius'�On�
dergang�van�Naarden�hebben�we�nu�dus�de�ver�
taling� van�dr.�Boekelman.�De�oude�uitgave�be�
houdt� desondanks� haar� betekenis,� vanwege�
met�name� een� aantal�historische�gegevens�die�
Albertus�Perk� heeft� verzameld� en� vanwege�de�
dichterlijke�beschrijving�van�het�Gooi.�

Wie�nog�wat�meer�zou�willen�weten�over�de�
geschiedenis�van�Hortensius'� tekst�over�de�op�
komst�en�ondergang� van�de� stad�Naarden� kan�
terecht� in� Tussen�Vecht� en� Eem� van� november�
1972,� toen� Naardens� rampspoed� van� vierhon�
derd� jaar�daarvoor�werd�herdacht.�Dr.�P.W.�de�
Lange�plaatste�hiertoe�een�viertal�teksten,�voor�
zien� van� een� aantal� toelichtende� inleidingen� ��
naast� een� gedeelte� uit� Peerlkamps� vertaling,�
ook� een� brief� van�Hortensius'� leerling� Theodo�
rus� Thesschen,� een� Cort� Verhael� van� de� Tyra�
nische�Moort�en�de�massacre�deser�stede�Naerden�
uit� het� oudste� privilegeboek� van� Naarden� en�
een� verhaal� van� Lambert� Rijksz.� Lustigh� van�
anderhalve�eeuw�later.�

Op�1�december�1572�werden�burgers�van�Naarden�in�het�
raadhuis�door�de�Spanjaarden�vermoord.�Naar�een�
detail�van�een�prent�uit�de�tweede�helft�van�de�zeven�
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Thesschen�schrijft�aan�de�Amsterdamse�notaris�
Jacob�Ghijsbertsz.� een� relaas� van�de�gebeurte�
nissen�in�1572�tot�aan�het�overlijden�van�Horten�
sius,�waarvan�delen� zijn�overgenomen�door�de�
geschiedschrijver� Pieter� Bor,� soms� zelfs� letter�
lijk.�Aan� het� eind� van� zijn� brief� vermeldt� Thes�
schen,�dat�een� latere� stadssecretaris�van�Naar�
den�het�handschrift� in�bezit�zou�hebben�gehad,�
maar�het�had�verbrand,�omdat�het�niet�positief�
genoeg� was� voor� de� geuzen:� Doch� so� 't� selve�
nyet� en�was� favorabel� genouch� gedicht� voor� de�
Geussen,�heeft� 't�selve�Vulcano�te�bewaren�gege�
ven.�

Als�dat�waar� is,�zegt�De�Lange,�heeft�er�nog�
een� ander� afschrift� van� bestaan.� In� de� zeven�
tiende� eeuw� was� een� afschrift� van� het� hand�
schrift� in�handen�van�ds.�Antonides�van�der�Lin�
den,� kleinzoon� van� een� collega� van�Hortensius�
aan�de�Latijnse�School�en�later�van�1612�tot�1646�
predikant�te�Naarden� ��de�geschiedschrijver�Jan�
Wagenaar� heeft� er� in� zijn� De� tegenwoordige�
Staat�der�Vereenigde�Nederlanden�uit�geciteerd.�
Als� dit� ook� het� afschrift� is,� dat� door� Albertus�
Perk� in� 1866� werd� uitgegeven,� dan� is� dat� de�
tekst� die� nu� dus� opnieuw� vertaald� is� door� dr.�
W.A.�Boekelman�en�heeft�Lambertus�Hortensius�
nu� een� nieuw� schriftelijk�monument� gekregen,�
dat�hij�zo�heeft�verdiend.�

�
Dr.�Henk�Michielse�is�historicus�en�sociale�weten�
schapper.� Hij� was� voorzitter� en� hoofdredacteur�
van� TVE� en� coördinator� van� het� TVE�
onderzoeksproject�Katholiek� en�protestant� 1550�
1800.�

�
Noten�

�
1.� Lambertus� Hortensius� van� Montfoort,� De� onder�

gang� van�Naarden.� Baarn� 2015.�Uit� het� Latijn� ver�
taald�door�dr.�W.A.�Boekelman,� 108�pp.� ISBN�978�
90�79272�60�0.�Prijs� �16,95.�

2.� Lambertus�Hortensius,�De�origine�et� interitu�oppidi�
Nerdae.� De� opkomst� en� ondergang� der� stad� Naar�
den.�Met�vertaling�en�aanteekeningen�van�Prof.�A.�
Peerlkamp� en� nalezingen� en� bijvoegsels� van� A.�
Perk.�Utrecht�1866.�

3.� Onder� meer� bevindt� zich� een� exemplaar� in� het�
Stads��en�streekarchief�Naarden.�

4.� Zie� bijvoorbeeld�mijn� artikel� 'Geen� begeerde� van�
keel�en�buik.�Opkomst�en�ondergang�van�de� laat�
middeleeuwse� kloosters� tussen�Vecht�en�Eem� ca.�
1400�1579',� in:� Geuzen� en�papen.�Katholiek� en�pro�
testant� tussen�Vecht� en� Eem� 1550�1800.� Hilversum�
2013.�

5.� Zie�voor�de�betekenis�van�Liudger�voor�onze�stre�
ken:� Van� Andriessen� tot� Van� Zutphen�  � Honderd�
erßaters�tussen�Vecht�en�Eem.�Nijkerk,�2015,�p.�46�
47.�



� TVE�33e�jrg.�2015� 207�

Laatst�gewijzigd:�6�8�2015�Versie:�3e�proef�

De kaart van Walraven uit 1723 
�

Anton�Kos�

Het�waarom�van�de�kaart�en�de�maker�
�

Tijdens�de� inmiddels�hoogopgelopen� ruzie� tus�
sen� Hinlopen� en� enkele� erfgooiers� gaven� de�
Staten� van� Holland� de� opdracht� een� kaart� te�
vervaardigen� van� Gooiland� waarop� duidelijk�
moest�worden�aangegeven,�waar�de�erfgooiers�
gronden� ofwel� de� gemeenschappelijke� Beem�
den,� Moerassen,� Weijden,� Heijden,� Waeranden,�
Wildernissen,� Bosch�houwinge� ende� Veenen� la�
gen.2� De� erfgooiersorganisatie� Stad� en� Lande�
mocht� zelf� een� kaartmaker� uitzoeken.� De� op�
dracht�ging�naar�Justus�van�Broeckhuijsen�(circa�
1670�1724).� Hij� kreeg� assistentie� van� de� Hilver�
sumse�landmeter�Freye�Klaasz�Boelhouwer.3�

Van�Broeckhuijsen�leverde�de�kaart�in�1709�af�
bij� de� Staten� van� Holland.� Die�  Caarte� van�
Goijland!�bracht�het�Gooi� in�zijn�geheel� in�beeld�
en� is� voorzien� van� versieringen.� De�  Gemeene�
weijden!� zijn� groen� gekleurd� en� de�  Heijden!�
lichtbruin.� Gebieden� waarop� Stad� en� Lande�
geen� rechten� kon� laten� gelden,� blijven� wit,�
waaronder� de� engen.� In� totaal� besloegen� de�
erfgooiersgronden� 6732� Rijnlandse� morgen,�
bijna�de�helft�van�het�Gooi.4�

�

Een�onjuiste�kaart?�
Hinlopen�achtte�de�kaart�om�voorstelbare�rede�
nen�onjuist.�Hij�contracteerde�een�zekere�Mau�
rits�Walraven�om�de�kaart�te�controleren.�Maar�
wie�was�deze�Walraven?�Maurits� (ook�Mourits)�
Walraven� werd� op� 11� juni� 1667� gedoopt� in� de�
Amsterdamse� Zuiderkerk.� In� 1690� werd� hij� als�
inwoner�van�Amsterdam�geadmitteerd�als�land�
meter� in� Holland.� Op� 5� maart� 1714� volgde� zijn�
aanstelling�als�stadslandmeter�van�Amsterdam.�
Walraven�was�naast� landmeter�een�begenadigd�
tekenaar�en�werkte� in�Noord��en�Zuid�Holland.�
Hij� vervaardigde� onder� meer� kaarten� van� het�
Sloterdijkermeer,�de�Ronde�Hoeppolder�bij�Ou�
derkerk�aan�de�Amstel�en�van�West�Vlieland.�Op�
vrijwel�elke�kaart�tekende�hij�iets�gezelligs�zoals�
een� bootje� of� een� koetsje.� We� zouden� hem�
daarom�voorzichtig�de�Rien�Poortvliet�onder�de�
kaartmakers� kunnen� noemen.� Hij� werd� op� 3�
december� 1745� begraven� in� de� Amsterdamse�
Oosterkerk.�

Hinlopen� kon�niet�heel� veel�doen�met�de� in�
derdaad� door� Walraven� gevonden� fouten.� Hij�
werd�in�1711�in�het�ongelijk�gesteld�door�het�Hof�
van�Holland�en� in� 1713�wees�de�Hoge�Raad�zijn�
beroep�af.�Op� 12�oktober� 1719� lieten�de�Staten�

Aan� het� begin� van� de� achttiende� eeuw� pikte� de� Amsterdamse� regent� François�
Hinlopen� (1657�1735)�het�niet� langer.�Ofschoon�Hinlopen�de�hofstede�Oud�Bussum�
bezat�  � waaraan� het� schaar�� of� weiderecht� was� verbonden,� moest� hij� van� de�
erfgooiers�betalen�voor�het�weiden�van�zijn�rundvee�en�paarden.�Op�een�gegeven�
moment�had�hij�daar�genoeg�van�en�bracht�hij�vier�koeien�en�twee�paarden�op�de�
Naarder�meent,�zonder�daarvan�aangifte�te�doen.�Er�ontstond�een�serieus�geschil.�
Hinlopen�bracht�de�zaak�voor�het�gerecht.�De�erfgooiers�werden�door�de�rechtbank�
in�het�gelijk�gesteld,�maar�het�!kwaad"�was�al�geschied.�De�kwestie�riep�namelijk�van�
overheidswege�enkele� fundamentele�vragen�op:�wie�en�wat�waren�erfgooiers?�En�
waar�lagen�hun�!meenten"�en�woeste�gronden?�Kortom,�wie�bent�u�en�wat�hebt�u?�
In�een�tijdsbestek�van�nog�geen�vijftien�jaar�verschenen�drie�kaarten�van�Gooiland,�
waardoor�we�een�uitstekend�zicht�krijgen�op,�hoe�deze�streek�er�in�het�eerste�kwart�
van�de�achttiende�eeuw�bij�lag.� In�dit�artikel�ligt�de�focus�op�het�!eindresultaat",�de�
kaart�van�Walraven�uit�1723.1�

 De kaart verklaard 
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van� Holland� weten,� dat� alleen� erfgooiers� toe�
gang�hadden�tot�de�Gooise�gemeenschappelijke�
gronden� en� niemand� anders.� In� datzelfde� jaar�
werd�opnieuw�bevolen� een� kaart� te� vervaardi�
gen� van� Gooiland.� De� reden� was� een� geschil�
met�de�provincie�Utrecht�over�de�oost��en�zuid�
grenzen.� Dit� geschil�werd� opgelost� in� de� Con�
ventie�van� juli� 1719,� die� zo� een� deÞnitief� einde�
maakte�aan�een�eeuwen�slepende�grenskwestie�
in�de�omgeving�van�Baarn�en�de�Vuursche.5�De�
opdracht�ging�naar� �Maurits�Walraven,�geas�
sisteerd�door� �Van�Broeckhuijsen.�

�
Weer�een�nieuwe�kaart�
Walraven� en� Van� Broeckhuijsen� vervaardigden�
een�kaart�in�vier�delen�met�de�datering�1�novem�
ber�1722.6�Toch�was�het�niet�meer�dan�een�ver�
waterde�editie�van�de� in� 1709�gemaakte�kaart.�
Daarna�ging�Walraven�alleen�verder.�Hij�produ�
ceerde� in� januari� 1723�een� !overzichtskaart".�Hij�
herstelde�enkele�door�hem�gevonden�optelfou�
ten,�paste�hier�en�daar�wat�aan�en� tekende�de�
dorpskernen�en�kerktorens�beter�in,�dankzij�het�
gebruik�van�driehoeksmeting�en�een�kompas.�
Feitelijk�had�Hinlopen�ervoor�gezorgd�dat�de�
precieze� locaties� van� de� erfgooiersgronden� in�
kaart�waren�gebracht.� In�plaats�van�dat�de�erf�
gooiers� en�hun� !ingeslopen� rechten"�ophielden�
te�bestaan,�was�het�een�bestendiging� van�hun�
gebruiksrechten�op�die�gronden.�Dat�had�Fran�
çois� Hinlopen� niet� bepaald� voor� ogen� gehad.�
Een�exemplaar�van�de�kaart�van�Maurits�Walra�
ven� uit� 1723� is� tot� op� de� dag� van� vandaag� in�
bezit� van�de� Stad� en� Lande� Stichting,� juist:�de�
rechtsopvolger�van�de�Vereniging�Stad�en�Lan�
de�van�Gooiland.7�

�
Wat�staat�er�op�de�kaart?�

�
De�kaart�beslaat�het�gehele�Gooiland�en�bevat�
alle� Gooise� esdorpen.� De� grenzen� tussen� Hol�
land�en�Utrecht�die�in�1719�deÞnitief�zijn�vastge�
steld�en�nog�steeds�gelden,�zijn�helder�weerge�
geven.�We�zien�het�blok�"s�Graveland�en�de�ont�
ginning� Nieuw�Loosdrecht� goed� liggen,� allebei�
oorspronkelijk�erfgooiersgrond.8�De�detaillering�
is�hoog�en�zeer�waardevol�zijn�de�vermeldingen�

van� toponiemen,� straat�� of� wegnamen,� brug�
gen,�polders�en�kerken.�
In�de�esdorpen�lag�het�bouwland�#�in�het�Gooi�

eng� genoemd� en� op� deze� kaart� !Nengh",� een�
samentrekking� van� den� en� eng� #�bijeen� in� een�
groot�complex,�elders�dus�de�es�maar�ook�geest�
en�kouter�genoemd.�De�bewoning�bevond�zich�
doorgaans� in� het� overgangsgebied� naar� de� la�
gergelegen�gronden�als�weilanden�en�maat��of�
hooilanden.�Dit�is�vooral�bij�Huizen�goed�te�zien,�
waar�we�de�maatlanden�tegen�de�Zuiderzee�aan�
zien� liggen.� Deze� gronden� behoorden� niet� tot�
de�erfgooiersgronden,�zij�het�dat�ze�dat�aanvan�
kelijk�wel�deden�en�vrij�vroeg�verdeeld�zijn�on�
der�de�Gooise�geërfden.�Sterker,�er�zijn�al�schrif�
telijke�vermeldingen�van�een�Huizermaat�en�een�
Hilversummermaat� in�de�zestiende�eeuw,�maar�
kennelijk�nam�Walraven�genoegen�met�de�aan�
duiding�van�het�geheel.� Ik�denk�niet�dat�er�nog�
werkelijk�gemeen�hooiland�was.�Enkele�regelin�
gen�herinneren�trouwens�nog�aan�het�gemeen�
schappelijke�karakter,�bijvoorbeeld�dat�de�boe�
ren� over� andermans�maatland�mochten� lopen�
om�gemaaid�gras� te�vervoeren� (er�werden�ook�
speciale� paadjes� aangelegd).� In�Hilversum� zien�
we�dat�de�bewoning�zich�midden� in�de�eng�be�
vindt.�Daar�had�de�verbinding�tussen�twee�oude�
kernen� en� drie� brinken� plaatsgevonden,�waar�
door� Hilversum� was� samengesmolten� tot� een�
dorp,�waarna�de�eng�zich� in�alle� richtingen�uit�
breidde.�

�
 Goijlandt�na�zijn�aard�en�Eijgenschappen!�
Rechtsboven� tekende�Walraven� een� !Copij� van�
de� Acte",� waarin� Justus� van� Broeckhuijsen� te�
kennen�geeft,�dat�hij�de�opdracht�had�gekregen�
om�Goijlandt�["]�na�zijn�aard�en�Eijgenschappen�
in�kaart�te�brengen�en�meldt�dat�hij�de�heidevel�
den,�weilanden,� onlanden� en� beemden� gekou�
leurt�had�en�de�eijgenlanden�#�dat�wil�zeggen�de�
engen� #�wit�wit�[had]�gelaaten.�Dit� nam�Walra�
ven�over�en�daarom�zijn�de�bouwlanden�bij�de�
dorpen�wit.�Walraven� tekende� precies� hoe� zo�
een� eng� erbij� lag;� percelen� lagen� kriskras� en�
waren� in� bezit� van� verschillende� eigenaren.�
Overigens�was� de� Huizer� eng� voor� een� groot�
deel�nog�onverdeeld.�Dat�was�het�zogenoemde�
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outÞeld,�het�deel�van�de�eng�dat�nog�niet�was�
ontgonnen.�Dat� lag�dries9,�waarop� rundvee� en�
paarden�konden�grazen.�Ook�leverde�het�groen�
bemesting� op� voor� het� inÞeld,� de� bebouwde�
akkers.10�In�Blaricum,�Laren�en�Hilversum�waren�
toen�al�geen�outÞelds�meer.�Dat�kan�heel�goed�
met� de� toenemende� behoefte� aan� vruchtbare�
bouwgrond�te�maken�hebben�gehad.�

Goed�te�zien�zijn�de�Hilversumse�korenmolen,�
de�met�bomen�omzoomde�Gooise�Vaart�richting�
 s�Graveland�en�de�verschillende�buitenplaatsen�

als�Gooilust�!�de�vaart�kwam�toen�inderdaad�tot�
ongeveer�de�huidige�Oude�Loswal.�Als�we�vanaf�
de� molen� tegen� de� klok� ingaan,� geraken� we�
eerst� bij� de�Nieuwe�Weg� (de� latere�Neuweg)11�
en� daarna� de� Eikbosserweg.� Beide� wegen� ko�
men� uit� op� verboste� heide� en� wat� jonge� aan�
plant,� getuige� de� moeilijk� leesbare� maar� veel�
zeggende�naam�het�"Heybosch .�

�
De�legenda�
Interessant� is�ook�de� legenda�onderin.�De�num�

�
De�kaart�van�Walraven�uit�1732.�
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mers� verwijzen� naar� Den� Inhoud�der�Landerijen�
Rijnl[andse]�maat�en� geven� de� omvang� aan� in�
morgen,� hond� en� roede� (in� totaal� waren� het�
6732�morgen,� 3� hond� en�90� roeden,�dat� komt�
nagenoeg� overeen� met� de� meting� van� Justus�
van�Broeckhuijsen).�Tevens�zijn�het�Hilversumse�
wasmeer,� de� waranden� of� jachtvelden,�
 beemden�of�biesen!� en� zelfs�de�Muiderberger�
meent�met�nummers�aangegeven.�Die�nummers�
zijn� vervolgens� op� de� kaart� aangebracht.� Alle�
kerken�zijn�door�Walraven�zichtbaar�met�plezier�
getekend,�net�als�de�stad�Naarden.�

Rechtsonder�laat�Walraven�de�reden�van�deze�
kaart� vermelden:� de� nieuwe� grens� tussen� Hol�
land�en�Utrecht,�en� in� zijn� toelichting�heeft�hij�
het�over� Leeuwen��of�grenspalen�en�een�  Vrije�
Overdrifte!� (het� recht� om� rundvee� en� paarden�
te� drijven� naar� bijvoorbeeld� de� verderop� gele�
gen�Kerkelanden)�tussen�Paal�16�en�Paal�21,�van�
 De�Hoek�bij�de�drie�Steenen!12�tussen�Maartens�
dijk�en�Oostveen,� tot�Westbroek.�Daartussenin�
grenst�Gooiland�aan�Oostveen�zelf,�een�Achter�
wetering� in�Oostveen� en�Achttienhoven.� Later�
verrijst� daar� onder� andere� het� landgoed� Einde�

Gooi� en� die� naam� is� uitstekend� gekozen.� Niet�
alleen� omdat� het� Gooi� daar� eindigt,� maar� ook�
omdat� het� in� het� landschap� zichtbaar� is.� Hier�
houdt� de� uitloper� van� de� Utrechtse� heuvelrug�
op,�de�streek�die� lange�tijd�kerkelijk�en� immuun�
bezit� was� (968�1280)� van� de� abdij� Elten.� Deze�
combinatie�van�geograÞsche�en�politieke�eigen�
schappen� resulteerde� in� het� Gooise� esdorpen�
landschap,�zo�fraai,�helder�en�met�naam�en�toe�
naam�vastgelegd�in�1723.�

�
Besluit�

�
De�kaarten�die�tussen�1709�en�1723�verschenen,�
zijn�erg�duidelijk�als�het�gaat�om�de� ligging�van�
de�meenten�(weilanden),�venen,�maten,�bossen�
en�engen,�maar�ook�wat�betreft�de�Gooise�dor�
pen� en� omliggende� gebieden.� Het� meest� be�
langrijke� en� voor�de� geschiedenis�meest�waar�
devolle�aspect�is�dat�deze�kaarten�niet�alleen�de�
stand� van� zaken� op� dat� moment� vastleggen,�
maar�ook�een�blik�werpen�op�een�paar�eeuwen�
terug.�We� kunnen� het� ons� namelijk� nauwelijks�
meer�voorstellen,�maar�eeuwenlang�veranderde�

De�Eikbosserweg�en�De�Nieuwe�Weg.�



� TVE�33e�jrg.�2015� 211�

Laatst�gewijzigd:�6�8�2015�Versie:�3e�proef�

er�niets,�niet�veel�of�weinig.�De�groei�en�ontwik�
keling�van�de�Gooise�dorpen�en�de�stad�Naarden�
 � die� trouwens� door� de� bastions� niet� kon� uit�
groeien�tot�een�echte�stad� � lieten�nog�op�zich�
wachten.�Toen�die�eenmaal�begonnen,�sorteer�
den� ze�ook�e�ect�op�de�erfgooiers�en�hun�ge�
mene�gronden� �denk�alleen�maar�aan�de�aanleg�
van�het�spoor�tussen�Amersfoort,�Hilversum�en�
Amsterdam,�waardoor�het�Gooi�ontsloten�werd�
voor�veel�meer�mensen.�
Saillant� is�dat�deze�begin� achttiende�eeuwse�

kaartenreeks� en� vooral� de� overzichtskaart� van�
Walraven�ervoor�zorgden,�dat�de�overheid�pre�
cies�wist�waar�zij�moest�zijn�toen�men� in�de�ne�
gentiende� eeuw� overging� tot� ontginning� van�
woeste�gronden,�teneinde�de�enorme�schulden�
last� (opgebouwd�door�koning�Willem� I)� te�ver�
lichten.� Echter�door� ingrijpen� van�de� visionaire�
Hilversumse� notaris� Albertus� Perk� (1795�1880)�
bleef� een� deel� van� de� erfgooiersgrond�
!gemeen"� (de� heideverdelingen� van� 1836� en�
1843).�En�ook� toen�werden�er�kaarten�vervaar�
digd�#�daarover�een�volgende�keer.�

Dr.�Anton�Kos�werkte�onder�meer�als�hoofd�col�
lecties� en� onderzoek� bij� het� Zuiderzeemuseum.�
Tegenwoordig� werkt� hij� free� lance.� Hij� promo�
veerde�in�2009�in�Leiden�op�een�proefschrift�over�
de�Gooise�marken.�Hij�was�redacteur�van�  Tussen�
Vecht�en�Eem!�en�publiceerde�al�vaker�in�dit�blad.�
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Noten�
�

1.� Met� dank� aan� Erik� Schmitz� (Stadsarchief�Amster�
dam),� Karin� Abrahamse� (Streekarchief� Gooi� en�
Vechtstreek� Hilversum)� en� Frans� de� Gooijer.� Zie�
vooral� de� artikelen� van� Frans� de� Gooijer,� onder�
meer� gepubliceerd� op� zijn� website,� gooi�
land.50plusser.nl;�De�Gooijer�heeft�veel�cartograÞ�
sche� problemen� opgelost.� Ik� richt� me� op� de�
 inhoudelijke!�kant�van�de�kaart.�

2.� De�vraag�  Wie�bent�u?!�werd�beantwoord�met�een�
namenlijst� van� erfgooiers� (1708).�De� namenlijst� is�
tot�de�ontbinding�van�de�erfgooiersorganisatie� in�
1971�als�grondslag�gebruikt�om� te�bepalen�wie�de�
 echte!�erfgooiers�waren.�Zie�voor�het�hele�verhaal�
Hinlopen� versus� de� erfgooiers:� Perk,� Verslag� [ ]�
omtrent� dat� gebruik,� 63�78� en� voor� de� sententie�
van�het�proces�xli�xlix.�

3.� Donkersloot�De� Vrij� vroeg� zich� af� waarom� Emil�
Luden� in�zijn�boek�Het�Gooi�en�de�erfgooiers,�p.�37,�
 Freyc!� Klaasz� Boelhouwer� als� medevervaardiger�
presenteerde.� Frans� de� Gooijer� loste� de� kwestie�
op.� Luden� beriep� zich� op� de� kroniek� uit� 1717� van�
Lambert�Rijcksz�Lustigh�(1654�1727),�maar�noemde�
deze�bron�niet.�Verder�meldde�De�Gooijer�dat�Stad�
en�Lande�aanvankelijk�Walraven�benaderde.�

4.� Deze� kaart� bevindt� zich� in� het� Nationaal� Archief�
(NA)� Den� Haag,� NL�HaNA,� Kaarten� Hingman,�
4.VTH,�inv.�nr.�2592.�

5.� Groeneveld,� De�oostgrens!,�p.�268�286.�
6.� NA,� NL�HaNA,� Kaarten� Hingman,� 4.VTH,� inv.nrs�

2594A,�2594B,�2594C�en�2594D.�
7.� En�er� is�een�exemplaar� in�het�NA,�NL�HaNA,�Kaar�

ten�Hingman,�4.VTH,�inv.nr.�2595.�
8.� Zie�  Chaos� en� rumoer!,�  Waar� komt� de� naam��

Kerkelanden� vandaan?!� en� Van�Meenten� tot�mar�
ken.�Overigens�schreeuwen�deze�onderwerpen�om�
nadere�studie.�

9.� Het�driesleggen�van�bouwland�was�een�doelgerich�
te�methode� ter� verbetering� van�de� structuur� van�
de�bodem,�vaak�noodzakelijk�op�schrale�zandgron�
den.� De� term� dries� wijst� op� een� braakliggende�

akker.� Naast� bodemverbetering� was� onkruidbe�
strijding�een�doel.�

10.�De� Gooise� engen� waren� open� Þelds,� waarop� het�
inÞeld�outÞeld�systeem� werd� toegepast.� Slechts�
een�deel�van�de�akkers�was�permanent�  onder�de�
ploeg!�en�werd�ook�bemest:�het�inÞeld.�Het�andere�
deel� werd� minder� intensief� gebruikt� en� lag� dus�
dries,� het� outÞeld.� Om� de� zoveel� jaar� werd� het�
outÞeld� geploegd� en� beteeld� en� zo� leverde� het�
met� een� minimum� aan� inspanning� en� mest� toch�
enkele�oogsten�op.�Bovendien�kon�het�outÞeld� in�
belangrijke� mate� bijdragen� aan� de� landbouwpro�
ductie� bij� een� bevolkingstoename,� zonder� dat� de�
veestapel� evenredig� moest� worden� uitgebreid.�
Bieleman,�Boeren�in�Nederland,�p.�100�101.�

11.� Dat�de�Neuweg� iets�met�Neude�of�Noda�van�doen�
heeft,� is�naar�mijn�mening�een� idee�Þxe;� in�enkele�
vroege�bronnen�komen�we�al�een� Nye�Weg!�tegen�
en� op� deze� kaart� staat� ook� duidelijk� De� Nieuwe�
Weg.�Hoe�deze�zich�precies�verhoudt�tot�de�Oude�
Loosdrechtseweg� ofwel� hoe� de� Neuweg� en� de�
Oude� Loosdrechtseweg� in� elkaar� overliepen� of�
met�elkaar�te�maken�hadden,�is�een�punt�van�nade�
re�studie.�De�term�Neude�of�Noda� is�echter�vroeg�
middeleeuws�en�daarom�is�het�onwaarschijnlijk�dat�
een� Neuweg,� die� toch� behoorlijk� ver� buiten� de�
kern�doorloopt,�er�al� in�850�of�950� lag�en�al�hele�
maal� niet� in� de� betekenis� van� Neude,� 'voeg'� of�
paadje�langs�een�watertje.�Neude�is�bovendien�een�
zelfstandig� naamwoord� en� Neuwe� of� Nuwe� of�
Nieuwe�een�bijvoeglijk�naamwoord�dat�een�eigen�
schap�of�toestand�geeft�aan�een�zelfstandig�naam�
woord;� Nieuwe� (bvn)� Weg� (znw).� Het� Middelne�
derlands�kent�nie,�nieu�niwe,�nuwe,�nie,�nij�en�nuw,�
nuwe,�nouwe�en�neuwe�=�nieuwe.�Waarschijnlijk�ligt�
hier�de�oorsprong�van�de�naamgeving�Neuweg.�

12.�Dat�was�een�oude�grensmarkering.�
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Schichtig�door�de�sneeuw�
�
Het�begon�zo n�beetje�allemaal�vanzelf,�zo�blik�
te�Rob�Korpershoek�enkele� jaren�na�de�oorlog�
terug�op�het�ontstaan�van�de�verzetsgroep.�Van�
een�bewuste� keuze�was� eigenlijk� geen� sprake.�
Die�stond�al�vast�toen�de�Duitsers�als�dieven� in�
de�nacht�ons� land�binnenvielen.�Hij�herinnerde�
zich�nog�goed�de�allereerste�actie�van�de�mid�
delbare� scholieren.� Op�de�avond�van�4� februari�
1941� liepen�we�schichtig�door�de�sneeuw�en�durf�
den�nauwelijks�onze�papiertjes�met�anti�leuzen�op�
te�plakken.�

Rob� Korpershoek� en� zijn� vriend� Wouter� Al�
bers,� beiden� vijftien� jaar� oud,� zaten� op� de�Ge�
meentelijke� HBS� in� Hilversum.� Net� als� enkele�
andere� leeftijdsgenoten� raakten�zij�gaandeweg�
bij� het� verzet� betrokken.� Met� behulp� van� een�
type�� of� stencilmachine� werden� bijvoorbeeld�
vaderlandslievende� of� anti�Duitse� gedichten� of�
redevoeringen�van�koningin�Wilhelmina�verme�
nigvuldigd.�Zij�hielpen�mee�met�het�verspreiden�
van� de� eerste� illegale� bladen,� vochten� tegen�
leden�van�de�Jeugdstorm�en�de�WA,�verscheur�
den� of� verbrandden� propagandamateriaal� van�
de�Duitsers�of�gooiden�ruiten�van�NSB ers�in.�

De�gespannen�situatie�hield�natuurlijk�niet�op�
bij�het�hek�van�de� school,�waar� !foute � leraren�
en� leden� van� de� Jeugdstorm� actief� waren.� In�
februari� 1941�was�er�op�de�HBS�een� rel� tussen�
leerlingen�die�oranje�droegen�en�NSB ers,�gehol�

pen�door�WA�leden.�De�school�moest�een�paar�
dagen� dicht� en� de� directeur� werd� gegijzeld.�
Korpershoek� en� Albers� besloten� daarop� een�
illegale� club� op� te� richten.� Medeleerlingen� en�
andere� leeftijdsgenoten�sloten�zich�al�snel�aan,�
onder�wie�Wim�Freni,�Guus�Dull�en�Leo�de�Zoe�
ten.�

�
Leuzen�op�het�padvindershuisje�
�
De�eerste� !actie �van�de� !verzetsgroep �bestond�
uit�het�"�uiteraard� in�het�donker�"�plakken�van�
met�de�hand�geschreven�anti�Duitse� leuzen�op�
lantaarnpalen.�En�het�kalken�van�!OZO �(!Oranje�
Zal�Overwinnen )�en�andere� leuzen�op�het�pad�
vindershuisje�aan�de�Schuttersweg,�dat�door�de�
Jeugdstorm�in�gebruik�was�genomen.�

Deze�!acties �van�de�illegale�jeugdclub�"�eigen�
lijk�niet�meer�dan�pesterijtjes�"�breidden�zich� in�
de�loop�der�maanden�uit�en�werden�gaandeweg�
wat�professioneler�aangepakt.�Zo�verspreidden�
de�Hilversumse� scholieren�op� 10�mei� 1941,� een�
jaar�na�de�Duitse�bezetting,�zo n�1500�strooibil�
jetten,� gemaakt� met� behulp� van� een� stempel�
doos.�

Wouter� Albers� bedacht� een� andere� actie:�
duizenden� uit� krantenpapier� geknipte� V s�
(Victorie)� en� W s� (Wilhelmina)� werden� her� en�
der� in�Hilversum� uitgestrooid.�Dat�werd�op�de�
avond� voor�Koninginnedag� nog� een� dunnetjes�
overgedaan� met� een� stapel� van� duizenden�

Jeugdig verzet in woord en beeld 
Eddie�de�Paepe�

In�de�afdeling�Nederlandse�Geschiedenis�van�het�Rijksmuseum� in�Amsterdam�was�
van�april�1987�tot�maart�1988�een�bijzondere�tentoonstelling�te�zien.�Daarvoor�was�
gebruik�gemaakt�van�de� collectie�die�Hilversummer�Rob�Korpershoek� in� 1946�aan�
het�Rijksinstituut�voor�Oorlogsdocumentatie�(RIOD)�had�geschonken.�Het�ging�om�
een�groot�aantal� illegale�blaadjes�en�pamßetten,� illustraties�en�spotprenten�uit�de�
Tweede�Wereldoorlog.�Maar�ook�om�tal�van�andere�documenten�en�manuscripten�
die� betrekking� hadden� op� een� jeugdige� Hilversumse� verzetsgroep:� N.V.�  De�
Strijders!.�De�geschiedenis�van�deze�groep�is�opgetekend�in�het�boek� Oorlog�met�de�
tekenpen!,� dat� tegelijk� met� de� expositie� verscheen.� Onderstaand� artikel� is�
grotendeels� gebaseerd� op� deze� gezamenlijke� uitgave� van� het� RIOD� en� het�
Rijksmuseum.�

 1940-1945 tussen Vecht en Eem 
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strooibiljetten.�Dit� keer� zaten� er� ook� gedrukte�
aanplakbiljetten� bij,� gemaakt� met� behulp� van�
een� linoleumsnede.� Die� was� ontworpen� door�
Rob� Korpershoek,� de� beste� tekenaar� van� de�
groep.�(Met�dank�aan�tekenleraar�Wessels,�een�
NSB er,�die�kort�daarvoor�het�maken�van� linole�
umsneden� had� behandeld!)� In� de� nachtelijke�
uren�ontwierp�Korpershoek� twee� lino s�met�de�
tekst� "V=help � en� "En� Gij,� W.A.� man? .� Hiervan�
werden� met� de� hand� zo n� duizend� afdrukken�
gemaakt.�Een�van�de�doelwitten�van�de�plakac�
tie�was�#�opnieuw�#�het�padvindershuisje.�

De� scholieren�hielden�zich�overigens�ook�be�
zig� met� andere� acties� zoals� het� omzagen� en�
omdraaien� van� richtingaanwijzers� van� de�
Wehrmacht.� Later� wisten� zij� onder� meer� aan�
argeloze� voorbijgangers� persoonsbewijzen� te�
ontfutselen,�die�werden�doorgespeeld�naar�de�
L.O.,� de� Landelijke� Organisatie� voor� Hulp� aan�
Onderduikers.�

�
N.V.� De�Strijders!�
�
In�het�voorjaar�van�1942�werden�de�acties,�met�
het� eindexamen� op� komst,� op� een� laag� pitje�
gezet.� Maar� daarna� werden� ze� weer� voortge�

zet.� De� groep,� die� inmiddels� was� aangegroeid�
tot�zo n�twintig�leden,�kreeg�de�naam�Naamloze�
Vriendenkring� "V�en�W ,� later�veranderd� in�N.V.�
"De�Strijders .�

Eerste�onderneming�was�de�uitgave�van�een�
illegaal� blad,� Ons� Verzet.� Het� eerste� nummer�
ervan� verscheen�op� 15�mei� 1942� in� een�oplage�
van� vijftig�gestencilde�exemplaren.� Initiatiefne�
mer,�hoofdredacteur�en�drukker�was�Wim�Freni�
(alias�H.�Oudtmoed),� in�wiens�huis�een� stencil�
machine� stond.�Rob�Korpershoek� (alias�M.O.F.�
Fenhater)�nam�de�koppen�en�de�illustraties�voor�
zijn� rekening.� Verschijningsfrequentie,� oplage�
en� uiterlijk� van� het� blaadje� varieerden� nogal,�
a�ankelijk� van� de� beschikbaarheid� van� papier�
en�het�moeten�onderduiken�van�de�leden.�

Een�opvallende�bijzonderheid�voor�de�Neder�
landse� illegale�pers� tijdens�de� Tweede�Wereld�
oorlog:� in� elke� aßevering� van�Ons�Verzet� ston�
den� een� of� meer� spotprenten.� In� het� boekje�
Oorlog�met�de�tekenpen�geven�de�auteurs,� Jen�
ny�Smit�(Rijksmuseum)�en�Jet�Baruch�(RIOD),�de�
volgende� verklaringen� voor� die� schaarste� aan�

Nooit�gepubliceerde�spotprent�van�Rob�Korpershoek�
uit�november�1943.�Na�een�aantal�aanslagen�op�promi�
nente�partijleden�konden�NSB ers�op�verzoek�een�wa�
pen�krijgen.�

Artikel�uit�!De�Gooi��en�Eemlander �van�7�januari�1944�
naar�aanleiding�van�een�illegale�actie�van�De�Strijders.�
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getekende�humor:�Aan�papier�was� lastig� te�ko�
men.� Redacteuren� gaven� de� voorkeur� aan� het�
geschreven�woord.�Spotprenten�pasten�niet�bij�
de� politieke� of� religieuze� overtuiging� van� de�
makers� van� de� illegale� bladen� of� werden� als�
kinderachtig�beschouwd.�

�
De�Heraut,�een�puur�nieuwsblad�
�
Om�welke�reden�dan�ook,�spotprenten�waren���
zeker�in�de�eerste�drie�oorlogsjaren���een�uiterst�
schaars� verschijnsel� in� de� meer� dan� duizend�
illegale� bladen� in� ons� land.�Getekend� of� geïllu�
streerd�werd�er�nauwelijks.�Dat�dat�in�Ons�Verzet�
wél� regelmatig� gebeurde,� zal� zeker� te� maken�
hebben�met�de�aanwezigheid�van�medeoprich�
ter� Korpershoek.� Gestimuleerd� door� andere�
leden� van� de� groep� verzorgde� hij� niet� alleen�
illustraties�en�spotprenten�voor�het�eigen�krant�
je,�maar� ontwierp� hij� onder�meer� ook� diverse�

aanplak�� en� strooibiljetten.� Toen� Freni� in� juni�
1943�met� een� tweede� blad,� De�Heraut,� begon,�
was� Korpershoek� ook� van� de� partij.�De�Heraut�
was� een� puur� nieuwsblad,� terwijl� Ons� Verzet�
meer� algemene� achtergrondartikelen� bracht.�
Korpershoek�ontwierp�de� kop� van�het�blad� en�
leverde�spotprenten.�

Verder�verzorgde�hij�Vrijheidskalenders,�waar�
van�de�opbrengst�gebruikt�werd�voor�de�illegale�
activiteiten�van�de�groep.�Die�voor�1944�werd�in�
een� oplage� van� circa� honderd� exemplaren� ge�
lichtdrukt�bij�de�gemeentelijke�afdeling�Publieke�
Werken,� waar� vader� Korpershoek� werkte.� De�
opbrengst� zou�gebruikt�worden�voor�een�bom�
voor� een� aanslag� op� een� hooggeplaatst� per�
soon.�Dit� plan� ging� echter� niet� door.�De� bom,�
gemaakt� bij� de�Nederlandse� Seintoestellen� Fa�
briek� (NSF)� in� Hilversum,� werd� in� het� kanaal�
gedumpt.�

Op� 26� januari� 1944�werden� zeven�makers�en�
verspreiders�van�Ons�Verzet�en�De�Heraut�gear�
resteerd.�Daarbij�was� onder�meer� de� beruchte�

Origineel�van�de�tekening�die�Korpershoek�op�16�juli�
1944�maakte�voor�het� Politiek�Moppenblaadje!,�een�
persißage�op�het�nieuwe�Duitse�wapen,�de�V1.� Deze�hoopvolle�tekening�dateert�van�20�juli�1944.�
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SD�agent�Kees�Vermeeren�(op�wie�een�jaar�later�
een� aanslag� zou�worden�gepleegd)�betrokken.�
Onder�de�gearresteerden�bevond�zich�Rob�Kor�
pershoek,�die�na�enkele�weken�op�vrije�voeten�
werd�gesteld.�

�
Actie�der�witte�vlaggen�
�
Enige� tijd� later� kwam� Korpershoek� in� contact�
met�de�makers�van�het�illegale�blad�Ons�Volk.�Dit�
landelijke� blad� verscheen� maandelijks� in� een�
oplage� van� 50.000� tot� 100.000� stuks.�Korpers�
hoek�maakte�een�tekening�van�een�geweer�met�
daaraan�een�witte�vlag,�met�de�tekst:�Die�einzige�
Wa�e�die�Deutschland�retten�kan.�Ons�Volk�druk�
te�maar� liefst�400.000�exemplaren�ervan,�die� in�
de� nacht� van� 21� augustus� door� het� hele� land,�
met� name� in� de� grote� steden,� werden� aange�
plakt� en� verspreid.� N.V.�  De� Strijders!� zorgde�
ervoor�dat�het�a�che� In�Hilversum�bij�kazernes�
werd� opgeplakt� en� opgestuurd� naar� Duitse� in�
stanties�en�NSB!ers.�Deze�  actie�der�witte�vlag�

gen!�was�een�groot�succes.�
Omstreeks� diezelfde� tijd� maakte� Korpershoek�
een�Politiek�Moppenblaadje�met�spotprenten�en�
karikaturale� teksten,� in� de� tweede� druk� voor�
zien�van�de�titel�Oorlog�met�de�tekenpen.�Verder�
werden� twee� spotprenten� van� zijn� hand� gepu�
bliceerd� in�de�brochure�Mosquito�van�Ons�Volk.�
Hij�bracht�ook�af�en�toe�in�beeld�wat�er�in�Hilver�
sum�en�omgeving�gebeurde.�Zoals�die�keer�dat�
een�Duits� lesvliegtuig� in�de�tankgracht�bij�Vlieg�
veld�Hilversum�terechtkwam.�Wie�een�kuil�graaft�
voor� een� ander..,� schreef� Korpershoek� boven�
zijn� tekening� van� het� ongeval.� En:� Mogen� er�
meer�volgen!�
De� Heraut� verkocht� gestencilde� karikaturen,�

maakte� een� gedichtenbundel,� en� schreef� een�
(weinig� succesvolle)� teken�� en� dichtwedstrijd�
uit.�

Leden�van�De�Strijders�hadden�al�eerder�ver�
geefs�geprobeerd�zich�bij�een�Knokploeg�aan�te�
sluiten.�Korpershoek�en�Piet�Bruijn�lukte�het�ook�
niet�om�bij�de�BS�(Binnenlandse�Strijdkrachten)�
te�komen.�Groepslid�Leo�de�Zoeten�slaagde�daar�
wel� in,� hij� werd� ingedeeld� bij� een� gewapende�
afdeling� van� de� BS.� De� anderen� wilden� ook�
graag� in�actie�komen�en� smeedden�wilde�plan�
nen.�

�
Onderduiken�in�de�rioolwaterzuivering�
�
Korpershoek�was� intussen� in� contact�gekomen�
met� iemand�die�hem�vroeg�de�  koppen!� te�ont�
werpen�voor�een�drietal�illegale�uitgaven:�Oranje�
Bulletin,� VOD� �Voorlichtingsdienst� van� Je�Main�
tiendrai�en�De�Gooise�Koerier.�Dat�deed�hij.�Dat�

Spotprenten�over�onderduikende�studenten�zoals�
Korpershoek�zelf�en�een�aantal�van�zijn�vrienden�
(midden�1944).�

Originele�tekening�voor�de�omslag�van�de�illegale�uitga�
ve�"Oorlog�met�de�tekenpen#,�die�in�december�in�een�
oplage�van�2500�exemplaren�verscheen.�
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de�makers�van� illegale�bladen�groot�gevaar� lie�
pen,�bleek�onder�meer� in� januari� 1945,� toen�de�
drukker�van�De�Gooise�Koerier,�H.�van�Gangelen,�
werd�gearresteerd.�Hij�werd�begin� februari�van�
dat�jaar�in�Naarden�gefusilleerd.�

De�leden�van�De�Strijders�moesten�herhaalde�
lijk�voor�korte�of� lange� tijd�onderduiken,�onder�
meer� vanwege� razzia s.� Dat� gebeurde� meestal�
in�schuilplaatsen�in�hun�eigen�huis.�Korpershoek�
zocht�een�aantal�maal�zijn�heil�bij�de�Rioolwater�
zuivering�West�in�Hilversum.�Daar�was�een�prach�
tige� ondergrondse� schuilplaats,� waarin� al� lange�
tijd�een�illegale�werker�huisde,�schreef�hij� in�1946�
in� het� manuscript� Belevenissen� in� Oorlogstijd.�
Deze� schuilplaats� was� van� alle� gemakken� voor�
zien:� electrisch� licht.� Electrische� verwarming.�
Radio,�bedden�etc.�

Hoewel� met� name� het� !verbindingswerk � "�
het� verspreiden� van� kranten� en� het� overbren�
gen� van� artikelen� en� tekeningen� "� steeds� ge�
vaarlijker� werd,� draaide� de� ondergrondse� pers�

in�de�Hongerwinter�zo�goed�en�zo�kwaad�moge�
lijk�door.�Er�verschenen�speciale�kerst��en�nieuw�
jaarsnummers.�Korpershoek�maakte�pamßetten�
en�spotprenten,�waarin�de�mannelijke�bevolking�
werd�opgeroepen� zich� niet� te�melden� voor�de�
Arbeitseinsatz.�

�
Bevrijdingsnummers�illegale�bladen�
�
In� februari� 1945� begon� Korpershoek� met� de�
voorbereidingen� voor� speciale� bevrijdings�� en�
welkomstnummers� van� diverse� illegale� bladen�
in� het� Gooi.� Deze� bevrijdingsnummers� werden�
voor� een� belangrijk� deel� door� mij� verzorgd:� ik�
zorgde� voor� de� tekeningen,� voor� vertalingen� in�
het�Frans�en�Engels,�en�verleende�mijn�bemidde�
ling�in�het�Pools�(want�er�waren�ook�Poolse�troe�
pen� in�Nederland).�Dit�geschiedde�door�een�Pool�
se� Jood,�ondergedoken�bij�de� Fam.�Bruijn.� Ik� te�
kende�alles�op�stencils,�behalve�de�tekst,�die�door�
diverse�redacties�werd�verzorgd.�Ook�moest� ik� in�
de�Poolse�tekst�allerlei�rare�lettertekens�plaatsen:�
een� heidens� werk,� vooral� omdat� ik� er� niets� van�
begreep.�De� speciale� nummers� van� de� illegale�

Het�bekende� witte�vlaggenpamßet!�(25�juni�1944),�een�
aanplak��en�strooibiljet�waarvan�er�in�het�hele�land�
maar�liefst�400.000�werden�verspreid.�Een�verwijzing�
naar�de�V1,�het�nieuwe�wapen�waarmee�de�Duitsers�de�
oorlog�toch�nog�hoopten�te�winnen.� !De�Heraut!�van�5�mei�1945.�
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bladen� lagen� al� een�maand� voor� de�werkelijke�
bevrijding�van�Hilversum�klaar.�
In� opdracht� van� zijn� vader� ontwierp� Korpers�
hoek� verder� Engelstalige� verkeersborden.� Die�
werden�gelichtdrukt�bij�Publieke�Werken�om�bij�
de�komst�van�de�bevrijders�over�de�Duitse�bor�
den� te�worden� geplakt.�Drie�weken�voor�de�be�
vrijding�waren�ze�klaar,�noteerde�Korpershoek�in�
1946.�Op�vrijdagavond�4�mei,�toen�de�Duitse�capi�
tulatie� bekend�werd,�werden� ze� dadelijk� aange�
bracht,� tot� woede� van� de� Duitsers,� die� er� een�
aantal� verwijderden,�maar�bij�de� intocht� van�de�
Canadezen�op�8�mei�waren� ze�er� toch�weer.�Die�
dag� verscheen�ook�een�extra�editie� van�De�He�
raut.�

De�bevrijding�betekende�het�einde�voor�  N.V.�
De�Strijders!.� Initiatiefnemers�Freni�en�Korpers�
hoek� werkten� nog� een� tijdje� als� verslaggever�
voor� Gooische� Klanken,� het� blad� van� de� geza�
menlijke�(voormalige)�illegale�pers�in�Hilversum.�
Hierin� waren� de� volgende� titels� opgegaan:� De�
Gooise� Koerier,� Achtergrond,� Christofoor,� De�
Geus,�De�Heraut,�Ons�Verzet,�Je�Maintiendrai,�Het�
Parool,�De� Toekomst,� Trouw,�Ons�Volk,�De�Vrije�
Gedachte,� De� Vrije� Katheder� en� De� Waarheid.�
Freni�ging�na�de�Bevrijding�overigens�nog�enkele�
maanden�door�met�het�uitgeven�van�De�Heraut.�

De� leden� van� de� jeugdige� verzetsgroep� gin�
gen�na�de�Bevrijding�ieder�hun�weg.�Hun�namen�
zijn:� Wouter� Albers,� Piet� Bruijn,� Cor� Bosman,�
Guus� Dull,� Wim� Freni,� Rob� Korpershoek,� Rob�
Tamsma�en�Leo�de�Zoeten.�

�
Twee�hardnekkige,�felle�golven�

�
Heeft� het� werk� van� deze� verzetsgroep� zin� ge�
had?�Die�vraag�stellen�en�beantwoorden�Smit�en�
Baruch�ook.�Peanuts?�Of� toch�niet?�De�geschie�
denis�bestaat�niet�alleen�uit�helden�en�heldenda�
den,�ook�kleine�daden�bezitten�hun�waarde.� In�
de� energiekste� jaren� van� hun� leven� hebben�
schooljongens�hun�eigen,� creatieve�en� felle�bij�
drage�geleverd�aan�het�verzet.�

Smit� en� Baruch� benadrukken� het� grote� psy�
chologische�e�ect�van�het�verzet�op�de�Neder�
landers.�Het�stak�hun�iedere�keer�weer�een�hart�
onder�de� riem,�hield�de�moed�erin� in�ogenblik�
ken� van� wanhoop� en� pessimisme.� Vooral� de�
illegale� pers� droeg� bij� aan� deze� morele� steun.�
Bovendien� bracht� zij� geloofwaardig� nieuws.�
Tijdens�de�oorlog�verschenen�er�zo!n�1200�illega�
le�bladen.�Ons�Verzet�en�De�Heraut�waren� twee�
hardnekkige,� felle�golven� in�die�zee�van� illegale�
bladen.�

Een�illustratie�naar�aanleiding�van�de�tankgracht�die�de�Duitsers�bij�Hilversum�hadden�gegraven.�
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Rob� Korpershoek� bewaarde�  � niet� zonder�
gevaar� �vele�illegale�uitgaven�en�originele�teke�
ningen�en�ontwerpen.�Een�groot�deel�van�deze�
collectie�droeg�hij�in�1946�over�aan�het�Rijksinsti�
tuut�voor�Oorlogsdocumentatie.�Het�resterende�
materiaal� schonk� Korpershoek� in� juni� 1993�  �
door� bemiddeling� van� de� Hilversumse� Histori�
sche� Kring� !Albertus� Perk" � aan� het� Streekar�
chief�Gooi�en�Vechtstreek�in�Hilversum.�Het�gaat�
om�een�aantal�originele� lithosneden,�een�verza�
meling� illegale� prenten� en� afdrukken� daarvan,�
illegale�kranten�uit�het�Gooi�en�een� fors�aantal�
andere� publicaties� uit� de� oorlog.� Voor� het� illu�
streren�van�dit�artikel� is�geput�uit�deze�collectie�
van�het�streekarchief.�

�
Eddie� de� Paepe� is� eindredacteur� van�het�Hilver�
sums� Historisch� Tijdschrift.� Als� historicus� publi�
ceerde�hij�een�groot�aantal�boeken�en�artikelen,�
met�name�over�de� (cultuur)geschiedenis�van�Hil�

versum� en� het� Gooi.� Verder� was� hij� als� (eind)
redacteur�betrokken�bij�diverse�historische�uitga�
ven.�De� Paepe� is� als� journalist�werkzaam�bij� het�
dagblad� De�Gooi��en�Eemlander!.�

�
Bronnen/literatuur�

�
Jenny�Smit�en�Jet�Baruch,�Oorlog�met�de�teken�

pen.�Verzet�van�jongeren�in�het�Gooi�1940�1945.�
Amsterdam,�1987.�

De�Gooi��en�Eemlander,�jaargangen1940�1945.�
Collectie�Tweede�Wereldoorlog/Korpershoek,�
Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�(SAGV)�te�
Hilversum.�

Werkgroep�!Beschrijving�Hilversums�Verzet�1940
�1945"�en�Werkgroep�!Herdenking�mei�"40�"45.�
Hilversums�onderdrukking�en�verzet�1940�1945,�
pp.�102�111.�Hilversum,�1985.�

Jacques�Stevens�maakte�na�de�bevrijding�een�serie�foto!s�van�(kort�daarvoor�nog)�illegale�activiteiten�in�het�Gooi,�
onder�meer�ook�van�deze�drukkerij,�waarschijnlijk�in�Hilversum.�
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Jean�Dulieu�(1921�2006)� is�het�pseudoniem�van�
Jan�van�Oort;�hij�was�de�derde�en�jongste�zoon�
van� Hendrik� Christiaan� van� Oort� (1873�1953),�
concertzanger,� componist� en� docent� aan� het�
Amsterdams�conservatorium,�en�de�enige�zoon�
van� Wilhelmina� Charlotte� Elisabeth� Anna�
Braakensiek�(1889�1967),�de�tweede�vrouw�van�
Hendrik� van� Oort.� De� vader� van� Hendrik� was�
edelsmid� en�had� tekenen,� schilderen� en�boet�
seren� als� hobby s.� De� vader� van� Wilhelmina�
was�de�beroemde�tekenaar�van�politieke�pren�
ten�en� illustrator� Johan�Coenraad�Braakensiek�
(1858�1940).� Het� tekentalent� kwam� dus� van�
twee�kanten�bij�Jan�van�Oort�terecht.�

Jan� en� zijn� zusje� bekeken� en� lazen� bij� opa�
Braakensiek�op�zondag�thuis�boeken�met�pren�
ten�zoals�de�fabels�van�La�Fontaine,�de�avontu�
ren�van�Prikkebeen�en�de�sprookjes�van�Grimm�
met�illustraties�van�de�beroemde�Engelse�teke�
naar�Arthur�Rackham.�De� laatste� en�Walt�Dis�
ney� hebben� het� latere� tekenwerk� van� Dulieu�
duidelijk�beïnvloed.�Vele� ingrediënten� van�Dis�
neys� tekenÞlm� Sneeuwwitje�en�de�zeven�dwer�
gen� (levende� bomen,� behulpzame� dieren,�
dwergen�en�een�heks)�zouden�terugkeren�in�de�
wereld�van�Paulus�de�boskabouter.�Wel�drukte�
Dulieu� een� zeer� persoonlijk� stempel� op� deze�
wereld� door� de� karakteristieke� uitbeeldingen�
van�zijn�personages�en�hun�eigenschappen.�

Als� kind� tekende� Jan� al� schriften� vol�Þguur�
tjes�zoals�die�voorkomen� in�Amerikaanse�strip�
verhalen� uit� die� tijd� als� Mickey� Mouse� en�
Popeye� the�sailorman.�Met�een�nichtje�voerde�
hij� al� op� jonge� leeftijd� toneelstukjes� op.�Deze�
wereld� van� fantasieverhalen� zou� de� wereld�

worden,�waarin�Dulieu�vaak�de�voor�hem�akeli�
ge�werkelijkheid�ontvluchtte.�

Zijn�muzikale�vader�gaf�Jan�op�zijn�negende�
verjaardag�een�viool�en�was�zo�verrukt�van�zijn�
spel,�dat�Jan�les�mocht�hebben.�In�1935�deed�hij�
toelatingsexamen�aan�het�conservatorium�van�
zijn� vader.� Daar� slaagde� hij� op� het� nippertje,�
volgens� hem� dankzij� vaders� tussenkomst.� In�
datzelfde� jaar� stapte� Jan� na� enkele� maanden�
gymnasium� over� naar� een� school� voor� uitge�
breid�lager�onderwijs�(ulo).�De�vioolstudie�ging�
echter� niet� van� een� leien� dakje� en� Jan� zocht�
aßeiding� in�het�maken�van�poppen�en�poppen�
spelen.�

De�ouders�van�Jan� scheidden�uiteindelijk�en�
zijn�vader�trouwde�voor�de�derde�keer,�nu�met�
An� Beets,� een� kennis� van� de� grootouders�
Braakensiek.� Het� gezin� ging� in� 1939� in� Zand�
voort�wonen.�Jan�maakte�ook�kennis�met�Kitty�
Sijmons,� een� nichtje� van� An.� Deze� probeerde�
Kitty�aan�Jan�te�koppelen,�wat�haar�uiteindelijk�
is�gelukt.�

�
Poppen�worden�een�passie�

�
In�1940�wilde�An�het�geld�dat�haar�man�Hendrik�
had� gekregen� van� haar� vroegere� partner�H.C.�
Oud,� goed� besteden.� Ze� kocht� het� landhuisje�
Klein�Vosseveld�aan�De�Genestetlaan� (nr.�8,� la�
ter�18)�in�Soest�met�een�bijbehorend�koetshuis.�
Daarin�zou�Jan�zelfstandig�kunnen�wonen�en�vi�
ool�studeren.�Hij�was�er�erg�blij�mee�en�liet�zich�
zo�door�An� inpalmen,�dat� zijn� relatie�met� zijn�
vader,�die�al�matig�was,�er�niet�beter�op�werd.�
In�1941�verhuisden�ze�en�met�Kerstmis�van�dat�

Jean Dulieu en zijn relatie met Soest 
Frits�Booy�

Vele�generaties�hebben�in�hun�jeugd�met�plezier�de�fantasievolle�beeldverhalen�
(ook�wel�strips�genoemd)�over�Paulus�de�boskabouter�en�zijn�vriendjes�gelezen�of�
kennen�deze�avonturen�als�hoorspel��of�tv�serie.�Jean�Dulieu,�de�schrijver�en�
tekenaar�ervan,�zal�de�meesten�van�hen�ook�wel�bekend�zijn.�Waarschijnlijk�niet�of�
minder�algemeen�bekend�is�echter�het�feit�dat�Dulieu�een�groot�deel�van�zijn�leven�
in�Soest�heeft�gewoond�en�gewerkt.�Hoe�kwam�hij�daar�terecht,�wat�heeft�hij�daar�
aan�Paulusverhalen�gecreëerd�en�maakte�Dulieu�in�Soest�nog�andersoortig�werk?�

Schrijvers tussen Vecht en Eem 
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jaar�verloofden�Jan�en�Kitty�zich.�
Doordat� joodse�kunstenaars�hun�vak�door�de�

Duitse�bezetters�niet�meer�mochten�uitoefenen,�
kwamen� er� vele� plaatsen� in� orkesten� vrij.� Jan�
solliciteerde� bij� diverse� orkesten� en� kreeg� een�
plaats�als�violist� in�Het�Gooisch�Orkest.�Omdat�
dit�orkest�hem�qua�niveau� tegenviel,�sollicteer�
de�hij�daarna�bij�het�net�opgerichte�Amsterdam�
se�Operaorkest,�waar�hij�meteen�werd�aangeno�
men.�

Jan� besteedde� in� die� jaren� ook� tijd� aan� zijn�
echte�passie:�poppen�maken,�onder�andere�een�
reeks�monniken.�Een�brief�uit�1943�aan�Kitty�on�
dertekende� hij� met� Jean� Dulieu.� Het� was� de�
eerst�keer�dat�hij�dit�pseudoniem�(zijn�naam�ver�
franst)�gebruikte.�Hij�had�deze�naam�overigens�
niet�zelf�verzonnen,�maar�overgenomen�van�zijn�
vader,�die�dit�pseudoniem�al�in�1917�gebruikte�bij�
het� publiceren� van� een� serie� composities� voor�
zang�en�piano.�

�
Eerste�jaren�huwelijk�

�
Kitty�en�Jan� trouwden�op�8� juli� 1943�en�gingen�
op�huwelijksreis�naar�Valkenburg.�Ze�gingen� in�
een�ßat� in�Amsterdam�wonen.�Daarna�was�Jan�
drie�weken�uit�de� roulatie.�Volgens�zijn�oudste�
dochter�Dorinde�van�Oort�moet�hij� in�die�tijd� in�
een�klooster�hebben�gezeten,�want�hij�was�van�
jongs� af� aan� door� het� kloosterleven� geboeid.�
Dat� vermeldt� ze� in� de� door� haar� geschreven�
boeiende�en�openhartige�biograÞe�van�haar�va�
der,� getiteld� Paulus�de�Boskabouter�of�Het�dub�
belleven�van�Jean�Dulieu�(Amsterdam� 2012).�Die�
grote�interesse�in�het�kloosterleven�is�ook�te�ha�
len�uit�enkele�van�zijn�teksten�en�zijn�dagboek.�
Volgens� Dorinde� zat� Jan� destijds� in� de� Sint�
Paulusabdij�in�Oosterhout,�in�die�tijd�een�geliefd�
retraiteoord� voor� musici,� omdat� in� deze� abdij�
het� gregoriaans� werd� gezongen� en� onderwe�
zen.�

Jan�verwierf� in� 1944�een� tijdelijk�contract�als�
tweede� violist� bij� het� Concertgebouworkest,�
ook�weer� dankzij� het� gedwongen� vertrek� van�
joodse� musici.� Lang� heeft� zijn� loopbaan� daar�
echter� niet� geduurd,�want�met� Kerstmis� 1944�
was�het�laatste�concert�van�dit�orkest�tijdens�de�

Tweede�Wereldoorlog.�Hij� sloeg� toen� noodge�
dwongen�weer�aan�het�tekenen�en�poppen�ma�
ken,�aangemoedigd�door�zijn�vriend�en�collega,�
de�cellist�en�schilder�Henk�Gorter.�Een�tekenop�
leiding�heeft�Jan�nooit�gehad,�maar�hij�verbeter�
de�zijn� tekenstijl�door�steeds�maar� te�oefenen.�
De�natuur�en�vooral�bomen�hadden�zijn�speciale�
belangstelling.�Hij�maakte�eerst�potloodtekenin�
gen� met� arceringen,� daarna� met� steunkleur�
rood,�veel� later�ging�hij�aquarellen� in�vele�kleu�
ren� vervaardigen,� vervolgens� pentekeningen,�
daarna� balpentekeningen� om� tenslotte� naar�
potloodtekeningen�terug�te�keren.�

Kitty�beviel�in�januari�1945�van�een�dood�doch�
tertje.�Beiden�voelden�zich�zwaar�getroffen,�ook�
al�doordat�het�huwelijk�niet�was�zoals�ze�het�zich�
hadden�voorgesteld.�Later� in�dat� jaar�werd� Jan�
weer� tweede� violist� in� het� Concertgebouwor�
kest,�maar�dat�viel�hem�erg�tegen.�

�
Belangstelling�voor�Paulus�

�
Op� aanraden� van�Gorter�meldde� Jan� van�Oort�
zich�met� ruim�200�potloodtekeningen�van�Pau�
lus�en�de�zijnen�in�1945�bij�Het�Vrije�Volk,�dat�net�
als� andere�dagbladen�wilde�uitkomen�met�een�
beeldverhaal�ook�wel� strip�genoemd.�Zo�publi�
ceerde�Het�Parool� vanaf� 1945�De�avonturen�van�
kapitein�Rob�van�Pieter�Kuhn�en�verscheen�in�De�
Gooi��en�Eemlander�vanaf�1946�Panda�van�studio�
Marten� Toonder.� Hier� is� duidelijk� sprake� van�
Amerikaanse�invloed.�

�
Jan�van�Oort�met�zijn�eerste�poppen�in�1940�(coll.�Dorin�
de�van�Oort).�
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Het�Vrije�Volk�wilde�graag�met�Van�Oort�in�zee�en�
deze�haastte�zich�naar�huis�om�bij�al�die�tekenin�
getjes� teksten� te� verzinnen.� Want� die� teksten�
waren�er�nog�helemaal�niet!�Zo�ontstond�Paulus.�
De�lotgevallen�van�een�boskabouter.�Getekend�en�
verteld�door�Jean�Dulieu.�De�verhalen�over�Paulus�
en�de�zijnen�spelen�zich�af�in�een�knusse�wereld�
van�een�boskabouter,�die�de�natuur�en�de�dieren�
van�zijn�bos�liefheeft�en�met�hen�allerlei�avontu�
ren�beleeft.�De�hoofdpersonen�zijn���naast�Pau�
lus���de�uil�Oehoeboeroe,�de�raaf�Salomo�en�de�
das�Gregorius.�Zij�bestrijden�met�Paulus�het�altijd�
dreigende�kwaad,� in�de�eerste�verhaaltjes� in�de�
persoon�van�de�vos�Rein.� Iets� later� in�de� reeks�
komen�kabouter�Pieter�en�de�heks�Eucalypta�er�
bij�en�gaan�haar�toverspreuken�en��drankjes�een�
grote�rol�spelen.�Deze�heks�gaat�dan�de�vos�als�
kwade�genius�vervangen.�Gelukkig�lopen�de�ver�
halen�steeds�goed�af.�

Dorinde�van�Oort�verbindt�de�namen�Paulus�en�
Gregorius� met� twee� gelijknamige� benedictijner�
monniken�van�de�Paulusabdij� in�Oosterhout.�De�
apostel�Paulus�en�paus�Gregorius�de�Grote�waren�
voor�hen�zeer�belangrijke�figuren.�Een�raaf�voor�
kwam�dat�Sint�Benedictus�vergiftigd�brood�at�en�
Salomo� verwijst� naar� de� wijze� koning� Salomo.�
Vos� Rein� is� natuurlijk� vernoemd� naar� de� roem�
ruchte� middeleeuwse� slimme� vos� Reinaert.� De�
namen�van�de�uil�en�de�heks�worden�door�Dorin�
de� niet� verklaard.� Maar� de� uil� draagt� natuurlijk�
zijn�naam�deels�vanwege�zijn�roep�en�Eucalypta�is�
de�vrouwelijke�vorm�van�eucalyptus,�een�boom�
soort�waarvan�de�vruchten�dienen�als�grondstof�
van�geneeskrachtige�middelen.�En�heksen�brou�
wen�,zoals�bekend,�dubieuze�drankjes.�

Het�Vrije�Volk�bood�Dulieu� tien�gulden�per� ver�
haal,�dat�dan�gemiddeld�viermaal�per�week�zou�
moeten� verschijnen.� Hij� waagde� het� erop� om�
een�vrije�kunstenaar�te�worden�en�op�1�novem�
ber� 1945�nam�hij�ontslag�als�violist�bij�het�Con�
certgebouworkest.� De� eerste� aßevering� van�
Paulus�verscheen�op�2� februari� 1946.�Vanaf�die�
tijd�ging�Dulieu�ook� tekenen�voor�kranten,� tijd�
schriften�en�ook�voor� supermarkt�Albert�Heijn.�
Voor�een�stomerijketen�ontwierp�hij�een�Paulus�
kalender� en� enkele� hoorspelen� op� grammo�
foonplaat�plus�een�bijbehorend�boekje.�

�
Op�tournee�met�Henk�Gorter�

�
In� maart� 1946� ging� Dulieu� nog� even� als� violist�
met�het�Concertgebouworkest�op�tournee�naar�
Brussel,�Londen�en�Scandinavië.�In�Kopenhagen�
en�Stockholm�probeerde�hij�tevergeefs�zijn�Pau�
lusverhaal� aan� kranten� te� verkopen.� In� mei�
kocht�hij�een�boerderijtje�op�Terschelling�en� in�
juni�werd�dochter�Dorinde�geboren.� In� juli� van�
dat� jaar� ging� hij�met� zijn� gezin�op� Terschelling�
wonen.� Een� jaar� later� organiseerde� Dulieu� zijn�
eigen� tournee:� samen� met� vriend� en� collega�
Henk�Gorter�trok�hij�het�land�door�met�het�Pau�
lus�poppenspel,�onder�de�naam�De�Sprokenspie�
gel,�waarmee�ze�volle�zalen�trokken.� In�datzelf�
de�jaar�werd�dochter�Annelies�geboren.�

Voor� Paulus � vriend� Pieter� de� veldkabouter,�
die�vanaf� 1947� in�de�verhalen�voorkomt,�heeft,�
volgens� Dorinde� Henk� Gorter� model� gestaan:�
hetzelfde�gezicht�en�kale�hoofd�met�daarop�ook�
een�alpinomuts,�hetzelfde�huisje,�dezelfde�eet��
en�logeerpartijen�en�ruzies.�De�naam�Pieter�zou�
dan� verwijzen� naar� de� apostel� Petrus.� Zij� ziet�
een�homo�erotisch�element�in�deze�relatie�even�
als�bij�andere�mannenvriendschappen�van�haar�
vader.� De� vriendschap� van� Dulieu� met� Gorter�
ging�na�een�tijd�van�spanningen�deÞnitief�over.�

�
Er�ontstaan�familieromans�

�
Intussen� werkte� Dulieu� aan� een� familieroman,�
waarin� zijn� vader� en� zijn� grootvader� Braaken�
siek� een�grote� rol� spelen.�Ook�de� vrouwen�uit�
Dulieus� jeugd�komen�erin�voor.�De�roman� is�ge�

Vierde�deeltje�van�de�eerste�serie�over�Paulus,�waarin�
de�heks�Eucalypta�voor�het�eerst�verschijnt�(N.V.�De�
Arbeiderpers,�Amsterdam�1946).�
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titeld�Peter�Mansbork,�genoemd�naar�de�hoofd�
persoon;�deze� is�het� alter� ego� van�Dulieu.�Het�
verhaal� gaat� over� geloofskwesties,� maar� geen�
enkele�uitgever�wilde�deze�roman�publiceren.�

In�1949�werd�zoon�Peter�Nicolaas�(Piet)�gebo�
ren.�Dulieu�verwerkte�in�dat�jaar�Dorinde�en�haar�
speelgoedolifantje� Wawwa� in� een� Paulusboek,�
maar�niet� in�stripvorm.�Uitgeverij�De�Arbeiders�
pers�wilde�het�echter�niet�uitgeven.�Zeer�teleur�
gesteld�hierover�zocht�Dulieu�een�andere�uitge�
ver�en�hij�vond�die�in�de�persoon�van�de�katholie�
ke�uitgever�Cees�van�der�Peet�in�Amsterdam.�De�
ze�publiceerde�vanaf�1952�een�reeks�geïllustreer�
de� leesboeken� met� Paulusavonturen� voor� kin�
deren;�het�eerste�deel�heet�Paulus�en�Wawwa.�

In� 1951�begon�Dulieu�aan�een�nieuwe� roman,�
genaamd�Nain.�Evenals�Peter�Mansbork�gaat�de�
ze�roman�over�geloofskwesties�en�ook�dit�werk�
is� nooit� uitgegeven.� Beide� manuscripten� zijn�
niet�bewaard�gebleven.�In�het�dagboek�van�Du�
lieu� is� sprake�van�een�heimelijk�verlangen�naar�
het�kloosterleven.�Volgens�Dorinde�was�haar�va�
der�op�zoek�naar�een�bevrijding�uit�het�alledaag�
se�leven�en�daarom�reisde�hij�per�bromÞets�van�
het� merk� Victoria�naar� Denemarken� en� daarna�
naar�Italië.�

Dulieu�kon� zijn�Paulusverhalen�weer�niet� slij�
ten� in� Denemarken,� maar� terug� in� Nederland�
wel�zijn� reisimpressies.�Die�verschenen� in�Vicky�

Flitsen,� een� serie� boekjes� voor� Victoria�
bromÞetsbezitters.�De� redacteuren� van�die� se�
rie�waren�Ad�Klijs�en�Simon�Zwiep,�redacteuren�
van�de�Baarnsche�Courant.�Ook�het�progressieve�
weekblad�Vrij�Nederland�wilde�in�1951�enige�reis�
indrukken�van�hem�plaatsen.�

In�september�1951�ging�Dulieus�vurige�wens�in�
vervulling:� naar� Italië!� De� tocht� per� bromÞets�
werd� vastgelegd� in� een� reisdagboek.�Hij�wilde�
op�zoek�naar�de�wereld�van�de�heiligen�Benedic�
tus�en�Franciscus.�Uiteindelijk�kwam�hij�in�Assisi�
terecht,� waarvan� hij� helemaal� weg� was.� Hij�
maakte�van�die�oude�stad�vele�schetsen�van�al�
lerlei� straatjes,� kerken� en� poortjes� en� stuurde�
een� verslag� naar� de� redactie� van� Vicky�Flitsen.�
En�hij�raakte�steeds�meer�geboeid�door�de�per�
soon�en�het�leven�van�de�heilige�Franciscus.�

�
Terug�in�Soest�

�
Eind� 1952� was� Kitty� weer� in� verwachting.� Het�
gezin�verhuisde� in� 1953�naar�een�moderne�wo�
ning� aan� de� Dr.� s � Jacobstraat� in� Soest,� zodat�
Dulieu�voor�zijn�teken��en�schrijfwerk�weer�in�al�
le�rust�kon�gaan�werken�in�het�koetshuis�bij�het�
woonhuis�van�zijn�vader�en�stiefmoeder.�

In� april� 1953� werd� de� tachtigste� verjaardag�
van�vader�Van�Oort�uitbundig�gevierd�met�fami�
lieleden,�oud�leerlingen�en� journalisten.�De� jari�
ge� was� hierdoor� zeer� geroerd.� Uit� de� brieven�
van� zijn� derde� vrouw� blijkt,� dat� hij� een� heel�
moeilijke�en�zielige�man�was�geworden.�

Omdat�uitgever�Van�der�Peet�Dulieu�had�ge�
vraagd�voor�de�oudere� jeugd�een�biograÞe�van�
de�heilige�Franciscus�te�schrijven,�ging�deze�nog�
een�keer�per�bromÞets�naar�Assisi,�onder�ande�
re� voor� de� couleur� locale.� Dulieu� bezocht� ook�
het�franciscaner�klooster�in�de�buurt,�hoog�gele�
gen�op�de�berg�La�Verne,�maar�keerde�halsover�
kop�naar�Nederland�terug.�

Wat�was�er�gebeurd?� In�het�franciscaner�kloos�
ter�zou�Dulieu�een�bijzonder,� fel� realistisch�kruis�
beeld�hebben�gekust.�Dat�deed�hij�in�een�monniks�
pij�die�hij�helemaal�niet�mocht�dragen�en�op�een�
plek� waar� hij� helemaal� niet� mocht� komen.� Daar�
werd� hij� door� een� monnik� betrapt� en� misschien�
heeft�de�pater�overste�hem�daarom�weggestuurd.�

�
Reclameboekje�met�grammofoonplaatje,�gemaakt�in�
opdracht�van�de�stomerijketen�Actief�in�1963.�V.l.n.r.�
Salomo,�Oehoeboeroe�en�Paulus.�
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Dat� is�volgens�Dorinde�onder�andere� te� recon�
strueren�uit�haar�vaders�manuscript�van�zijn�der�
de� roman� Maledictus� (De� vervloekte).� Daarin�
wordt�een�duistere�kloosterwereld�beschreven,�
waarin� twee� groepen�monniken� tegenover� el�
kaar� staan.�Het�manuscript�van�Maledictus�met�
Dulieus�griezelige� illustraties�werd�door�zes�uit�
gevers� geweigerd,� omdat�men� het� schokkend,�
aanstootgevend� en� aanvechtbaar� voor� alle� reli�
gies�in�Nederland�vond.�

�
Bloeiende�jaren�

�
In� augustus� 1953� werd� in� Soest� een� tweede�
zoon� geboren:� Francesco� (Franc),� genoemd�
naar�Sint�Franciscus.�Een�week� later�stierf�Duli�
eus� vader;�waaraan�deze� is�overleden,� is�nooit�
vastgesteld.� Familieleden� stonden� zeer� ver�
baasd�over� zijn�plotselinge�dood.�Dorinde� sug�
gereert,�dat�haar�stiefoma�An�een�vreemde� rol�
bij�dit�alles�heeft�gespeeld.�

Dulieu�was� bezig�met� zijn� biograÞe� van� Sint�
Franciscus,�met�wie�hij�zich�goed�kon�identiÞce�
ren.� Franciscus� kwam� namelijk� ook� in� botsing�
met�zijn�vader,�toen�hij�een�heel�ander�leven�wil�
de�gaan� leiden.�Dulieu�waardeerde�de�beroem�
de�heilige�vanwege�zijn�ontberingen�en�het�goe�
de� voorbeeld� voor�de� jeugd.�Hij�paste�het� ver�
haal�voor�de�jeugd�wel�aan.�Franciscus�lijkt�soms�
sterk� op� kabouter� Paulus� vanwege� zijn� liefde�
voor�de�dieren�en�het� leven� in�gezelschap� van�
louter�mannelijke�personen.�

In� 1956� verscheen�de� biograÞe� Francesco� bij�
uitgever� Van� der� Peet.�De� ontvangst�was� heel�
positief,�onder�andere� vanwege�het� verzorgde�
en�dichterlijke�proza.�Het�boek�kreeg�maar�liefst�
drie�prijzen:�de�Prijs�der�Letterkunde�(1956),�een�
prijs� van� de� Youth� Friends�Association� in�New�
York� (1957)�en�het�Diploma�van�Verdienste�van�
het�Vijfde� Internationale�Congres�van�de�Stich�
ting�voor�Jeugdboeken�(1958).�

Dulieu�was� in�de� jaren�vijftig�zeer�productief.�
In� opdracht� van� Albert� Heijn� maakte� hij� het�
beeldverhaal�Bo�e�en�Buikie�in�de�knoop� (1953)�
�� binnen� een�week� uitverkocht!� �� en�De�zeven�
wonderdaden� van�Kevertje�Plop� (1965).� Bij� Van�
der� Peet� verscheen� het� geïllustreerde� verhaal�

Paulus�en�Eucalypta,� dat� de� Arbeiderspers� had�
geweigerd.�En�vanaf� 1954�ging�Dulieu�meewer�
ken� aan� het� in� dat� jaar� opgerichte� kinderblad�
Kris�Kras,� een� literair� en� opvoedkundig� verant�
woord� tijdschrift.�Andere�bekende�auteurs�van�
dit�blad�zijn�Annie�Schmidt,�Han�Hoekstra,�Leo�
nard�Roggeveen� en�An�Rutgers� van�der� Loe��
Basenau.�

Kris�Kras� verscheen� 24�maal� per� jaar� en�was�
duidelijk�bedoeld� als� tegenhanger� van�de� toen�
door�velen�verfoeide�stripbladen�als�Robbedoes�
en� Donald�Duck.� Dulieus� bijdragen� erin�zijn� be�
werkingen� van� enkele� van� zijn�Paulusbeeldver�
halen�met� nieuwe� illustraties,� nu� voorzien� van�
een� rode� steunkleur.�Maar�hij�verzon�voor�Kris�
Kras�ook�nieuwe� verhalen�over�Paulus�en�over�
andere�onderwerpen.�In�1957�stapte�Dulieu�met�
zijn�Paulusbeeldverhalen�over�van�Het�Vrije�Volk�
naar�het�damesblad�Eva�en�in�1964�van�Eva�naar�
het�damesblad�Margriet.�

�
Optreden�voor�radio�en�televisie�

�
Landelijk� bekend� werd� Dulieu,� nadat� de� Vara�
hem�in�1955�had�gevraagd�om�Paulusverhalen�te�
bewerken� tot�hoorspel.�Dulieu�deed�alle� stem�
metjes�dankzij�zijn�eerder�optreden�als�poppen�
speler�en�verzorgde�de�geluidse�ecten�met�een�
bandrecorder.�De�hoorspelen�werden�tweemaal�
per�week�uitgezonden�en�werden�razend�popu�
lair.� In� 1956�maakte� hij� zijn� televisiedebuut� als�

Het�gezin�van�Dulieu�in�de�tuin�van� Klein�Vosseveld!�in�
Soest�in�1958.�Op�de�voorgrond:�Franc;�erachter�v.l.n.r.�
Peter,�Annelies,�Dorinde�en�hun�vader�Jan�van�Oort�
(coll.�Dorinde�van�Oort).�
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buikspreker� koning� Noppie,� die� praat� met� de�
pop�Joris�het�Vispaard.�Een�jeugdig�publiek�was�
daarbij�aanwezig,�inclusief�zijn�eigen�kinderen.�

Dulieu�kreeg�het�druk�als�bekende�tekenaar�en�
schrijver;�hij�had�veel�meer�contact�met�collega�
schrijvers� en� werd� gevraagd� voor� allerlei� ere�
baantjes� zoals� jurylid.� Hij� kwam� ook� in� het� be�
stuur�van�de�Vereniging�van�Letterkundigen.� In�
1962�ontving�hij�de�Prijs�voor�het�Beste�Kinder�
boek�voor�een�heruitgave�van�De�hulpsinterklaas�
en�een�Edison�voor�het�grammofoonplaatje�Pau�
lus�is�jarig.�Ook�de�commercie�pikte�een�graantje�
van�zijn�succes�mee:�er�verschenen�popjes,� leg�
puzzels,� pyjama s,� speldjes,� ansichtkaarten� en�
ballonnen�en�dergelijke�met� figuren�uit�de�Pau�
lusverhalen�erop.�

�
Terug�op�Klein�Vosseveld�

�
In� 1957� verhuisde� het� gezin� Dulieu� naar� Klein�
Vosseveld� in� Soest.� Het� huis� was� zodanig� ver�
bouwd,�dat�An�er�met�het�gezin�van�haar�stief�
zoon�kon�wonen.�Dat�was�oorspronkelijk�niet�de�
bedoeling,� maar� An� kon� geen� afstand� van� het�
huis�doen.�Een� echt� succes� zou�deze�oplossing�
niet�zijn.�Het�werd�steeds�meer�Jean�en�Kitty�te�
gen�An.�Na�drie�jaar�was�de�maat�vol:�na�een�vre�
selijke�ruzie�tussen�Dulieu�en�zijn�vrouw�over�de�
kinderen,� kwam�An� tussenbeiden.�Toen�dwong�
Dulieu�zijn�stiefmoeder�om�het�huis�te�verlaten;�
An�vond�na�vele�omzwervingen�een�flat�in�Baarn.�

Er�kwamen�ook�meer�spanningen�met�de�op�
groeiende�kinderen.�Dulieu�dreef�nog�al�eens�de�
spot�met�hen�en�dat�kwam�vooral�bij�zoon�Piet�
heel�hard�aan.�Deze�vervreemdde�van�het�gezin�
en� kwam� terecht� in� de� kleine� criminaliteit.� Rij�
dend� op� een� gestolen� bromfiets� kwam� Piet� in�
1965� in� botsing� met� een� trein� en� was� op� slag�
dood.�Het�was�een�enorme�klap�voor�zijn�familie,�
ook�nog�doordat�beide�dochters�dat�jaar�het�ou�
derlijk�huis�verlieten�voor�een�verdere�opleiding.�

�
De�eikelmannetjes�

�
In� 1962�ging�Dulieu�over�naar�uitgeverij�Ploegs�
ma� in�Amsterdam.�Sinds�dat� jaar�werkte�hij�aan�
een�boek,�dat� in�1965�als�Paulus�en�de�eikelman�

netjes� verscheen.� Volgens� Dorinde� is� het� het�
mooiste,�meest�doorwochte�en�best�geconstru�
eerde� Paulusboek,� en� dat� was� ook� de� mening�
van�haar�vader.�

Paulus�is�in�dat�verhaal�helemaal�weg�van�het�
maken�van�mannetjes�van�eikels�en� lucifers.�Eu�
calypta�zorgt�ervoor�dat�de�kabouter�sterk�ver�
kleind� in�de�wereld�van� levende�eikelmannetjes�
terechtkomt� en� hun� koning� wordt.� Op� een�
a�eelding�zien�we�de�heks�en�de�boskabouter�
in�dezelfde�positie,�als�God�en�Adam�op�de�we�
reldberoemde�plafondschildering�van�Michelan�
gelo�in�de�Sixtijnse�kapel!�Een�subtiel�grapje�van�
Dulieu.�

In�het�koninkrijk�van�Paulus�heerst�echter�één�
grote�chaos,�doordat�zijn�onderdanen�warhoof�
dig,� vergeetachtig,� dom,� eigenwijs� en� onbe�
trouwbaar�zijn.�Bovendien�zorgen�stevige�wind�
vlagen�ervoor�dat�de�piepkleine�inwoners�regel�
matig� over� het� gebied� worden� verstrooid� en�

Het�boek�over�Sint�Franciscus,�derde�druk�(Uitgeverij�
Ploegsma,�Amsterdam�1965).�
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vaak� elkaar� niet� of�met� veel�moeite� terugvin�
den.�De�opstand�van�een�groep�eikelmannetjes�
tegen� koning� Paulus� doet� denken� aan� de� op�
standige� monniken� in� de� roman� Maledictus.�
Door�gedoe�met�heksenpoeder�verdwijnt�het�ei�
kelvolk� uiteindelijk� voorgoed� en� krijgt� Paulus�
zijn�normale�postuur�terug.�

�
Moeilijke�tijden�

�
Dulieu�maakte� in�deze� tijd�ook�nog�een�bewer�
king� van� zijn� roman� Peter� Mansbork,� nu� Ver�
speelde� muziek� geheten,� maar� geen� uitgever�
zag�er�brood� in.�Deze�teleurstelling�en�de�dood�
van�zoon�Piet�en�van�zijn�moeder�deden�hem�in�
een�lange�depressie�belanden.�Om�zich�staande�
te�houden�werkte�Dulieu�met�veel�energie�aan�
een�serie�van�Paulusavonturen�met�marionetten�
en� hand�� en� stokpoppen� voor� de�Nederlandse�
Televisie�Stichting.�Hij�maakte�ook�de�decors,�de�
meubeltjes� en� andere�miniattributen.�Hij� sprak�
zelf�alle�stemmen�thuis�op�een�bandrecorder�in,�
maar�Kitty�en�Dorinde�moesten�hem�bij�het�spe�
len�assisteren.�
In� 1967� begonnen� de� tv�opnamen� in� kasteel�

Groeneveld� in�Baarn�onder� regie� van� Fred�Bos�
man,� die� al� snel� de� genegenheid� van� de� drie�
poppenspelers� kreeg.� Helaas� leverde� dit�  � als�
vanouds� �weer�dusdanige� spanningen�op,�dat�
het�groepje�na�ruzies�uit�elkaar�viel.�Er�kwamen�
andere�regisseurs�en�nicht�Jet�Schakel�nam�Do�
rindes� taak�over.�De� serie�werd�een�groot� suc�
ces�en�haalde�wel�40�aßeveringen.�Daarna�was�
Dulieu�helemaal�op�en�hij�zou�enige� jaren�nodig�
hebben� om� bij� te� komen.� Een� lichtpuntje�was�
dat�uitgeverij�Van�Holkema�&�Warendorf�in�Bus�
sum� een� serie� herdrukken� van� Paulusverhalen�
uitbracht�met� foto!s�van�decors�en�poppen�uit�
de�tv�serie.�
In� 1971�begon�Dulieu� aan� een� tekenfilm�over�

Paulus�en�zijn�makkers.�Hij�maakte�zelf�van�Mec�
cano�een�tructafel�en�het�duurde�een�jaar�om�vijf�
minuten� film� te� maken.� Maar� de� Nederlandse�
Omroep� Stichting,� die� erbij� betrokken� was,�
schrok�van�de�te�maken�kosten�en�na�anderhalf�
jaar� stopte�men�met� het� project.� In� 1974� ver�
kocht� Dulieu� zijn� Paulusserie� aan� Thijs� Cha�

nowski,�die�een�poppenfilmstudio�in�Amsterdam�
had.�Hoewel�die�serie�veel�aandacht�kreeg�en�ve�
le�Paulusartikelen�opleverde,�werd�zij�geen�suc�
ces.�De�karakters�zijn�bij�Chanowski�namelijk�niet�
zo�subtiel�en�persoonlijk�als�bij�Dulieu.�
Deze�hervatte�van�1973�tot�1984�een�serie�Pau�

lusverhalen� in�het�Algemeen�Dagblad,�waarbij�de�
tekeningen� nog� steeds� erg� goed� zijn,�maar� de�
verhalen� steeds� grover�worden� door� bruut� ge�
weld.�Sommige�striponderzoekers�meenden�ook�
homoseksuele�elementen�aan�te�treffen.�Paulus�
en�Pieter�lopen�immers�met�blote�billen�rond�en�
slapen� samen� in� één� bed.� Dulieu� verklaarde� in�
1976�in�een�interview,�dat�hij�zich�nu�meer�op�vol�
wassenen� richt.� Ik�begrijp�kinderen�helemaal�niet�
["]� het�is�helemaal�niet�zo�dat�ik�kinderen�graag�
verhalen�wil�vertellen.�Toch�publiceerde�hij�vanaf�
1975� bewerkte� oude� Paulusverhalen� voor� het�
kleuterblad�Bobo.�Dulieu�tekende� in�die�tijd�ook�
vele� portretten� van�bekende�mensen� naar� hun�
foto� zoals� van� Elsschot,� Kafka,� Maria� Callas,�
Ghandi�en�Mahler.�

De�belangrijkste�poppen�voor�de�tv�serie�over�Paulus.�
V.l.n.r.�Salomo,�Gregorius,�Oehoeboeroe,�Paulus,�
Krakras�en�Eucalypta�(omslag�van� Eucalypta�brouwt�
het�weer!".�Amsterdam�1975).�
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�
Laatste�jaren�

�
Met�Kitty�ondernam�Dulieu�in�een�busje�vele�rei�
zen,� die� hij� versloeg� in� zijn� dagboek� De�Beren�
bus.�Daarin�gaat�het�vooral�over�de�natuur�en�de�
dieren� in�allerlei� landen.�Ze�kregen� in�die� jaren�
ook� kleinkinderen.� In� 1979� verhuisden� ze� naar�
Arnhem� en� twee� jaar� later� werd� Dulieus� werk�
bekroond�met� de� Stripschapprijs.� In� 1982�wer�
den�bij�Kitty,�die�in�1979�genezen�was�van�borst�
kanker,� uitzaaiingen� aangetro�en,� die� haar�
steeds� meer� verzwakten.� Daarom� reisden� ze�
sinds� 1984� niet�meer;� twee� jaar� later� overleed�
Kitty.�

In�1989�stopte�Dulieu�voorgoed�met�het�ma�
ken�van�Paulusverhalen.�Hij� trok�zich�meer�en�
meer�terug�uit�de�mensenwereld�en� leefde�sa�
men� met� zijn� hond.� In� 2006� overleed� hij,� 85�
jaar� oud.� Klein� Vosseveld� bestaat� ook� niet�
meer,�er�staan�nu�vier�villa s�op�het�terrein.�
�

Betekenis�en�waardering�
�

Spannender�door�een�heks�
Over�het�algemeen�zitten�de�verhalen�van�Duli�
eu,� waaronder� bijna� 3600� beeldverhaalaßeve�
ringen,�goed� in�elkaar.�Ze�hebben�een�vaste�en�
bekende� verhaalstructuur:� vredig� begin� >� ge�
vaar�verschijnt�>�hachelijke�situaties�>�overwin�
ning�gevaar�>�goede�aßoop.�Ze�zijn�meestal�erg�
spannend,� doorgaans� vlot� geschreven� en� vaak�
humoristisch.�Bij�de�eerste�aßeveringen�van�het�
Paulusbeeldverhaal� is�dat�nog�niet�altijd�het�ge�
val,�want�die�zijn�nogal�tam�en�soms�langdradig�
verteld.�Pas�als�de�heks�Eucalypta�in�het�verhaal�
verschijnt,�wordt� het� veel� spannender� en� is� er�
veel�meer�mogelijk�door�haar�toverspreuken�en�
�brouwsels.� Ook� neemt� Dulieus� fantasie� qua�
personages,�situaties�en�oplossingen�in�die�late�
re�verhalen�een�veel�hogere�vlucht.�

Hoe�preuts�men�in�de�jaren�veertig�van�de�vo�
rige�eeuw�was,�blijkt�uit�het�volgende.�Voor�Het�
Winterboek� van�Paulus� (Amsterdam� 1948)� had�
Dulieu� een� aquarel� gemaakt� van� Eucalypta� als�
akelige� vogel.� Deze� illustratie� wilde� de� Arbei�
derspers�aanvankelijk�niet�plaatsen,�omdat�haar�
navel�zo�goed�te�zien�was!�Niet�erg�progressief�
dus�van�een�socialistische�uitgeverij!�

�
Vaste�typeringen�en�humor�
Dulieu� typeert� zijn� belangrijkste� personages�
met�constante�eigenschappen:�Paulus�is�behulp�
zaam� en� naïef,� de� uil� Oehoeboeroe� is� wijs� en�
doortastend,�de�raaf�Salomo�is�eigenwijs�en�be�
hulpzaam� als� geneesdier,� de� das� Gregorius� is�
een� luie� smulpaap,� die� krompraat,� Pieter� de�
veldkabouter� is�bangig�en�muzikaal�en�de�heks�
Eucalypta�is�inventief,�vals�en�rancuneus.�

Sommige�personages�worden�ook�door�hun���
soms�humoristische���taalgebruik�getypeerd,�al�
is� Dulieu� daarmee� niet� altijd� consequent.� Zo�
vindt�Oehoeboeroe�veel�zaken�helendal�nog�wel�
zo�tamelijk�zeer�buitengemeen,� waarop� Salomo�
bijna�altijd�met� tweemaal� zeer�juist� reageert,� is�
Gregorius�dol�op�kannepoekers�(pannenkoeken)�
en� gebruikt� het� woord� halemeel� (helemaal).�
Ook�de�versprekingen�van�Eucalypta�waardoor�
zij�haar�boze�plannen�verraadt,�zijn�vermakelijk.�

Het�boek�over�de�eikelmannetjes,�tweede�druk�(Van�
Holkema�&�Warendorf,�Bussum�1973).�
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Echte�kleuterhumor�schiep�Dulieu� in�zijn�eerste�
beeldverhalen:� Paulus� die� eendeneieren� uit�
broedt� en� door� de� pulletjes� overal� wordt� ge�
volgd,�Gregorius�die�dol� is�op�kannepoekers�en�
die� als� iedereen� Lang� zal�hij� leven� zingt,� er� O,�
denneboom� doorheen� zingt� en� het� olifantje�
Wawwa,� een� pop� van� Dorinde,� die� kleutertaal�
spreekt� zoals� Dorinde� dat� doet:� Isse� Pauws�
[Paulus]� nou?� Isse� Boeboe?� [Oehoeboeroe]� en�
Wawwa�tuk�[stuk].�

�
Plus��en�minpunten�
Dulieu� is� op� z n� best� in� Paulus�en�de�eikelman�
netjes:�het� is�een� spannend� verhaal,� in�een� vrij�
hoog� tempo� verteld,� vaak� humoristisch,� goed�
gecomponeerd� en� vlot� geschreven.� De� door�
hem� zelf� bedachte� illustreertechniek� (olie� en�
waterverf)� vormt� de� achtergrond� van� de� kleu�
rena�eeldingen.�Ook�De�terugkeer�van�Eucalyp�
ta�en�De�baard�van�Pieter�zijn�bijzonder�boeiend�
vanwege� de� fantastische� personages� en� ge�
beurtenissen� en� de� soms� komische� situaties.�
Ook�hier�is�het�verteltempo�vrij�hoog.�

Dat�Van�der�Peet�De�zeven�wonderdaden�van�
Kevertje�Plop�niet�wilde�uitgeven,� is�begrijpelijk.�
Dit�verhaal�bestaat�namelijk�uit�zeven�bijna�iden�
tieke� handelingen.� Zevenmaal� moet� Kevertje�
Plop�een�griezelig�of�monsterlijk�wezen�verslaan�
en� dat� lukt� hem� steeds� via� hun� zwakke� plek.�
Saai�dus,�maar� in�Amerika�dacht�men�daar�heel�
anders�over.�Daar�was�wel�belangstelling� voor�
de�avonturen�van�Kevertje�Plop,�die�Dulieu�zelf�
in�het�Engels�vertaalde.�

De� jeugdroman� over� Franciscus� van� Assisi,�
Francesco,� is� erg� gedetailleerd� geschreven,� zo�

dat�het�verhaal�wijdlopig�wordt.�Ook�gebeurt�er�
vaak� min� of� meer� hetzelfde.� Maar� blijkbaar�
vond� men� dat� toen� geen� bezwaar� om� aan� dit�
boek�driemaal�een�prijs� toe� te�kennen.� In�onze�
tijd� zal�dit�boek�de� jeugd� vermoedelijk�nauwe�
lijks� meer� aanspreken� in� tegenstelling� tot� de�
meeste�avonturen�van�Paulus.�

De� laatste�serie�van�Paulus� is�veelal�niet�kind�
vriendelijk� te� noemen.� Ze� bevat� veel� geweld,�
leedvermaak� en� machtswellust.� Eucalypta�
wordt� een� paar� maal� genadeloos� aangevallen,�
maar� vooral� Krakas,� haar� hulpje,� is� het� slacht�
o�er� van� sadistisch� geweld.� Deze� wordt� ge�
schopt,�geketend,�uitgehongerd�en�eenmaal�bij�
na�uit�elkaar�getrokken!�De�meeste�kinderen�zul�
len� hierom� gehuiverd� hebben� en� bepaald� niet�
gelachen.�Deze� verhalen� lijken� de� stemmingen�
van�Dulieu�in�die�jaren�goed�weer�te�geven.�Het�
lijkt�wel�of�hij� in�die� jaren�tegen�heug�en�meug�
over� Paulus� schreef� en� hoopte� dat� men� door�
dat� vele� geweld� zijn� beeldverhalen� niet� meer�
wilde�hebben.�

�
Tot�slot�

�
Vooral�door�de�radio��en�tv�uitzendingen�is�Jean�
Dulieu�met�Paulus�en�zijn�vrienden�zeer�populair�
geworden.�Velen�denken�daar�nu�nog�met�veel�
plezier� aan� terug.� Diverse� boeken� van� Dulieu�
werden� vertaald� in� het� Engels.� Duits,� Zweeds,�
Zuid�Afrikaans�en�Japans.�Zelf�heeft�het�hem�al�
tijd� geweldig� gefrustreerd,� dat� zijn� romans�
nooit�zijn�uitgegeven�en�daardoor�de� "echte � li�
teratuur� niet� hebben� bereikt.� Maar� daar� staat�
tegenover�dat�de�meeste�Paulusverhalen�tot�de�
klassieken� van�de�Nederlandse� kinderliteratuur�
gerekend�moeten�worden.�

�
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Grof�geweld�in�de�laatste�Paulusverhalen:�de�kraai�
Krakras�wordt�door�twee�heksen�gemolesteerd.�A�eel�
ding�uit� De�mussenklus!�(De�Gooise�Uitgeverij,�Bussum�
1977).�
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Wonen�en�werken�bij�de�Vecht�
�

Voor�het� juiste�antwoord� is�het�nodig�om�kort�
de�ontstaansgeschiedenis�van�Weesp� te�schet�
sen.�Deze�stad� ligt�aan�de�kruising�van�de�rivie�
ren�de�Vecht,�die�ontstaat�in�Utrecht�en�bij�Mui�
den� in� de� toenmalige� Zuiderzee� uitmondt,� en�
het�riviertje�het�Smal�Weesp,�die�de�verbinding�
vormt�met�de�rivier�de�Gaasp.�Deze�vormde�de�
directe� verbinding� tussen� Amsterdam� en�
Weesp.�Aan�deze�kruising�van�rivieren�op�hoger�
gelegen� oeverwallen� te�midden� van� het� natte�
veenmosgebied� vestigden� zich� in� de� zesde�
eeuw�en� later� in�de�derde�eeuw�voor�Christus�
de� eerste�bewoners.�Deze� nederzettingen� zijn�
vroeg� verlaten,� want� de� zee� die� vaak� ver� het�
land� inkwam,�en�de�slechte�afvoer�van�het�wa�
ter�uit�het�binnenland�maakten�het� leven� in�dit�
natte�gebied�onprettig�en�welhaast�onmogelijk.�

In�het�begin�van�de�elfde�eeuw�begon�men,�
in�opdracht�van�het�machtig�wordende�bisdom�
Utrecht,� met� de�  Grote� Ontginning!� van� deze�
onherbergzame� veengebieden.� De� gebieden�
werden�door�de� landeigenaar�uitgegeven� aan�
kolonisten�die�het� recht�kregen�een�gebied� te�
ontginnen.�De�nederzetting�Weesp�groeide� in�
de� twaalfde�eeuw�uit� tot�een�dorp�dat� toebe�
hoorde�aan�het�Utrechtse�kapittel�van�St.�Ma�
rie.�Het� eerste� kerkje�werd� rond�het� jaar� 1150�
gebouwd.� In�de�eerste�periode� leefden�de�be�
woners�van�de�opbrengsten�van�de�ontgonnen�
veenlanden�en�de�veeteelt.�Om�het�natte�veen�
land�te�kunnen�ontginnen�begon�men�met�het�
graven�van�afwateringskanalen.�Toen�het�veen�
kussen� zijn� vocht� kwijtraakte,� klonk� het� in� en�
verloor� volume.� De� hoge� veengebieden� die�

afwaterden� op� de� omringende� rivieren� de�
Vecht,� Aetwisel,� Smal� Weesp,� Gein� en� Gaasp,�
kwamen�hierdoor�steeds� lager�te� liggen.� In�de�
komende�eeuwen�zou�de�zeespiegel�stijgen�en�
de� stormvloeden,� die� vanaf� de� Zuiderzee� het�
water� landinwaarts� stuwden,� zouden� toene�
men.� De� landbouwgebieden� rondom� Weesp�
kregen� meer� en� meer� te� maken� met� water�
overlast�en�werden�ongeschikt�voor�landbouw.�
Ondertussen�viel�het�dorp�niet�meer�onder�het�
bisdom�Utrecht,�want�op�20�mei� 1355�verleen�
de�Willem� van�Beieren,� de� graaf� van�Holland,�
Weesp�stadsrechten.�Het�stadje�was�voor�Wil�
lem�een�belangrijke�  vesting!�op�de�grens� van�
het� Utrechtse� gebied� en� zijn� Holland.� Weesp�
kreeg� het� privilege� om� stadswallen,� muren,�
grachten� en� poorten� te� bouwen� ter� verdedi�
ging.�Dat�Weesp�de� gunst!�had�grensvesting�te�
zijn,�werd�het�jonge�stadje�later�haast�noodlot�
tig.�

�
De�eerste�molen�
�
De�eerste�opmerkelijke�bron�die�melding�maakt�
van�het�bestaan� van�een�molen�en�een�mole�
naar�bij�Weesp�is�te�vinden�bij�de�bisschoppelij�
ke� rechtbank.� In� 1310� moesten� enkele� Wees�
pers� zich�daar�verantwoorden�voor�de�moord�
op�molenaar�Didde.� Zijn�molen�was� een� stan�
derdmolen.�Dat�is�een�eenvoudige�houten�kast�
met�wieken�en�mechaniek�die� rond�een� staak�
of� standerd� naar� de� altijd� veranderlijke� wind�
kan�worden� gedraaid.�Dit� type�molen�maakte�
via�Frankrijk,�Vlaanderen�en�Engeland�eind�1200�
zijn�opgang� in�de�Nederlanden.� In�die�periode�
waren� dat� altijd� korenmolens� die� het� graan�

Weesp en zijn molens  
Wouter�Pfei�er�

Wie�Weesp�over�de�rivier�de�Vecht�nadert�vanaf�het�zuidoosten,�ziet�de�molens�De�
Vriendschap�en�d Eendragt.�Bij�binnenkomst�over�het�riviertje�Smal�Weesp�wordt�u�
verwelkomd�door�molen�!t�Haantje.�Deze�drie�prachtige�molens�waren�enkele�
honderden�jaren�van�groot�belang�voor�de�handel�van�het�stadje.�Weesp�heeft�door�
de�eeuwen�heen�vele�molens�gekend:�poldermolens,�moutmolens,�korenmolens,�
oliemolens,�een�volmolen,�een�runmolen�en�een�blauwselmolen.�Waarom�zoveel�
molens?�Waarin�was�Weesp�anders�dan�bijvoorbeeld�Muiden�of�Naarden?�
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maalden�voor�de�bereiding�van�brood�en�bier.�
Het� latere� e�ciëntere� type� houten� achtkante�
molen�moest�nog�worden�uitgevonden.�

De� eerste� windkorenmolens� waren� eigen�
dom�van�de� landheer.�De�molenaar�kreeg�mid�
dels�het�  windrecht!�van�de� landheer� toestem�
ming�voor�het�bouwen�van�een�windmolen�en�
het� onbelemmerd� benutten� van� de� wind� die�
over�het�land�van�de�heer�waaide�om�te�malen.�
Dit�windrecht�was�een�heerlijk�recht.�Deze�mo�
lens� werden� ook� wel� ban�� of� dwangmolens�
genoemd.� De� landbouwers� in� de� omgeving�
waren�verplicht�hun�graan�op�deze�dwangmo�
len�tegen�betaling�te�laten�malen.�

De�molenaar�betaalde�jaarlijks� windgeld!�aan�
de�landheer�voor�zijn�windrecht�en�een�percen�
tage� over� het� graan� dat� hij� had� gemalen.� De�
molenaar�werd�vaak�gezien�als�een�verlengstuk�
van�de� landheer.�Men�had�de�molenaar�nodig,�
maar�geliefd�was�hij�zeker�niet.�Misschien�werd�
deze� haat�liefdeverhouding� molenaar� Didde�
noodlottig?�Molenaars�werden� in�die� tijd�vaak�

als�dieven�gezien,�omdat�er�tijdens�het�wegen�
en� afmeten� nog�weleens� graan�  aan�de� strijk�
stok�bleef�hangen!,�wanneer�het�maalgoed�op�
de�maat�werd�  afgestreken!.�Daarbij�komt�dat,�
als� er� 100� kg� graan� op� de� molen� wordt� ge�
bracht,�er�door�verstuiving�en�inmalen�meestal�
maar�95�kg�retour�komt.�Hoewel�het�een�feit�is,�
valt�dat�moeilijk�goed�te�praten"�

In� 1354� en� 1393�wordt� er�weer�melding� ge�
maakt�van�een�molen�bij�Weesp,�deze�keer�die�
van� Jacob�Hannemeer� en� Pieterman.�De� oud�
ste�molens�van�Weesp�hebben�altijd,�vrij�onbe�
schermd� tegen�aanvallers,�buiten�de� stadsmu�
ren� gestaan.� Dat� is� op� zich� wel� opmerkelijk�
voor�zo�een�voor�de� stad�belangrijk�werktuig.�
Maar�ook� logisch,�want� een�molen� is� nu� een�
maal�a�ankelijk�van�vrije�windvang�en�die�ont�
breekt�binnen�de�stadsmuren.�

�
Een�belangrijke�handelsstad�

�
In�de�periode�tussen�1355�en�de�vijftiende�eeuw�

De�Vriendschap�en�d'Eendragt.�
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maakten� graanteelt,� landbouw,� fruitteelt� en�
tuinbouw�plaats�voor�veeteelt.�De� laatste�ver�
melding� van� graanteelt� in� de� omgeving� van�
Weesp�dateert�uit�het�jaar�1438.�Weesp�groeide�
in�die�tijd�uit�tot�een�belangrijke�exporteur�van�
veeteeltproducten.� Daarnaast� had� het� een�
centrumfunctie�gekregen�voor�de�aan��en�door�
voer� van�producten�uit�het� achterland� en�het�
door�Weesp�zelf�geproduceerde� laken�en�bier�
door�middel� van� binnenvaartschepen� richting�
Amsterdam,� Utrecht,� de� IJsselsteden� en� ver�
der.�Onder� lakense�stof�worden�niet�de� lakens�
verstaan�die�nu�op�onze�bedden� liggen,�maar�
een�geweven�en�gevolde�wollen�stof.�Denk�aan�
biljartlaken.�Vanuit�de� IJsselstreek�bestond�de�
retourvracht�vaak�uit�graan�en�hout.�Weesper�
schippers�voeren�ook�op�Zeeland�waar�zij�hun�
zuivelproducten�en�lakense�stof�verhandelden.�
Hoewel� de� handel� goed� ging,� gooide� het� feit�
dat�Weesp�op�de�grens�van�Holland�en�Utrecht�
lag,�roet�in�het�eten.�

Door�diverse�grensgevechten,�invallen�en�plun�
deringen� van�onder� andere� legers� uit�Utrecht�
en� Gelre,� zette� het� economisch� verval� rond�
1500� in.�Weesp�was�aan�het�einde�van�de� late�
Middeleeuwen�geplunderd,�failliet,�ontvolkt�en�
de�handel�en�nijverheid�waren�geruïneerd.�De�
wederopbouw�moest�letterlijk�en�Þguurlijk�van�
de�grond�af�aan�beginnen.�Midden� 1500�krab�
belde� de� stad�weer� op.� In� plaats� van� lakenin�
dustrie,�zuivelproducten�en�handel�lag�de�focus�
nu�op�de�productie�en�verkoop�van�bier.�

�
Diverse�soorten�poldermolens�

�
In� heel�Holland� had�men,� net� als� in�Weesp,� te�
kampen�met�de�inklinking�en�daling�van�het�ont�
gonnen�land�en�het�ontwateren�daarvan.�Natuur�
lijke� lozing�van�het�regenwater�werkte�vaak�niet�
meer,�doordat�het�land�lager�kwam�te�liggen�dan�
de� rivieren�waarop�moest�worden� afgewaterd.�
Bedijking�tegen�overstromingen�zorgden�ervoor�

Plattegrond�Weesp�(uit:�Stedenatlas�van�Joan�Blaeu,�1649).�
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dat� rivieren� bij� hoog� water� niet� meer� in� uiter�
waarden� konden� vloeien.�Vaak�werd� het�water�
zo�hoog�opgestuwd�dat�de�dijken�braken�en�het�
gewonnen� land�weer�volstroomde.�Dat�gebeur�
de�onder�andere�bij�de�Allerheiligenvloed�in�1170�
en� de� tweede� St.� Elisabethvloed� in� november�
1421.� Honderden� mensen� verdronken� en� het�
werk� kon� opnieuw� beginnen.� De� zeedijken� bij�
Diemen� waren� voor� deze� streek� van� cruciaal�
belang.� In� de� late� Middeleeuwen� ontstonden�
hier�de�eerste�omdijkte�stukken�land,�de�polders�
en�de�gemeenschappelijke�zorg�voor�de�afwate�
ring�en�het�onderhoud�van�de�dijken�en�sluisjes.�

Op� 2�mei� 1480�kwam�Heynric�Ackerma,�bal�
juw�van�Muiden,�Weesp,�Naarden�en�Gooiland�
in�vergadering�bijeen�met�de�burgemeesters�en�
schout� van� Weesp� met� het� verzoek� van� de�
waterschappen� en� heemraden� van� de� Aets�
veldse� polder� (tussen� Weesp,� Nigtevecht� en�
het� riviertje�het�Gein)�om�een�of�meer�polder�
molens� te�mogen� bouwen.�De�mens� zelf� had�
het�land�kwetsbaar�gemaakt.�De�ingelanden�en�
geburen�van�de�polder�hadden�zich�achter�het�
verzoek� geplaatst� om� bij� de� Noordersluis� in�
Weesp� een� of� meer� poldermolens� te� mogen�
bouwen�met�het�doel� ten�nutte�ende�proÞjtte!�
het� water� uit� het� land� te� kunnen� lozen.� Het�
was� al� jaren� een� probleem� dat� het� water� zo�
slecht� geloosd� en�  quyt!� geraakt� kon�worden.�
De�klachten�werden�door�de�voltallige�vergade�
ring� gegrond� geacht.� De� baljuw,� schout� en�
burgemeesters�verstrekten�de� ingelanden�een�
 molenbrief!�waarmee�de�bouw�kon�beginnen.�

In� 1515�waren� er�weer� klachten�over�water�
overlast.� Poorters� van�Nigtevecht� en� de� inge�
landen�van�Smalweesp�verzochten�toen�aan�de�
baljuw�verlof�om�een�poldermolen� te�bouwen�
waarvoor� toestemming�werd�verleend.�De�eer�
ste�poldermolens� in�Nederland�zijn� in�1407�1408�
ontstaan� rondom�Alkmaar.�Deze�poldermolens,�
kleine� open� molens� van� het� type� wipmolen,�
maalden�met�behulp�van�een�scheprad�het�over�
tollige�water�vanuit�de�polder�over�de�dijk�in�de�
boezem.� Voorheen� gebeurde� dat� veelal� met�
hand�,� tred�,� trap�� en/of� paardenmolens.� Een�
haast� ondoenlijke� opgave.� De� eerste� simpele�

poldermolens� hadden� al� snel� een� veel� grotere�
capaciteit,�die�nagenoeg�geen�menselijke�ener�
gie�kostte.�Voor�de�lage�landen�een�meesterlijke�
en�noodzakelijke�uitvinding,�die�de�mensen�een�
werktuig�gaf�om�de�landerijen�droog�te�houden�
en�land�op�water�terug�te�winnen.�

In� januari� 1480�was�er�ook� toestemming�ge�
geven�om�een�poldermolen�te�bouwen�voor�de�
Aetsveldsepolder� nabij� de� Aetsveldse� sluis.�
Weesp� had� dus� al� betrekkelijk� vroeg� de� be�
schikking� over� poldermolens.� In� 1555� was� er�
een�poldermolen�gebouwd�voor�de�Keverdijk�
se�� of� Uytermeersepolder.� In� 1595� werd� toe�
stemming�gegeven�om�de�poldermolen�van�de�
Boternessepolder�te�vervangen�door�een�nieu�
we� molen.� Later,� in� 1652,� mocht� er� voor� de�
Over�Aetsveldsepolder�een�grote�poldermolen�
van� het� nieuwe� type� achtkante� grondzeiler�
worden� gebouwd.� Dit� type� poldermolen� had�
weer� een� veel� grotere� capaciteit� dan� de� wip�
molen� van� voorheen.� Zo� verrezen� er� molens�
aan�de�Nigtevechtse�kant�van�de�polder�en�aan�
de�kant�van�het�Gein�en� in�de�Kostverloren��en�
de�Gemeenschapspolder.�

Er�hebben�rondom�Weesp�en�in�Weesperkar�
spel� tientallen� poldermolens� gemalen,� maar�
daarvan� bleven� erg� weinig� over.� Het� enige�
tastbare�wat�er�in�Weesp�nog�aan�herinnert�dat�

Standerdmolen.�
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de� Binnen�Aetsveldse� polder� door� de� polder�
molen� De� Bagijn� werd� bemalen,� is� de� naam�
 Molenpad!�aan�de�zuidkant�van�de�stad.�Deze�
molen� is� waarschijnlijk� rond� 1874� eerst� ontta�
keld,� later� gehalveerd� en� uiteindelijk� na� de�
Tweede�Wereldoorlog�afgebrand.�

�
Andere�nijverheid,�andere�molens�
�
Halverwege�de� zestiende�eeuw�nam�de�bevol�
king�van�Weesp�weer� toe.�Na�een�periode�van�
oorlog� leefden� de� inwoners� van� de� Republiek�
der�Verenigde�Nederlanden�in�betrekkelijke�rust�
en�kon�de�economie�weer�groeien.�Een�van�de�
belangrijkste� industrieën� van� Weesp� was� het�
brouwen� van� bier.�Het�water� van� de� rivier� de�
Vecht�was� van� een� dusdanige� goede� kwaliteit�
dat�daar�goed�bier�van�was�te�brouwen.�Naast�
de� kuipers,� de� zakkendragers,� de� bierdragers,�
de� turfdragers�en� turfvulsters,�de�schippers�en�
de� graanmouters,� was� er� ook� werk� voor� de�
molenaars.� Voor� het� bereiden� van� bier� wordt�
graan� gebruikt,� dat� wordt� bevochtigd� waarna�
het�begint�te�ontkiemen.�De�ontkieming�wordt�
 in� de� kiem� gesmoord!� door� het� graan� boven�
een�turfvuur�te�roosteren.�Dit�proces�heet�ees�
ten�en�mouten.�De�eiwitten� in�het�graan�wor�
den� omgezet� in� suikers� die� de� voedselbodem�
vormen�voor�de�gist�waardoor�alcohol�ontstaat.�
Om� deze� suikers� in� het�mout�makkelijker� toe�
gankelijk�te�maken�voor�de�gist�moet�het�mout�
worden�gemalen�door�de�molens.�

In�de� loop�van�de�tijd�werden�er�molens�bij�
gebouwd:� in� 1472� molen� De� Bock,� in� 1574� De�
Koe,� in� 1597�de�Malledijcksmolen�en�de� Franck�
Janszn�molen,� alle� standerdmolens.� In� datzelf�
de� jaar� werd� ook� molen� De� Rooseboom� ge�
bouwd;�deze�was�van�het�nieuwe�type�houten�
achtkante� stellingmolen.� De� voordelen� ten�
opzichte�van�de�standerdmolen�waren�de�gro�
tere�maalcapaciteit�en�de�bedrijfsruimte,�enkel�
een� draaibare� kap,� zodat� niet� de� hele� molen�
met�maalwerktuigen�in�de�wind�hoefde�te�wor�
den�gezet,�een�makkelijkere�manier�van�graan�
verwerking� en� een� betere�windvang,� doordat�
de�molen� verhoogd�was.�Deze� achtkante�mo�

lens�hadden�een�veel�stevigere�constructie�dan�
de�wat�wankele�standerdmolens.�

Begin� 1600� breidde� het� stadje� uit� naar� de�
zuidzijde� en� was� de� bierproductie� op� haar�
hoogtepunt.�Er�was�zelf�een�verordening� geen�
onreyn�te�werpen!�in�het�water�van�de�Grobbe,�
de� gegraven� binnengracht,� omdat� het� water�
voor�de�bierproductie�bruikbaar�moest�blijven.�

�
Oliemolens�
In� 1508� werd� melding� gemaakt� van�  t� Huys��
d � Olijmoelen� aan� de� huidige� Hoogstraat.� Dit�
was� geen�windmolen�maar� een�oliemolen�die�
aangedreven� werd� door� paardenkracht,� een�
zogenaamde� rosmolen.� Rosmolens� die� door�
dierkracht� werden� aangedreven,� waren� er� al�
sinds�de�vroege�oudheid.�Deze�oliemolen�was�
inpandig�en�sloeg,�zoals� in�die�tijd�gebruikelijk,�
olie�uit�kool��en�raapzaad�voor�spijsolie�en�ver�
lichting�of�olie�uit�lijnzaad�voor�de�conservering�
van� hout� en� touwwerk� en� de� fabricage� van�
zeep.� Er� is� verder� weinig� bekend� over� deze�
molen.�De�laatste�vermelding�dateert�uit�1820.�

In�1664�werd�oliemolen�De�Osch�gebouwd�die�
tot�1674�(laatste�vermelding)�als�windmolen�olie�

Achtkante�poldermolen�met�scheprad.�
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heeft�geslagen.�Op�de�plaats�van�De�Osch�kwam�
in� 1693� moutmolen� d Eendragt.� Deze� werd� in�
1807� omgebouwd� tot� schelpen�� en� biksteen�
maalderij.�De� schelpen�werden� onder� kantste�
nen���stenen�die�in�tegenstelling�tot�horizontale�
graanstenen�verticaal�op�hun�kant�ronddraaien�
�� fijngemalen� en� gezeefd.� Dit� meel� werd� ge�
bruikt�voor�de� fabricage�van�aardewerk�en�ce�
ment.�Biksteenmeel�gebruikte�men�als� schuur�
middel.� In� 1815� onderging�de�molen�weer� een�
functieverandering� en� werd� hij� een� houtzaag�
molen.�Deze�functie�behield�hij�tot�hij,�inmiddels�
zwaar� vervallen,� in� 1954�werd� uitgesloopt,� ge�
restaureerd�en�als�woonhuis�werd�ingericht.�De�
molen�staat�en�draait�nog�altijd�naast�zijn�buur�
molen�De�Vriendschap�aan�de�Vecht.�Het� is�een�
van�de�drie�overgebleven�molens�en�tevens�de�
oudste�molen�van�Weesp.�Toen�de� zaken�met�
de� houthandel� goed� gingen� heeft� er� oostelijk�
van�d Eendragt�van�1835�tot�1851�nog�een�twee�
de� houtzaagmolen,� De� Twee� Gebroeders,� van�
het�type�paltrokmolen�gestaan.�
Run��en�rosmolens�

Terug� naar� de� zeventiende� eeuw.� Naast� de�
rosoliemolen�aan�de�Hoogstraat�kende�Weesp�
in� 1643� ook� nog� een� blauwselmolen� aan� de�
Grobbe� tegenover� de� kerk.� In� deze� rosmolen�
werd� de� blauwe� delfstof� kobalthoudende�
smalt�onder�houten�kantstenen�Þjngemalen�en�
gezeefd.� In� het� water� waarin� het� blauwsel�
werd� opgelost,� werden� witte� sto�en� doorge�
haald� om� vergeling� tegen� te� gaan� en� de� stof�
een�helder�witte�uitstraling�te�geven.�Bij�velen�
is�het� latere�  Poppetje�blauw!�nog�wel�bekend�
als�probaat�middel�tegen�vergeling�.�De�laatste�
vermelding�van�de�molen�dateert�uit�1785.�Ook�
tussen� de� nog� bestaande� korenmolen� De�
Vriendschap� en� de� eerder� genoemde� d Een�
dragt�heeft�nog�een�korenrosmolen�gestaan.�

In� 1617� werd� buiten� de� Muiderpoort� in� de�
Bloemendalerpolder� De� Runmolen� gebouwd.�
Deze�molen�maalde�tot�1675�het� looizuur�hou�
dend� eikenschors� tot� poeder� voor� het� tanen�
van�visnetten,�scheeps��en�molenzeilen.�Om�de�
netten�en�zeilen�te�verduurzamen�werden�zij�in�
een� met� water� gevulde� taanketel� gekookt�

Geknotte�poldermolen�De�Bagijn�van�de�Binnen�Aetsveldsepolder�aan�het�Molenpad.�
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waaraan� run� (Þjngemalen� eikenschors)� werd�
toegevoegd.�Het�werd�op�dezelfde�manier�ook�
gebruikt�voor�het�looien�van�dierenhuiden.�

Een�andere�opmerkelijke�molen�was�de�vol�
molen� van� Weesp.� Waar� lakenindustrie� was,�
werden�volmolens�gebouwd.�Naarden,�Amster�
dam�en�Leiden�kenden�ook�enkele�volmolens.�
Om�de� geweven�wollen� sto�en� te� verdichten�
en� voller� te� maken� onderging� dit� laken� een�
aparte�behandeling.�De�sto�en�gingen�eerst� in�
bakken�met�water� (volkommen)�waaraan�ver�
rotte�urine,�vollersaarde�(vettige�klei)�en�reuzel�
of� ranzige� boter� werden� toegevoegd.� De� ge�
weekte� sto�en� werden� met� de� voeten� ge�
stampt,� zodat� de� stof� verviltte,� verdichtte� en�
voller� werd.� Dit� was� zwaar� werk.� Toen� het�
stampwerk� door� een� volmolen� kon� worden�
overgenomen,�betekende�dat�een�aanzienlijke�
verlichting�van�het�werk�en�een�verhoging�van�
de�productie.�Na�het�vollen�werd�het�laken�met�
zeep� en� water� gespoeld� en� gereinigd� en� te�
drogen�gehangen.�Het�heldere�Vechtwater�was�
hiervoor�uitermate�geschikt.�De�Volmolen�werd�

in� 1636� gebouwd� op� de� toren� van� de� Sint�
Laurens��of�Clinckettepoort�aan�de�Hoogstraat�
met�het�daarbijbehorende�buijshuijs.�De�molen�
is� te�zien�op�het� schilderij�  Gezicht�op�Weesp!�
van�Izaäk�van�Ruisdael�uit�1645.�

Dat� dit� soort� molens� de� bijnaam�
 stinkmolens!� kreeg,� valt�makkelijk� te� raden"�
De�molen� stond�vlak�bij�de� inlaatsluis�voor�de�
verversing� van� het� grachtwater� en� het� sluisje�
van�het�Convent�dat�diende�voor�de� inlaat�van�
water�voor�het�bierbrouwen#�

Naast� regenwater� zorgde� het� Vechtwater�
ook�voor�drinkwater.�De�eigenaar�van�de�mo�
len� moest� dan� ook� van� het� stadsbestuur� aan�
allerlei� strenge� voorwaarden� voldoen� om� op�
deze� plek� zijn� onwelriekende� en� vervuilende�
werkzaamheden� uit� te� voeren.� Zo� moest� hij�
ervoor� zorgdragen�dat� het�water� in�de� stads�
grachten�door�het� spoelen� van�het� laken�niet�
geïnfecteerd�of� vervuild� raakte.�Verder�moest�
hij� ervoor� zorgen� dat� er� bij� laag� water� in� de�
Vecht� altijd� schoon� en� vers� water� door� het�
sluisje� de� grachten� instroomde.�Men� kan� zich�
voorstellen�dat�menigeen�blij�was�dat�de�molen�
en� het� vollerswerk� rond� 1657� aan� de� Hoog�
straat�verdwenen.�

�
Moutmolens�
Weesp� is� lange� tijd,� samen�met�Schiedam,�een�
van� de� grootste� jenever�� en� brandewijnprodu�
centen�van�Nederland�geweest.�Waren�het�in�de�
zestiende� eeuw� Dordrecht,� Leiden,� Den� Briel,�
Delft,� Haarlem,� Alkmaar� en� Rotterdam� waar�
brandewijn�werd�geproduceerd,�een�eeuw�later�
schaarde�Weesp�zich� in�deze� rij.�Twee�eeuwen�
zou�Weesp�een�belangrijke�rol�spelen.�
Ook� voor�de�productie� van�moutwijn,� jenever�

Gevelsteen�rosoliemolen�Edam.�Een�eenvoudig�wippoldermolentje.�
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en� brandewijn�was� gemalen� mout� nodig.� Om�
de� stokerijen� van� die� enorme� hoeveelheden�
mout� te� voorzien� werden� vele� grote� molens�
gebouwd�als� toeleveringsbedrijven.�Vele�daar�
van�kwamen�op�de�schansen�van�het�inmiddels�
gefortiÞceerde�Weesp�te�staan.�Door�de�goede�
kwaliteit�van�het�Vechtwater�had�het�Weesper�
gedestilleerd� een�prima� kwaliteit.� Er�was� veel�
afzet�naar�de�VOC��en�WIC�kamers�van�Amster�
dam�die�de�jenever�meenamen�op�de�schepen.�
De�Weesper�jenever�had�de�naam�de�tropische�
hitte�goed� te�kunnen�weerstaan.�Het�verzuur�
de�niet�tijdens�de�lange�reis.�De�bemanning�van�
de�schepen�kreeg�tweemaal�daags�een� mutsje!�
jenever.� Men� zag� de� drank� als� een� medicijn�
tegen�onder�andere� scheurbuik.�Nu�weten�wij�
dat� scheurbuik�daarmee� niet� te� genezen� valt,�
maar�wellicht�verlichtte�het�enigszins�het�harde�
leven�op�de�Oost�Indiëvaarders.�
De� toptijd�van�de� jeneverindustrie� liep� tot�be�

gin� 1700,� daarna� werd� de� concurrentie� van�
Schiedam� sterker.� De� Schiedammers� namen�
ook�maatregelen�om�de�geringe�afzet� in�moei�
lijke� tijden!�zoals�bij�accijnsverhogingen�en�ex�
portverboden�op� te� vangen.�De�Weesper� sto�
kers�waren�meestal� aandeelhouders� en� inves�
teerders� die� hun� geld� terugtrokken,� wanneer�
de� markt� inzakte.� Dit� zorgde� voor� een� zeer�
instabiele� handel.� In� 1722�produceerde�Weesp�
nog�maar�26.000�liter�per�jaar,�terwijl�Schiedam�
90.000�liter�produceerde.�

�
Diverse�andere�soorten�molens�

�
In�1626�werd�molen�De�Liefde�gebouwd.�Dit�was�
de�enige�officiële�bakkersmolen�in�de�stad.�Enke�
le�Weesper�schansen�dragen�nog�de�naam�van�
de�molen�die�er�gestaan�heeft.�De�schans�waar�
De�Liefde�stond,�heet�nog�de�Bakkerschans,�niet�
naar�de�molen�maar�naar�zijn�functie.�

Gezicht�op�Weesp�met�volmolen�op�de�poorttoren�(schilderij�van�Izaäk�van�Ruisdael,�1645).�
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In� 1665� werd,� naast� de� al� bestaande� molens,�
moutmolen� De�Valck� gebouwd,� gevolgd� door�
De�Nieuwe�Achtkant�in�1671,�in�1693�de�al�eerder�
genoemde�d Eendragt�en�molen�De�Craemerse,�
in�1694�Het�Bosch,� in�1711�De�Stam�en�in�1773�De�
Hoop.� In� 1705�werd�de� in� 1626�gebouwde�wip�
poldermolen�De�Kostverloren,�die�de�Kostverlo�
renpolder� bemaalde,� omgebouwd� tot� mout�
molen.� In�1820�werd�deze�oude�molen�vervan�
gen�door�wipmolen�De�Haan�die�aan�de�Amstel�
dienst�deed�als�marmerzager.�Zijn�eerste�func�
tie� in�Weesp�was�oliemolen�en� later�weer� ko�
renmolen.�Weliswaar�midden� twintigste�eeuw�
verbouwd� tot�woonhuis,� staat�deze� voormali�
ge� korenmolen�  t�Haantje� nog� steeds� aan� de�
Korte� Stammerdijk.� Deze� molen� is� een� zeer�
fraai�en�uniek�exemplaar� in�zijn�soort.�Van�het�
type� wipmolen� met� stelling� resteren� er� nog�
maar�drie�in�Nederland.�

De� eerder� genoemde� molen� De� Craemerse�
verbrandde� in� 1778,� maar� werd� herbouwd.�
Deze� molen� die� uiteindelijk�  t� Anker� heette,�
was�in�1913�eigendom�van�molenaar�Reijer�Pfei�

fer.� In�dat� jaar�werd�  De� reus�van�Weesp!�ver�
kocht,� gesloopt� en� per� trein� naar� Oldenzaal�
vervoerd.�Daar�heeft�de�molen�tot�1924�dienst�
gedaan,� waarna� hij� werd� onttakeld.� In� 1993�
werd�de�romp�wederom�verkocht�en�gesloopt�
en� in� 1998� werd� deze� heropend� als� malende�
molen�aan�de�haven� in�Harderwijk.�Molen�Het�
Bosch�uit�1694�heette�eind�1800�De�Vriendschap�
en�brandde� in� 1899� af�door�blikseminslag.�De�
molen� was� zo� ver� verbrand� dat� er� besloten�
werd�tot�sloop.�Voor�de�wederopbouw�in�1900�
werd�gebruik�gemaakt� van�een�oude� tweede�
hands� molen.� Er� zijn� sterke� aanwijzingen� dat�
het� om� een� Amsterdamse� molen� gaat.� De�
fraaie�korenmolen�De�Vriendschap�raakte�na�de�
Tweede� Wereldoorlog� sterk� in� verval� en� het�
had�weinig�gescheeld,�of�de�molen� zou�begin�
1970�zijn�afgebroken.�De�gemeente�Weesp�trok�
zich� het� lot� van� de� molen� echter� aan� en� liet�
hem�tussen�1974�en�1977�voor�875.000�gulden�
maalvaardig� restaureren.� Toentertijd� een� erg�
hoog� restauratiebedrag.� Gelukkig� is� daardoor�
deze�sterke�en�mooie�korenmolen�voor�Weesp�

Gezicht�op�Weesp�(1732)�met�de�molens�De�nieuwe�Achtkant�(l.)�en�De�Liefde�(r.)�op�de�Ossenmarkt.�
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en� omgeving� behouden� gebleven.� Hij� is� nog�
steeds�eigendom�van�de�gemeente�Weesp�en�
draait�en�maalt�naast�d Eendragt�aan�de�oever�
van�de�Vecht.�De�exploitatie� is�ondergebracht�
in�een� stichting�en�met�behulp� van�een�grote�
groep� enthousiaste� vrijwilligers� maalt� de� be�
roepsmolenaar�enkele�dagen� in�de�week�aller�
lei� soorten� meel� voor� de� Weesper� bakkers,�
thuisbakkers,�een�Amsterdamse�supermarkt�en�
enkele� molens� in� de� regio.� Het� is� de� moeite�
waard�om�zaterdags�eens�bij�de�molen�langs�te�
gaan� en� een� stukje� van�de� rijke�Weesper�mo�
lengeschiedenis� te� ervaren�op�de� enige� reste�
rende�nog�malende�molen�van�de�stad�Weesp.�

�
Wouter� Pfei�er� is� sinds� 1981� Weesper.� Hij� stu�
deerde�aan�een�PABO�te�Amsterdam�en�was�tot�
2005�leraar�in�het�voortgezet�onderwijs�in�diver�
se� vakken.� Hij� werkt� nu� parttime� bij� de� Rijks�
dienst� voor� het� Cultureel� Erfgoed,� Amersfoort�
als� specialist� wind�� en� watermolens� en� sinds�
1977,�eerst�als�vrijwillig�en� later�als�parttime�be�
roepsmolenaar� op� korenmolen� De� Vriendschap�
te�Weesp.�

�
�
�
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�

Verdiepingscursus Gooi-o-logie 
�
Als�vervolg�op�de�succesvolle�leergangen�gooi�o�logie�(geologie,�archeologie,�ge�
schiedenis,�erfgooiers,�architectuur,�natuur�&�milieu,�ruimtelijke�ordening)�worden�in�
het�seizoen�2015�2016�via�de�Volksuniversiteit�Huizen�verdiepingscursussen�aangebo�
den.�De�eerste�cursus�betreft:�
�

Geologie,�ondergrond�&�archeologie�
�
In�deze�cursus�maakt�u�kennis�met�de�ontstaansgeschiedenis�van�het�landschap�van�
het�Gooi�en�omstreken.�In�drie�lessen�raakt�u�vertrouwd�met�het�veelzijdige�karakter�
van�de�ondergrond�van�onze�regio.�
�

�� De�eerste�les�behandelt�de�geologie�van�het�gebied:�de�Gooise�heuvels�als�
een�zandeiland�tussen�de�veenmoerassen�van�Eem�en�Vecht.�

�

�� In�de�tweede�les�wordt�ingegaan�op�de�ontwikkeling�van�de�bodem�en�vege�
tatie�en�de�verstoringen�die�de�mens�hierin�heeft�veroorzaakt.�

�

�� In�de�derde�les�staat�de�archeologie�centraal:�wat�voor�voorwerpen�hebben�
vroegere�samenlevingen�in�de�bodem�achtergelaten�en�wat�leren�we�daarvan�
over�onze�voorouders.�

�

�� De�cursus�wordt�afgesloten�met�een�Þetstocht.�
�
Data�en�tijdstip:�30�september,�14�en�28�oktober�van�19.30�uur�tot�22.00�uur;�
Þetsexcursie�op�7�november�vanaf�10.00�uur.�
�
Locatie:�Geologisch�Museum�Hoßand,�Hilversumseweg�51�Laren�

Docenten:�drs.�Sander�Koopman,�prof.�dr.�Jan�Sevink,�drs.�Anton�Cruijsheer�

Prijs:� �50.�

Aanmelden:�Volksuniversiteit�Huizen:�www.vu�huizen.nl/inschrijvingen�
of�schriftelijk�via.�Geopark�t.a.v.�mw.�Hetty�Laverman,�Valkeveenselaan�48,�1411�GT�
Naarden.�

�
De�leergangen�en�verdiepingscursussen�gooi�o�logie�zijn�een�initiatief�van�Tussen�Vecht�
en�Eem,�De�Vrienden�van�het�Gooi,�Omgevingseducatie,�Goois�Natuurreservaat,�Geo�
park�e.a.�
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Het� kan� bijna� geen� toeval� zijn,� dat� juist� op� de�
dag�van�de�lintjesregen�Dick�Jonkers�een�onder�
scheiding�ontving� in�de�vorm�van�de�Ludenpen�
ning.�De�uitreiking�op�vrijdag�24�april� lokte�veel�
publiek�naar�het�Naardense�stadhuis.�De�weini�
ge� afwezigen� waren� ongetwijfeld� nog� bezig�
vertwijfeld� een� plaatsje� voor� hun� auto� te� zoe�
ken.�

In� aanwezigheid� van� drie� (!)� burgemeesters�
lichtte� voorzitter� Jan� Vollers� van� TVE� het� pro�
gramma�toe.�Waarnemend�burgemeester�Joyce�
Sylvester� legde� een� link� tussen� deze� bijeen�
komst�en�de�vergadering�van�Stad�en�Lande� in�
de�Grote�Kerk.�Ze�kondigde�aan�dat,�zodra�Naar�
den�onderdeel�wordt�van�de�gemeente�Gooise�
Meren,� het� Naardense� stadhuis� een� ceremoni�
ële�functie�zal�blijven�houden.�

Het�muzikale�intermezzo�werd�verzorgd�door�
het� trio� Ariodante.� De� sopraan,� de� mezzoso�
praan�en�de�pianist�brachten�met�hun�program�
ma�de�aanwezigen� in� Italiaanse�sferen.�Prachti�
ge�duetten�rond�het�thema�  amore"�hadden�als�

boodschap� dat� de� liefde� meer� dan� één� kant�
kent.�Het� klaterend� applaus� na� aßoop� gaf� aan�
dat�het�publiek�het�gebodene�zeer�kon�waarde�
ren.�

En� toen� brak� het� moment� aan� dat� burge�
meester�Elbert�Roest�namens�de�vier�organisa�
toren� aan� Dick� Jonkers� de� penning� plus� het�
juryrapport� mocht� overhandigen.� De� burge�
meester�memoreerde� eerst� het� belang� van� de�
naamgever�van�de�prijs.�Hij�kenschetste�Luden�
als� iemand� die� na� een� roerige� tijd� met� harde�
doch�kundige�hand� leiding�gaf�aan�Stad�en�Lan�
de.�Daarna� presenteerde� hij� een� duizelingwek�
kende� opsomming� van� alles� (?)� waarmee� Dick�
zich� in�de� loop�van�vele� jaren�heeft�onderschei�
den:�als�boswachter,�als�voorlichter,�als�ornitho�
loog,�als�bestuurder,�als�redacteur,�als�adviseur,�
als� reisleider#�Dick�heeft�daarmee�de� lat�voor�
toekomstige�laureaten�bijzonder�hoog�gelegd.�

In� zijn� dankwoord� toonde� Dick� Jonkers� zich�
bijzonder�ingenomen�met�de�Ludenpenning.�Hij�
mag�dan�geen�erfgooier�zijn,�toch�voelt�hij�zich�

Uitreiking Ludenpenning en Ludenlezing 2015 



� TVE�33e�jrg.�2015� 241�

Laatst�gewijzigd:�6�8�2015�Versie:�3e�proef�

met�de�erfgooiers�verwant�vanwege�zijn�betrok�
kenheid� bij� het� Gooi.� Hierbij� staat� voor� hem�
centraal�het�behoud�van�het�Gooise�erfgoed.�
Na�een�korte�pauze� sprak�Frits�van�Dulm�de�
Ludenlezing�2015�uit.�Deze� lezing�ging�zeer�toe�
passelijk�over�Emil�Luden.�De�spreker�heeft�in�de�
bundel� Van� Andriessen� tot� Van� Zutphen.� Hon�
derd� erßaters� tussen� Vecht� en� Eem� het� belang�
van�Luden� in� twee�bladzijden�geschetst.� In�zijn�
lezing�nam�hij�de�gelegenheid�te�baat�om�uitge�
breider�op�de�persoon�van�Luden�in�te�gaan.�Hij�
besprak�de�a�omst�van�Luden�uit�een�rijke�Am�
sterdamse�familie�en�zijn�vroege�loopbaan�in�de�
handel.�Ook�besteedde�hij� ruime�aandacht�aan�
de�militaire� loopbaan�van�deze� reserve�o�cier.�
Tenslotte� maakte� de� spreker� het� belang� van�
Ludens�voorzitterschap�van�Stad�en�Lande�dui�
delijk.�Wat� Luden� ook� aanpakte,� hij� zette� zich�
daarvoor� onvermoeibaar� in.� Vandaar� dat� de�
stoel�van�Emil�Luden�ook�een�ereplaats� tijdens�
het�betoog�innam.�
Het� laatste� onderdeel� van� het� programma�
was�de�presentatie�van�het�hierboven�genoem�
de� boek� over� de� Erßaters�tussen�Vecht�en�Eem.�
Redacteur� Henk� Michielse� legde� uit,� wat� de�

criteria�waren� geweest� om� juist� deze� honderd�
personen�uit�een�veel�grotere�groslijst�te�selec�
teren:� ze�moesten� van� betekenis� zijn� geweest�
voor� de� regio,� ze�moesten� verspreid� zijn� over�
diverse� terreinen� van� activiteiten,� alle�plaatsen�
tussen� Vecht� en� Eem�moesten� vertegenwoor�
digd� zijn,� en� � de� geportretteerden� dienden�
overleden� te� zijn.�Dick� Jonkers,� die� het� eerste�
exemplaar� overhandigd� kreeg,�was� dus� niet� in�
aanmerking�gekomen.�

�
Hans�Mous�

�
De�foto!s�bij�dit�artikel�zijn�van�Erik�van�Wijland.�

Dick�Jonkers�krijgt�de�Ludenpenning�uit�handen�van�
burgemeester�Roest.� Frits�van�Dulm�spreekt�over�Emil�Luden.�
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De�Open�Dag� van� Tussen�Vecht� en�Eem�op� 30�
mei� 2015� had�dit� keer� als� thema�Hilversum�Me�
diastad,� verleden� en� toekomst.� De� organisatie�
was� in� handen� van� twee� jubilarissen:� TVE�
(opgericht� in� 1970)� en� de� Hilversumse� Histori�
sche� Kring�  Albertus� Perk!� (opgericht� in� 1980).�
Na� het�welkomstwoord� van� TVE�voorzitter� Jan�
Vollers�kon�het�eerste�deel�van�het�programma�
beginnen.� In�de�concertzaal�van�het�Muziekcen�
trum� van� de� Omroep� (MCO),� de� voormalige�
VARA�studio�aan�de�Heuvellaan,�hadden�zich�71�
belangstellenden� verzameld.� Het� ochtendpro�
gramma� begon� met� twee� lezingen,� de� eerste�
van� programmamaker/publicist�Ad� van� Liempt,�
de� tweede� van� architectuurhistoricus�Max�Cra�
mer.�Na�hun�bijdragen�ontspon�zich�een�panel�
discussie�over�hergebruik� van� leegstaande�om�
roepgebouwen�onder�leiding�van�de�dagvoorzit�
ter,� documentairemaker� en� presentator� Ad� !s�
Gravesande.� In� het� panel� hadden� behalve� de�
twee� inleiders� ook� zitting� Wimar� Jaeger,� D66�
wethouder� voor� media� en� cultuur� van� Hilver�
sum,�en�Anca�Beije�Born,�hoofd�recruteringsbu�
reau�mediapersoneel�BORN4JOBS.��

Ad�van�Liempt�begon�zijn�bijdrage�met�histori�
sche� Þlmbeelden,� waarin� koningin� Wilhelmina,�

The�Beatles�en�de�verloving�van�prinses�Beatrix�
met�Claus�van�Amsberg�een�rol�speelden.�Deze�
moesten� zijn� these�onderbouwen�dat�  televisie�
en� geschiedenis� voor� elkaar� zijn� geschapen!.�
Daar� is� Hilversum� nog� niet� erg� lang� van� over�
tuigd,�zei�hij.�Het�enige�geschiedenisprogramma�
dat�vóór�het�bestaan�van�Andere�Tijden� langdu�
rig�op�televisie�was,�betrof�de�serie�De�Bezetting�
in�de� jaren�zestig�gepresenteerd�door�dr.�L.�de�
Jong.�Die�serie�werd�eenmaal�per�drie�maanden�
door�de�VARA�vijf�jaar�lang�uitgezonden.�

De�uitzendingen�duurden�in�beginsel�een�uur,�
maar�konden�uitlopen.�Het� record�was�één�uur�
en�45�minuten.�Voor�geschiedenis�als�afzonder�
lijk� thema� was� echter� nooit� structureel� ruimte�
op� de� televisie,� zo� memoreerde� Van� Liempt.�
Daaraan� kwam�pas� een� einde,� toen� hij� in� 1990�
aan�de�directeur�van�de�NPS�een�voorstel�deed�
voor�een�geschiedenisprogramma�dat�zou�wor�
den� verzorgd� door� de� VPRO� en� de� VARA.� De�
geboorte�van�Andere�Tijden�was�een�feit.�

Van� Liempt� vertelde� dat� een� aßevering� van�
Andere� Tijden� aan� drie� criteria� moet� voldoen.�
Ten� eerste� een� actuele� aanleiding,� op� feiten�
gebaseerd,� hetgeen� diepgaande� research� ver�
eist.�Ten�tweede�moet�het�verhaal�worden�ver�

Open Dag 2015 in Hilversum 
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teld�door�mensen�die�een�gebeurtenis�zelf�heb�
ben� meegemaakt,� dus� geen� deskundigen.� En�
tenslotte�moeten�er�beelden�van�bestaan.�Dank�
zij� het� Instituut�voor�Beeld�en�Geluid,�waar� zich�
zevenhonderdduizend� uur� beeldmateriaal� be�
vindt,�zal�aan�dat� laatste�criterium�voldaan�kun�
nen�worden.�

Onmiskenbaar� trots� en� tevreden� over� zijn�
geesteskind� illustreerde� Van� Liempt� zijn� these�
met�beelden�die�onlangs� in� het� archief� van�de�
omroep� zijn� teruggevonden� en� indertijd� niet�
waren�uitgezonden,�maar�als� restmateriaal�wel�
waren� bewaard.� Een� gemiddeld� onderwerp� in�
het� Journaal� duurt� enkele� minuten,� terwijl� er�
een� half� uur� wordt� opgenomen.� Zo� werd� van�
het� bezoek� van� The�Beatles� in� 1964�maar� 2.50�
minuten� uitgezonden,� maar�werden� er� nog� 26�
minuten� teruggevonden.� Of� zoals� Van� Liempt�
tre�end� formuleerde:�  B�materiaal� wordt� dan�
ineens�triple�A�materiaal�en�de�omroep� liep�bin�
nen,�toen�dit�veel�aan�buitenlandse�zenders�kon�
worden�verkocht!.�

Ook�de�grotere�thema�aßeveringen�van�Ande�
re� Tijden,� zoals� thans� De� IJzeren� Eeuw,� geven�
gelegenheid� de� geschiedenis� van� Nederland�
weer� tot� leven� te� wekken� voor� een� groot� pu�
bliek.� Producties� als� De� Slavernij,� De� Gouden�
Eeuw�en�Na�de�bevrijding�zouden�met�bestaande�
budgetten� en� zonder� riante� bijdragen� van� het�
ministerie� van�VWS�niet�mogelijk� zijn�geweest.�
Het� is�een�wonder�dat�dit�nog�kan,�maar�het� is�
dan�ook�echt�een�vrucht�van�de�publieke�televi�
sie� zoals� die� is� bedoeld,� aldus� Van� Liempt,� die�
voor� 2016�een� serie�over�De�Jaren�Zestig� in�het�
vooruitzicht�stelde.�

Na�Ad�van�Liempt�was�de�beurt�aan�architec�
tuurhistoricus�Max� Cramer.� Als� auteur� van� het�
standaardwerk�Kathedralen�en�luchtkastelen�van�
de�omroep�in�Hilversum�bleek�Cramer�een�uitste�
kende� causeur� die� zijn� lezing� illustreerde� met�
een� veelheid� aan� foto!s.� De� betekenis� van� de�
Nederlandse� Seintoestellen� Fabriek� (NSF)� in�
Hilversum� voor� de� vestiging� van� de� omroep�
aldaar,�de� rol�van� radiopionier�en� latere�AVRO�
directeur�Willem�Vogt�en�de� invloed�van�de�Hil�
versumse�stadsarchitect�Dudok�op�de�stadsplan�
ning�kwamen�uitvoerig�aan�de�orde.�Dudok�om�

schreef�het�uiterlijk�van�Hilversum�ooit�als�  een�
vriendelijk�allegaartje!.�Zeker�toen�er�nog�sprake�
was� van� een� verzameling� door� de� omroepen�
omgebouwde�villa!s�in�een�dorps�decor.�

Door� de� technische� ontwikkelingen� en� de�
steeds�hogere�eisen�die�aan�de�geluidskwaliteit�
(akoestiek)� van� de� radio�uitzendingen� werden�
gesteld� voldeden� de�  gewatteerde� dozen!� niet�
meer.�De� zendgemachtigden� (V.A.R.A,�N.C.R.V,�
K.R.O,�A.V.R.O,�V.P.R.O,�allemaal�nog�met�punt�
jes)� zagen� zich� genoodzaakt� moderne� studio�
complexen,� liefst� met� een� zelfverzekerde� uit�
straling,�te�bouwen.�Architecten�en�geluidstech�
nici� kregen� dankzij� crowdfunding� (destijds� de�
dubbeltjes��en�kwartjesformule)�van�de�omroe�
pen�de�middelen�om� gebouwen� van� een� hoge�
kwaliteit�te�realiseren.�

Inmiddels�staan�er�veel�voormalige�omroepge�
bouwen� geheel� of� gedeeltelijk� leeg.� Er� wordt�
gezocht� naar� mogelijkheden� tot� hergebruik.�
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Cramer�merkte�op�dat�het�gaat�om�panden�die�
voor� een� specifiek� doel� zijn� gebouwd� en� dat�
zulks� herbestemming� er� niet� makkelijker� op�
maakt.�Daarbij�komt�nog�de�economische�malai�
se�van�de�afgelopen�acht�jaar.�Soms�lukt�het�een�
gebouw� een� tweede� leven� te� geven,� zoals� dat�
van�de�Wereldomroep.�Soms�niet,�zoals�met�het�
KRO�gebouw� aan� de� Emmastraat,� dat� al� jaren�
leeg� staat�en�dat�dusdanig�dreigt� te�verkrotten�
dat� hergebruik� uiteindelijk� niet� meer� mogelijk�
zou�kunnen�blijken.�

Cramer�benadrukte�dat�de�omroepgebouwen�
als�monumenten�van�groot�belang� zijn�voor�de�
identiteit�van�Hilversum.�Net�als�het�stadhuis�en�
andere� gebouwen� van� Dudok� en� andere� archi�
tecten.� Maar� hij� zei� ook� dat� de� gemeentelijke�
overheid�voor�het�behoud�ervan�niet�als�enige�de�
verantwoordelijkheid�draagt.�Het� is�voor�Hilver�
sum�wel�van�belang�om�als�vestigingsplaats�van�
bedrijven� aantrekkelijk� te�blijven�en�daarom�dit�
erfgoed�te�koesteren.�

Hoog� tijd� voor� het� panel� om� zich� over� het�
thema�van�de�Open�Dag� te�buigen.� In�zijn� inlei�
dende� praatje� gaf� voorzitter�  s�Gravesande� te�
kennen� dat� de� aanwezigheid� van� de� publieke�
omroep� in� Hilversum� niet� vanzelfsprekend� is.�
Een� stemming�onder�het�VPRO�personeel� in�de�
tijd�dat� nieuwbouw�werd�overwogen,�wees� uit�
dat�de�programmamakers� vóór� verhuizing�naar�
Amsterdam�opteerden,�maar�dat�het�administra�
tief�personeel�wilde�blijven.�Dus�ging�de�verhui�
zing�niet�door�en�verrees�er�een�nieuw�gebouw�
in� het�Mediapark.� Dat� was� de� plaats� waar� ook�
andere�omroepen�zich�al�hadden�gevestigd.�Dus�

werden� de� oude� omroepgebouwen,� vaak� van�
historische� waarde,� verlaten� en� wachten� zij� nu�
op�een�andere�bestemming,�zoals�de�voormalige�
KRO�studio�aan�de�Emmastaat.�

In� het� begin� van� de� discussie� beklaagde� de�
wethouder� zich� zachtjes� over� de� onvolledige�
manier�waarop� in�de�pers�wordt�bericht�over�de�
rol�van�de�gemeente�bij�het�behoud�van�erfgoed.�
Volgens� Jaeger�wordt�het�beeld� in�onze�cultuur�
steeds�belangrijker�dan� tekst�als�accurate�weer�
gave� van� de� werkelijkheid.� Dat� schept� kansen�
voor�Hilversum�als�mediastad,�voor�evenementi�
sering�van�het�architectonische�erfgoed�en�nieu�
we�activiteiten�op�mediagebied.�Hij�steunde�Cra�
mer� in� diens� oproep� een� nieuwe� bestemming�
voor� dit� erfgoed� te� vinden,� ook� voor� het� KRO�
gebouw.�Waarbij�de�wethouder�benadrukte�dat�
de�toekomst�van�Hilversum�als�mediastad�ook� in�
belangrijke� mate� zal� worden� bepaald� door� de�
zichtbaarheid� van�deze�gebouwen,� zijn� aantrek�
kelijkheid�als�woonplaats�voor�makers� in�de�me�
diasector�en�de�mate�waarin�Hilversum�bruist.�

Naarmate�de�gedachtewisseling�zich�toespits�
te�op�het�KRO�gebouw,�een�omstreden�kwestie�
in�Hilversum,�tekende�zich�een�verschil�van�me�
ning� af� over� de� taak� en� verantwoordelijkheid�
van�de�overheid.�Zo�bleek�het�gebouw,�met�de�
status� van� rijksmonument,� een� speelbal� te� zijn�
van�een�halsstarrige�projectontwikkelaar�die�zijn�
vastgoedportefeuille�niet�wil�afschrijven,�en�een�
gemeentebestuur�dat�verder�verval�wil�voorko�
men� en�daardoor� tot� veel�bereid� is.� Een�werk�
groep� van� burgers,� waaronder� de� Historische�
Kring�  Albertus� Perk!,� vindt� dat� de� gemeente�



� TVE�33e�jrg.�2015� 245�

Laatst�gewijzigd:�6�8�2015�Versie:�3e�proef�

hen�bij�de� kwestie�moet�betrekken�en� acht�de�
plannen�van�de�ontwikkelaar�onder�de�maat.�Of�
zoals�Albertus�Perk�voorzitter�Erik�van�den�Berg�
tegen�de�wethouder�zei:� Ga�nou�toch�eens�met�
ons�praten!.�Hij�herinnerde�eraan�dat�de�Werk�
groep�Monumenten�en�Welzijn�van�de�gemeen�
te� het� plan� dat� nu� voorligt,� in� eerste� instantie�
a�eurde�en�het�na�een�kleine�aanpassing� toch�
goedkeurde.� Maar� dat� de� Rijksdienst� voor� Erf�
goed� het� plan� heeft� afgekeurd.� Dus� van� een�
verloren�slag,�zoals�door�Ad�!s�Gravesande�werd�
gesuggereerd,� is� volgens� Van� den� Berg� geen�
sprake�om�er�veel�betekenend�aan� toe� te�voe�
gen�dat�er�ook�nog�een�Raad�van�State�is.�

Wethouder�Jaeger�nuanceerde�de�kritiek�"� Ik�
herken�dat�beeld�niet!���van�Van�den�Berg�en�zei�
dat� het� twee� jaar� geleden� om� een� ander� plan�
ging�van�een�vorige�projectontwikkelaar�en�dat�
dat� plan� aanzienlijk� is� gewijzigd.� Hij� vroeg� de�
historische�verenigingen�zich�er�rekenschap�van�
te�geven�in�hoeverre�dreigen�met�een�gang�naar�
de� Raad� van� State� helpt.� Ook� suggereerde� hij�
dat�als�de�verenigingen�die�gang�zouden�maken,�
het�gebouw�nog�langer�leeg�zal�staan,�waardoor�
zij� mede� verantwoordelijk� zijn� voor� verdere�
verkrotting.�Cramer�zag�een�heilloze�polarisatie�
en�riep�op�tot�samenwerking�van�alle�betrokken�
partijen,�al�was�het�maar�om�te�voorkomen�dat�
er� uiteindelijk� een� invulling� komt� die� niemand�
heeft� gewild�of� een�mislukking� zoals� het�AKN�
gebouw� aan�de� !s�Gravelandse�weg.�Overigens�
merkte�hij�op�dat�een� rijksmonument�niet�zon�
der�vergunning�mag�worden�afgebroken.�

Daarop�stelde�Anca�Beije�Born�de�wethouder�

de�vraag�of�de�gemeente�wel�voldoende�heeft�
gedaan� om� de� ontwikkelaar� in� de� afgelopen�
jaren�tot�beter�gedrag�te�dwingen�of�althans�het�
gebouw� in�goede�staat�te�houden.�Volgens�Jae�
ger�is�dat�moeilijk,�als�je�geen�eigenaar�bent.�Hij�
beriep� zich� op� de� pogingen� van� de� gemeente�
om� aan� de� huidige� toestand� een� einde� te�ma�
ken.�En�hij�verwees�naar�de�plannen,�tot�nu�toe�
al�zeven,�die�alle�werden�afgekeurd.�

Bleef�de� vraag�hangen:�wat� te�doen�met�de�
gebouwen?� Bij� wijze� van� uitsmijter� vroeg� de�
voorzitter� daarom� maar� aan� het� panel� welke�
gebouwen�er� in�Hilversum�weg�zouden�mogen.�
Na�enige�aarzeling�opperde�Cramer,�die�niet� in�
termen�van�sloop�pleegt� te�denken,�de�ßats�bij�
het�station�en�had�de�wethouder�geen�bezwaar�
tegen� a�raak� van� het� oude� GGD/GGZ�gebouw�
tegenover� het� MCO.� Van� Liempt� wist� nog� wel�
een�treurige�golfplaten�doos�op�het�Mediapark,�
waarna�!s�Gravesande�afsloot�met�de�waarschu�
wing�dat� als�deze� gebouwen� niet� snel�werden�
gesloopt,�ze�zouden�worden�behouden�als�voor�
beelden�van�fout�erfgoed.�

Na� de� lunch� begaf� de� helft� van� het� aantal�
deelnemers� aan�de�Open�Dag� zich�per� auto�of�
Þets� naar� het�Mediapark� voor� een� bezoek� aan�
het� Instituut� van� Beeld� en� Geluid� (IBG)� en� een�
rondleiding� langs�enkele�markante� studio!s.�De�
andere� helft� kreeg� een� rondleiding� in�de� voor�
malige� VARA�studio,� nu� MCO�gebouw,� en� ver�
trok�daarna�voor�een�rondleiding�in�het�voorma�
lige�gebouw�van�de�Wereldomroep,�waar�nu�de�
AVRO�en�TROS�onderdak�hebben�gevonden.�Er�
was�aanvankelijk�voorzien�in�nog�drie�excursies,�
maar� die� kwamen� door� onverwachte� omstan�
digheden� te� vervallen.� Na� een� rondleiding� in�
vooral�het�documentatiegedeelte�van� IBG�volg�
de�een�korte�wandeling�over�het�terrein�van�het�
Mediapark,� dat� te� groot� is� om� in� korte� tijd� te�
bezichtigen.�Terug� in�het�MCO�konden�de�deel�
nemers�zich� lavend�aan�een�drankje�en� tegoed�
doend�aan�hapjes�terugkijken�op�een� leerzame,�
gezellige�en�zonnige�dag�in�Hilversum.�

Joris�Cammelbeeck�
�
Foto!s�1�en�2�zijn�van�Iny�Hoogendijk.�Foto!s�3�tot�
en�met�5�van�Gerdis�Michielse�Oud.�
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Voor� velen� is� Vreeland� een� begrip� om� deze�
plaats�op�een�fietstocht�langs�(of�boottocht�op)�
de�Vecht�aan�te�doen.�Maar�wat�weten�wij�eigen�
lijk� van� de� rijke� geschiedenis� van� een� van� de�
lieflijkste�plaatsjes� aan�de�Vecht?�Het� is� zonder�
meer� de�moeite�waard� dieper� te� duiken� in� de�
langdurige� geschiedenis� van� deze� plaats.� Dat�
bewijst�het�boek�Vreeland,�750�jaar�geschiedenis�
in�vogelvlucht,� op� overtuigende�wijze.�Met� een�
kloeke�uitgave�in�het�feestjaar�2015�hebben�twee�
bekende� lokale�historici�hun� licht� laten�schijnen�
over� het� stadje� Vreeland.� De� samenstellers,�
kunsthistorica� Juliette� Jonker�Duynstee� en� ar�
cheoloog�Anton�Cruysheer�hebben�met�de�steun�
van�anderen,�alle�wetenswaardigheden�over�750�
jaar�geschiedenis�van�dit�stadje�aan�de�Vecht� in�
overzichtelijke�hoofdstukken�bijeengebracht.�

Het� idee�rijpte�al�rond�het� jaar�2000,�aanvan�
kelijk� bij� Hans� Aalderink� die�met� zijn� Drukkerij�
Vreeland�de�eerste�opzet�maakte.�Na�zijn�overlij�
den� in� 2007,� werd� het� initiatief� in� 2010� weer�
opgepakt� door� Juliette� Jonker�Duynstee� en�
Kees�Beelaerts�van�Blokland,�deze� laatste�heeft�
vooral� voor� veel� beeldmateriaal� gezorgd.� Ook�
uit�andere�particuliere� collecties� is�veel�materi�
aal�a�omstig,�zodat�het� jubileumboek� rijk�geïl�
lustreerd� is.�Het�boek�werd�9� januari� jl.�gepre�
senteerd� aan� Jaap� Verkroost,� loco�
burgemeester,� en� aan� Pieter� de� Groene,� wet�
houder� Cultuur,� van� de� gemeente� Stichtse�
Vecht.�

Het� jubileumjaar� was� echter� al� in� augustus�
2014� begonnen� met� het� terughalen� van� een�
aantal� stenen� die� vrij� kwamen� bij� de� recente�
herbouw� van� het�Muziekcentrum� Vredenburg,�
nu�Tivoli�Vredenburg� in�Utrecht.� In�1577�was�op�
last�van�Karel�V�kasteel�Vredelant,�waar�de�ne�
derzetting� Vreeland� omheen� gebouwd� lag,� in�
zijn�geheel�afgebroken.�Nadat�hij� in� 1527�veror�
donneerde� dat� de� stad� Utrecht� behoefte� had�
aan� een� dwangburcht,�werden� voor� de� bouw�
hiervan�de�11.500�stenen�van�het�kasteel�herge�
bruikt.�De�naam�van�de�burcht�was�Vredenburg.�
Een�aantal�stenen�keerde�met�veel�ceremonieel�

vorig� jaar�over�de�Vecht� terug�met�het�Staten�
jacht�De�Utrecht,�begeleid�door�twee�tjalken.�Ze�
zullen� in�een�monumentje�een�plaats�krijgen�op�
het� Sperwersveld,� waar� onder� de� graszoden�
nog�de�oorspronkelijke�fundamenten�liggen�van�
het�kasteel.�

�
Kasteel�Vredelant�
De� ligging�van�het�kasteel�Vredelant�berust�niet�
op�toeval.�Juist�waar�de�Vecht�een�diepe�bocht�
maakt� en� sediment� achterliet,� ontstonden� ho�
ger�gelegen�plekken.�Daar�bevonden� zich� al� in�
de�vroege�Middeleeuwen� iets� ten�noorden�van�
het�kasteel�op�de�plaats�van�de�Van�Leer�fabriek�
(nu� Greif)� de� nederzetting� Dorssen� en� aan� de�
zuidoostkant�van�de�Kleizuwe�enige� lintbebou�
wing,� Dorsseveen� geheten.� Auteur� Cruysheer�
houdt� het� voor� mogelijk� dat� Utrechtse� bis�
schoppen�al�tussen�1080�en�1140�werk�maakten�
van�het�ontginnen�van�het�veengebied.�De�Wij�
de�Blik�is�als�plas�daarvan�overgebleven.�

Op� de� strategische� grens� van� de�macht� van�
de�bisschop�van�Utrecht�en�de�leenmannen�van�
de�Graaf�van�Holland,� liet�bisschop�Hendrik�van�
Vianden� in� 1252� het� kasteel� Vredelant� bouwen�
dat� vijf� jaar� later� af�was.�Voor�Utrecht�was�de�
Vecht�met� inbegrip� van�Weesp�en�Muiden� van�
groot� belang� vanwege� de� toegang� tot� de� Zui�

 Het lezen waard 

Boekbesprekingen 

Vreeland in Vogelvlucht 
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derzee,�die�de�bisschop� controle�gaf�over�han�
del�en�visserij.�De�bij�het�kasteel�gelegen�neder�
zetting�kreeg�niet�lang�hierna�in�1265�stadsrech�
ten.�

Het� lot�van�het�kasteel� is� in�zijn�280�jarig�be�
staan�vaak�bepaald�door�degene�die�er�zeggen�
schap� over� had.� Zo� werd� het� kasteel� in� 1276,�
evenals� later� ook� Muiden,� eerst� verpand� aan�
Gijsbrecht�van�Amstel�en�daarna�aan�Floris�V�van�
Holland.�Na�de�moord�op�Floris�V� in� 1296,�her�
bouwde�bisschop�Willem�Berthout�van�Meche�
len� het� kasteel�met� stenen� van� het�Muiderslot�
en� liet�er�ronde�hoektorens�aanbrengen.�Meer�
malen�werd�het�bestookt�en�bedreigd,�Hoekse�
en�Kabeljauwse� twisten� in�de�veertiende�eeuw�
lieten� zich� ook� in� dit� grensgebied� gelden,� de�
machtige� Hollandse� leenmannen� voerden� ver�
schillende� belegeringen� uit.� De� genadeslag�
bracht�Maximiliaan�pas� in� 1483� toe�bij�de�over�
gave� van� Utrecht,� waardoor� de� grenskastelen�
Vredelant� en� Abcoude� eerst� aan� Amsterdam�
werden� toegekend.� In� 1490� zijn� ze� teruggege�
ven�aan�de�Utrechtse�bisschop�en�uiteindelijk�in�
1528�bij�het�verdrag�van�Dordrecht�aan�Maximili�
aans�kleinzoon,�Karel�V,�overgedragen.�

�
Stadsrechten�
Vreeland�behoorde�tot�de�Deventer�stadsrecht�
familie,� een� verzameling� van� steden� en� neder�
zettingen�die�om�militair�strategische�en�econo�
mische� redenen� vergelijkbare� voorrechten� kre�
gen�om�onder�andere�markt� te�houden,� te�vis�
sen,�eigen�rechtspraak�te�houden�en�vrijgesteld�
te�zijn�van�tol.�Inwoners�van�deze�steden�moch�
ten�ook�wallen�aanbrengen�voor�hun�veiligheid.�
Gewoonlijk�betrof�het�stadsrecht�ook�vrijstelling�
van�militaire�dienstplicht,�maar�in�dit�geval�werd�
Vreeland� �� ter�wille�van�de�grensverdediging� ��
opmerkelijk� genoeg� opgelegd� altijd� een� schip,�
een� herekoge!,�gereed�te�houden�en�te�beman�
nen.�

Het� jaartal� 1265� is�dus� aangegrepen� voor�de�
viering�van�het�750�jarig�bestaan�van�Vreeland,�
ofschoon� er� geen� sprake� is� geweest� van� een�
onafgebroken� periode� van� 1265�2015� dat�
Vreeland� een� stad� bleef.� Na� 1280� liet� Floris� V�
vele�ambachtslieden�overplaatsen�naar�Amster�

dam,� en� bleef� Vreeland� wat� verweesd� achter.�
Pas� in� 1438�kwam�de�doorsteek� in�de� loop�van�
de� Vecht� en� kwam� de� oude� kern� ten� oosten�
daarvan� te� liggen.� Onder� Karel� V� verloor� de�
bisschop�van�Utrecht� in� 1529�al�zijn�wereldlijke�
macht,�het�kasteel�werd� toen�met� stadswallen�
en�al�afgebroken.�

Vele� inwoners�van�Vreeland�hadden�emplooi�
bij� de� bouw� en� later� het� onderhoud� van� het�
kasteel�en�zijn�bewoners.� Interessant� is�dat�de�
oude�woonkern�bij�het�kasteel�volgens�topogra�
Þsche� kaarten� uit� de� zeventiende� eeuw� een�
stratenplan� kende� dat� tot� 1960� niet� wezenlijk�
veranderde.�Het�lag�echter�aan�de�westkant�van�
de�Vecht�dat�met�zijn�door�palissade�versterkte�
wallen�bescherming�bood.�Pas� in� 1550� toen�de�
singels�werden�gedempt,� kreeg�het� stadje�een�
open�aangezicht.�

Met� de� samenvoeging� van� Vreeland� en� Loe�
nen� in� 1964�hield�Vreeland�op�een�zelfstandige�
gemeente� te�zijn,�nadat�het�al�vanaf�de�Franse�
tijd�vele,�eerdere�plannen�tot� inlijving�had�over�
leefd.� Vreeland� kreeg� één� keer� zelfs� grondge�
bied� erbij,�De�Nes� in� 1813,�dat�Nederhorst�den�
Berg�onder�protest�afstond.�

�
Sint�Maarten�
Het� stadswapen� dat� Vreeland� in� 1265� kreeg,�
bevatte� links�een�kerktoren�en� rechts�een�kas�
teel�met�bovenin�het�kruis�van�het�Sticht�en�op�
de�voorgrond�Sint�Maarten�te�paard.�

Een� korte� periode� droeg� Vreeland,� in� 1972,�
het�wapen�met� Sint�Maarten�erbij� aan� Loenen�
over,� toen� deze� gemeenten�werden� samenge�
voegd.�Hiermee�werd�de�lijn�doorgetrokken�dat�
St.� Maarten,� ook� de� beschermheilige� van� de�
dom� van� Utrecht,� zijn� bescherming� uitstrekte�
tot� deze� grensplaats� van� het� voormalige� bis�
dom.�

Hoewel�de�stad�Vreeland�dit�jaar�zijn�750�jarig�
bestaan� viert,� maakt� het� na� de� samenvoeging�
met�Loenen�in�1964,�sinds�2011�deel�uit�van�weer�
een�nieuwe�gemeente,�de�Stichtse�Vecht.�Waar�
bij�werd�gekozen�voor�een�nieuw�gemeentewa�
pen�voor�Stichtse�Vecht,�het�Stichtse�Kruis,�zo�
dat� Sint� Maarten� uiteindelijk� naar� de� achter�
grond�verdween.�
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Opzet�van�het�boek�
Het� jubileumboek� is� thematisch�opgezet,�waar�
bij� in� elk� hoofdstuk� wordt� ingezoomd� op� de�
belangrijkste� historische� gegevens,� voorzover�
die�beschikbaar�zijn.�De�eerste�twee�hoofdstuk�
ken�  Landschap� &� Ontginningen!� en�  Ontwik��
keling� in� Vogelvlucht!� geven� het� algemene� ka�
der�met�uitleg�over�de�strategische� ligging�aan�
de�Vecht� in�het� licht�van�de�machtsstrijd�tussen�
Utrecht� en� Holland� tot� en� met� de� naoorlogse�
uitbreiding,�die�pas�vanaf� 1960�plaatsvond.�On�
middellijk�daarna�worden� Kasteel�Vredelant!�en�
 Stad�Vredelant!�behandeld.�Vervolgens� komen�
thema!s� aan� bod� als� bestuur� en� rechtspraak,�
religie,�boerenleven,�buitenplaatsen,�wegen�en�
waterbeheer,� onderwijs,� oorlog,� middenstand�
en�bedrijvigheid�en�ten�slotte�het�verenigingsle�
ven.�Dit�alles�wordt�afgesloten�met�een�uitvoeri�
ge�bronvermelding.�

Was�nu�alles�wat�de�samenstellers�bijeen�heb�
ben�gebracht�niet�al�afdoende�bekend?�In� ieder�
geval�niet�in�zo!n�totaaloverzicht�met�een�haast�
encyclopedisch�karakter.�Het�dwingt�bewonde�
ring�af�dat�ze�erin�geslaagd�zijn�zo�vele�uiteenlo�
pende� thema!s� toegankelijk� en� beeldend� te�
presenteren� voor� een�geïnteresseerd� lezerspu�
bliek.� Of� het� nu� om� de� warrige� strijd� om� het�
strategische� bezit� van� het� kasteel� Vredelant�
gaat,�of�om� ingewikkelde�processen�als�de�Re�
formatie,�de�auteurs�weten�feiten�vaak�te�larde�
ren�met�petite�histoire�die�velen�zal�aanspreken.�
Aparte�kaders�die� iets�uitlichten,�een�kroniek�of�
vermakelijke�anekdote,�zijn�daarbij�goede�vond�
sten.�Ook�de�hoofdstukken�over�de�meer�recen�
te� tijd,� zoals� de� Tweede� Wereldoorlog� en� het�
Verzet,�de�verschillende�schooltypen,�of�over�de�
opkomst� van� ambachten� en� de� middenstand�
met�de�grote� veranderingen�die�erop� volgden,�
zullen�velen,�vooral�de�huidige� inwoners�of�hun�
nazaten� onder�de� lezers,� in� het� bijzonder� aan�
spreken.�Daaraan�dragen�de� vele� a�eeldingen�
zeker�bij.�

De� auteurs� hebben� eerder� zelf� regelmatig�
over�deelonderwerpen�gepubliceerd�waaruit�ze�
voor� dit� overzichtswerk� hebben� geput.� Hans�
Aalderink�zou�denk�ik�trots�zijn�op�deze�uitgave.�
Als� grondlegger� van�De�Vreelandpost�die� hij� 45�

jaar� lang� verzorgde� vanaf� 1962,�was� hij�de� on�
vermoeibare�vraagbaak�voor�Vreelanders.�

In� een� aan� hem� gewijd� In� memoriam� in� De�
Vreelandbode�(april�2008)�is�te�lezen:�
Op�de�eerste�verdieping�van�de�in�1970�gebouwde�
drukkerij� brachten� oude� Vreelanders� vele� avon�
den�door�met�verhalen�van�vroeger,�die�allemaal�
op� band� werden� vastgelegd.� De� drukkerij� ver�
zorgde� diverse� uitgaven� in� de� regio� en� gaf� ook�
zelf� enkele� boekwerken� uit,� waarvan� het� boek�
 Burgemeester� Backer� (1898�1911)� vertelt...!.� Dit�
door�Aalderink� zelf�becommentarieerd�en�geïl�
lustreerd�boekwerk� is�een�geweldig� informatie�
ve�en�leuke�bron�van�Vreelands�verleden.�

Ik� denk� dat� vele� Vreelanders� (en� anderen)�
Vreeland,� 750� jaar� geschiedenis� in� vogelvlucht�
mogen�beschouwen�als�een�terechte�hommage�
aan�Hans�Aalderink.�

�
Jan�Vollers�

�
Juliette� Jonker�Duynstee� en� Anton� Cruysheer,�
Vreeland,� 750� jaar� geschiedenis� in� vogelvlucht.�
Vreeland�2015,�uitgave�VechtExclusief,�ISBN�978
�90�822991�0�6.�Prijs�"�25.�

�

Er�zijn�van�die�boeken�die� je�met�heel�veel�ge�
noegen� ter� hand� neemt.� Gouden�Bochten.�Am�
sterdam�&�de�Vechtstreek�van�Juliette�Jonker�en�
Steven�de�Clercq�is�zo!n�juweeltje.�Het�beschrijft�
de� band� tussen� rijke� Amsterdammers� aan� de�
dure�grachten�en�hun�buitens�in�'s�Graveland�of�
aan�de�gouden�bochten�van�de�Vecht�en�andere�
rivieren�in�de�buurt.�Het�is�een�bescheiden�werk�
je,�dat� in�totaal�zo'n�tachtig�bladzijden�telt�met�
een� formaat� van� 17� bij� 24� centimeter� en� het�
heeft�een�aantrekkelijke�inhoud.�Op�de�linkerpa�
gina's� staan� mooie� a�eeldingen� zoals� histori�
sche� kaarten,� foto's� en� schilderijen� en� op� de�
rechterkant�de�prettig�leesbare�tekst.�Literatuur�
waarop�het�boekje�steunt,�wordt�niet�vermeld.�
Maar� de� deskundigheid� van� Juliette� Jonker� en�
haar�mede�auteur�staat�garant�voor�kwaliteit.�

Gouden Bochten 
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In�een�achttal�hoofdstukjes�worden�alle�aspec�
ten�verteld�van�de�verhouding�tussen�voorname�
stadsbewoners�en�hun�buitenplaatsen.�Het�be�
gint�met�de�veranderingen�die�zich�in�de�zeven�
tiende�eeuw� in�Amsterdam�voltrokken,�de�puis�
sante�rijkdom�en�macht�van�de�stad�en�het�ont�
werp�en�de�aanleg�van�de�grachtengordel.�Tege�
lijkertijd�werd�het�platteland�ontdekt�als�moge�
lijkheid�tot�investeren�én�om�de�hete,�stinkende�
zomers�in�de�stad�te�ontvluchten.�

In�de� loop�van�de�zeventiende�en�achttiende�
eeuw�verrezen�er� rond�Amsterdam�honderden�
buitenplaatsen,� meestal� ontworpen� door� be�
roemde� architecten� die� ook� in� de� stad� werk�
zaam�waren,�zoals�Jacob�van�Campen�en�Philips�
Vingboons.� De� rijke� kooplieden� en� regenten�
verdeelden� het� jaar� tussen� stad� en� platteland,�
tussen�negotie�en�otie�(handel�en�ontspanning),�
zoals� de� auteurs� mooi� samenvatten.� Van� die�
honderden�buitens�zijn�er�nog�vijftien�over�in�'s�
Graveland�en�86�in�de�Vechtstreek.�

Tussen�de� stad� en�het�platteland�bestonden�
levendige� relaties.� Een� van� de� belangrijkste�
functies�van�het�platteland�was�het�leveren�aan�
de�stad�van�schoon�drinkwater,�vers�voedsel�en�
brandstof� in�de�vorm�van�turf.�Bijzonder�waren�
de� vele�wasserijen,�met� name� in� 's�Graveland,�
Weesp�en�Nederhorst�den�Berg,�waar�de�'grote'�
vuile�was� (lakens,� tafellinnen,�kleding)� voor�de�
rijke� stadsbewoners� werd� gedaan.� Eind� acht�
tiende� eeuw� had� 's�Graveland� maar� liefst� 25�
wasserijen�en�blekerijen.�Die�zorgden�overigens�
niet�altijd�alleen�maar�voor�de�gewenste�inkom�
sten.� Het� waswater� liep� terug� in� de� 's�
Gravelandsevaart� en� zo� kon� het� drinkwater�
besmet� raken� door� de� vuile� was� van� Amster�
damse� choleralijders,�waardoor� in� 's�Graveland�
meermalen�een�cholera�epidemie�uitbrak.�

�
Pronken�
De� buitenhuizen�waren� niet� alleen� aangenaam�
om� 's� zomers� vertoeven;� je� kon� er� ook� mooi�
mee� pronken.�De� auteurs�wijden� dan� ook� een�
hoofdstukje�aan�alle�pronkmogelijkheden�die�de�
buitens�boden,�door�de�naamgeving,�door�poor�
ten�en�hekken�en�theekoepels.�Daarnaast�speel�
den� ook� sociale� en� religieuze� netwerken� een�

grote� rol.� Zo� mochten� doopsgezinden�
(mennisten)� en� joden� geen� belangrijke� over�
heidsfuncties� bekleden,� maar� ze� konden� wel�
heel�rijk�worden.�Doopsgezinden�bouwden�hun�
mennistenhemels� aan� de� Vecht� tussen� Loenen�
en� Breukelen� en� aan� het� Gein;� joden� hadden�
hun�buitens�bij� voorkeur� in� en� rond�Maarssen.�
Rond� 1750�was� de�Maarssense� bevolking� zelfs�
voor�meer�dan�de�helft�joods.�

Het� slothoofdstuk� 8� is� gewijd� aan� verval�&�
wederopstanding.� Vanaf� het� eind� van� de� acht�
tiende� eeuw� zijn� heel� veel� buitenplaatsen� ge�
sloopt.�Ten�gevolge�van�de�economische�neer�
gang�waren�ze�niet�meer�te�onderhouden.�Sinds�
halverwege� de� jaren� 1970� is� er� volgens� de� au�
teurs�een�revival�aan�de�gang.�Vervallen�buitens�
zijn�opgeknapt�en�worden�nu�praktisch�allemaal�
weer� door� particulieren� bewoond.� Vanaf� de�
jaren� negentig� van� de� vorige� eeuw�worden� er�
aan�de�Vecht�zelfs�weer�nieuwe�buitenplaatsen�
gebouwd,�mede�gestimuleerd�door�een�gunstig�
overheidsbeleid.�Er�zijn�twee�richtingen�te�zien:�
enerzijds� wordt� er� historiserend� gebouwd� en�
anderzijds�zeer�modern.�

Momenteel� bestaan� er� geen� banden� meer�
tussen�de�grachtenhuizen�van�de�Amsterdamse�
Gouden� Bocht� en� de� buitenplaatsen.� Maar� de�
belangstelling�voor�wat�er�nog�aan�buitens�over�
is,� lijkt�groter�dan�ooit.�En�dit�mooie�boekje�zal�
vast�weer� verder� aan� de� toenemende� belang�
stelling�bijdragen.�Er� is�ook�een�viertal�speciale�
Þetstochten� ontwikkeld,� zodat� iedereen� zelf�
kan�ervaren�hoeveel�moois�er�nog�over�is�van�de�
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band� tussen� grachten� in� de� stad� en� groen� er�
buiten.�

�
Henk�Michielse�

�
Juliette� Jonker�Duynstee� en� Steven� de� Clercq,�
Gouden� Bochten.�Amsterdam�&� de�Vechtstreek.�
Maarssen�2015.�ISBN�978�90�6262�373�0.��
Prijs:� �10.�

�

Het�boekje�is�onderdeel�van�het�Gouden�Bochten
�project�van�de�Stichting�het�Vechtsnoer,�dat�als�
doel�heeft�de� intensieve�band�zichtbaar� te�ma�
ken� die� in� de� Gouden� Eeuw� ontstond� tussen�
stad�en�platteland.�

�
�
�
�

Agenda 
Lezingen�en�activiteiten�
�
september�
�
13�
HHK�Albertus�Perk�organiseert�een�Þetsexcursie�en�
Henk�Dirkx�en�Kees�Haa�ens�laten�de�uitingen�van�
Arts�en�Crafts�in�Hilversum�zien.�Verzamelen�om�14.00�
uur�met�Þets�op�de�Kerkbrink.�
�
15�
HK�Huizen,�Dick�Keijzer�houdt�een�lezing�over�het�Cen�
traal�Station�Amsterdam,�aanvang�20.00�uur�
�
Historisch�Café�Naarden.�Spreker�en�onderwerp�nader�
te�bepalen.�Locatie�De�Hoed,�Adriaan�Dortsmanplein,�
Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
�
30�
Start�verdiepingscursus�van�3�lessen�Gooi�o�logie�Geo�
logie,�ondergrond�&�archeologie.�Eerste�les�behandelt�
de�geologie�van�het�gebied:�de�Gooise�heuvels�als�een�
zandeiland�tussen�de�veenmoerassen�van�Eem�en�
Vecht.�(zie�ook�14�en�28�oktober�voor�tweede�en�der�
de�les).�Docenten:�drs.�Sander�Koopman,�prof.dr.�Jan�
Sevink,�drs.�Anton�Cruijsheer.�Locatie�Geologisch�Mu�
seum�Hoßand,�Hilversumseweg�51�Laren.�Van�19.30�
22.00�uur.�Aanmelden�bij�de�Volksuniversiteit�Huizen�
www.vu�huizen.nl/inschrijvingen�of�schriftelijk�via�
Geopark�t.a.v.�mw.�Hetty�Laverman,�Valkeveenselaan�
48,�1411�GT�Naarden.�
�
oktober�
�
14�
Tweede�les�van�de�Verdiepingscursus�Gooi�o�logie�Ge�

ologie,�ondergrond�&�archeologie�(zie�30�september).�
Hierin�wordt�ingegaan�op�de�ontwikkeling�van�de�bo�
dem�en�vegetatie�en�de�verstoringen�die�de�mens�
hierin�heeft�veroorzaakt.�
�
16�
HK�Nederhorst�den�Berg.�Kunsthistoricus�René�Des�
sing�houdt�een�lezing�over�de�Amsterdamse�buiten�
plaatsen.�Locatie�de�Bergplaats,�aanvang�20.00�uur.�
�
28�
Derde�les�van�de�Verdiepingscursus�Gooi�o�logie�Geo�
logie,�ondergrond�&�archeologie�(zie�30�september).�In�
deze�les�staat�de�archeologie�centraal:�wat�voor�voor�
werpen�hebben�vroegere�samenlevingen�in�de�bodem�
achtergelaten�en�wat�leren�we�daarvan�over�onze�
voorouders.�
�
november�
�
7�
Afsluiting�van�de�cursus�Gooi�o�logie�Geologie,�onder�
grond�&�archeologie�met�een�Þetsexcursie�vanaf�10.00�
uur.�
�
11�
HK�Loosdrecht,�dia�avond�
�
17�
HK�Huizen,�Jan�van�Tuin�houdt�een�lezing�over�de�Gro�
te�Kerk�te�Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
Historisch�Café�Naarden.�Spreker�en�onderwerp�nader�
te�bepalen.�Locatie�De�Hoed,�Adriaan�Dortsmanplein,�
Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
��
�
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Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie�pentekeningen�Blaricumse�huizen,�straatjes�
en�landschappen�van�G.A.�Mangold.�Do�van�20.00�
22.00�uur�en�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�Naarden�
Dubbeltentoonstelling�over�Jan�Hus�en�de�Reforma�
tie.�Het�Woord�en�de�Waarheid�en�Jan�Hus�in�1415�en�
600�jaar�later.�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,�
Tentoonstelling�Ocrietfabriek,�van�opbouw�tot�a�raak.�
Geopend�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�tentoonstelling�En�toen ..kwam�de�
mens.�Tentoonstelling�over�de�opkomst�van�de�zoog�
dieren,�met�als�hoogtepunt�van�hun�ontwikkeling�het�
verschijnen�van�de�mens.�
Permanente�expositie�Goois�Verleden.�Hier�komen�on�
der�de�naam�Goois�Verleden�de�geologische,�paleon�
tologische,�archeologische�en�landschappelijke�facet�
ten�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.�
�
Singer�Laren�
Oude�Drift�1,�1251�BS�Laren�
Tentoonstelling�Bergense�school.�De�eerste�Hollandse�
Expressionisten,�t/m�29�november.�
Tentoonstelling�Kirchner.�Expressionist�in�de�bergen,�
van�9�december�2015�t/m�22�mei�2016,�
di�zo�van�11.00�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.�
Kijk�op�www.kasteelloenersloot.nl�voor�bijzonderhe�
den�en�aanmelding�voor�rondleidingen.�

��
Stadswandelingen�
�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�wan�
deling�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,�Ruysdaelplein.�
�
Blaricum:�3�oktober�14.30�uur�najaarsdorpswandeling.�
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Colofon 
�

De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�(TVE)�is�een�samenwerkingsverband�van�meer�dan�40�lokale�en�regionale�or�
ganisaties� op� historisch� en� aanverwant� gebied.� De� Stichting� bevordert� en� verbreidt� de� kennis� op��
historisch�gebied�betre�ende�de�streek.�Voorts�ijvert�zij�voor�het�behoud�van�cultuurhistorische�en�karakteristie�
ke�waarden.�Donateurs�van�TVE�ontvangen�het�tijdschrift�gratis.�
�

Website:�www.tussenvechteneem.nl�
�

Donatie�/�Abonnement�en�ANBI�
De�minimumdonatie�bedraagt� �19,50�per�jaar.�Aanmelding�als�donateur�kan�het�hele�jaar�door�plaatsvinden.�Het�
bedrag�wijzigt�niet,�maar�u�ontvangt�de�al�verschenen�nummers�in�dat�jaar.�U�kunt�zich�aanmelden�via�de�websi�
te,�onder�gelijktijdige�overmaking�van�uw�donatie�op�bankrekening�NL�95� INGB�000389�20�84,� t.n.v.�Stichting�
Tussen�Vecht�en�Eem,�Bussum,�onder�vermelding�van�!Nieuwe�donateur".�Ook�kunt�u�zich�schriftelijk�aanmelden�
bij�de�donateursadministratie�van�TVE,�p/a�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bussum�of�telefonisch�via�nummer�035�694�
7726.�De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�is�door�de�Belastingdienst�aangemerkt�als�een�culturele�ANBI.�
�

Dagelijks�bestuur�
e�mail:�secretariaat@tussenvechteneem.nl�
Voorzitter:�J.L.�(Jan)�Vollers,�Van�der�Helstlaan�2,�1412�HK�Naarden�#�035�694�8846��
voorzitter@tussenvechteneem.nl�
Secretaris:�J.�W.�(Jan)�Siebenga,�Julianalaan�10,�1412�GS�Naarden�#�035��694�4956�
secretariaat@tussenvechteneem.nl�
Penningmeester:�S.A.J.J.�(Iny)�Hoogendijk�Vranken,�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bussum�#�035�694�7726�
penningmeester@tussenvechteneem.nl�
Lid:�A.A.A.�(Astrid)�Becker,�Naarden,�tel.�035�695�0402�
Lid:�H.A.J.�(Harry)�Machielse,�Bussum,�tel.�035�691�0427�
Lid:�E.E.�(Ed)�van�Mensch,�Hilversum,�tel.�035�623�4913�
Lid:�J.M.�(Hans)�Mous,�Huizen�tel.�035�526�7458�
�

Aangesloten�organisaties�
Gooi� e.o.��AWN�Naerdincklant�Archeologie� tussen�Eem�en�Vechtstreek,�Cultuurcompagnie�Noord�Holland,�Erf�
goed�Utrecht,� Landschap� Erfgoed�Utrecht,�Nederlandse�Genealogische� vereniging� afdeling�Gooi� en� Eemland,�
Stad�en�Lande�Stichting,�Stads��en�Streekarchief�Naarden,�Stichting�Omgevingseducatie�Gooi,�Vecht��en�Eem�
streek,�Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�Hilversum,�Vereniging�Vrienden�van�het�Gooi;�Baarn���Historische�kring�
Baerne;�Blaricum���Historische�kring�Blaricum,�Stichting�Karakteristiek�Blaricum,�Stichting�Couleur�Local�Blaricum;�
Bussum� ��Historische� kring�Bussum;� Eemnes� ��Historische� kring� Eemnes;�Hilversum� ��Hilversumse�Historische�
Kring�Albertus�Perk,�Stichting�De�Hof,�Stichting�Hilversum,�Pas�Op!;�Huizen� ��Historische�kring�Huizen,�Stichting�
Huizer�Museum,�Vrienden�van�het�Oude�Dorp�Huizen;�Laren:�Geologisch�Museum�Hoßand,�Historische�kring�La�
ren,�Singer�Laren,�Stichting�Oude�Landbouwgewassen�Laren;�Loenen���Historische�kring�Loenen;�Muiden���Histo�
rische�kring�Stad�Muiden;�Naarden� ��Comenius�Museum,�Stichting�Oude�Begraafplaats�van�Naarden,�Stichting�
Vrienden�van�het�Nederlands�Vestingmuseum,�Vereniging�Vestingstad�Naarden,�Stichting�De�Vesting�Naarden;�
Soest� ��Historische�vereniging�Soest/Soesterberg;�Wijdemeren� ��Historische�kring�Ankeveen,� "s�Graveland,�Kor�
tenhoef,�Historische�kring�Loosdrecht,�Historische�kring�Nederhorst�den�Berg,�Kasteel�Museum�Sypesteyn,�Ver�
eniging�Curtevenne;�Weesp���Historische�kring�Weesp,�Gemeentemuseum�Weesp.�
�

Het�tijdschrift�Tussen�Vecht�en�Eem�is�een�uitgave�van�TVE�en�verschijnt�viermaal�per�jaar.�
�

�
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�
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