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Bont�en�blauw�

�
De� inhoud� van� dit� nummer� is� een� bont� geheel.�
Zo� schildert� Henk� Michielse� in� een� ruim� opgezet�
artikel�de�vroegste�(geschreven)�geschiedenis�van�
onze�regio.�In�de�achtste�eeuw�brachten�de�Fran�
ken� hier� (onder� andere)� het� domeinstelsel� en�
het� christendom.� Frits� Booy� vervolgt� zijn� speur�
tocht� naar� de� schrijvers� tussen� Vecht�
en� Eem� in� Baarn.� Daar� begon� de� schrijversloop�
baan� van� Hella� Haasse.� Maar� in� diezelfde� plaats��
schreven� ook� Hella's� vader� en� tante,� de��
een� detectives,� de� ander� kinderboeken.�
Veertig� foto s� van� erfgooiers� die� fotograaf� Koos�
Breukel� maakte,� hingen� op� een� tentoonstelling�
het� Singer.� Anton� Kos� legt� in� dit� nummer� uit,�
waarom�deze�markante�portretten�een�nieuwe�di�
mensie�hebben�gegeven�aan�het�erfgooierschap.�
Ruurd� Ubels� vertelt� over� !goed � (verzets��
strijders)�en�!fout �(NSB�ers�en�collaborateurs)�in�
Loenen�e.o.�Cees�Pfei�er�brengt�ons�terug�naar�
de� glorietijd� van� de� beurtvaart� tussen� Weesp,�
Amsterdam� en� Zaandam.� Harry� van� der� Voort�
wandelt�met�ons�door�het�Gooi�aan�de�hand�van�
een�Wandelkaart�uit�1876�.�
Het�jaar�2015�was�niet�alleen�voor�TVE�een�ju�
bileumjaar.� 750� jaar� geleden� kreeg� Vreeland�
stadsrechten.� Juliette� Jonker� vertelt� welke� ont�
wikkeling� het� stadje� sindsdien� heeft� doorge�
maakt.�2015�was�ook�een�Van�Gogh�jaar.�In�onze�
serie� !Erßaters� tussen� Vecht� en� Eem � schrijft�
Marcus� van� der� Heide� over� Vincents� schoonzus�
Jo� die� in� Bussum� de� erfenis� van� de� schilder� be�
heerde.�
De� inhoud� van� dit� nummer� mag� dus� zeker�
bont�worden�genoemd.�En�dat�blauw�dan?�Ach,�
dat�blauw�is�een�beetje�ßauw.�Het�verwijst�naar�
de�omslag.�
Hans�Mous�

©�TVE�2015.�Alle�rechten�voorbehouden.�Niets�uit�deze�uitgave�mag�worden�verveelvoudigd,�opgeslagen�in�een�geau�
tomatiseerd�gegevensbestand,�of�openbaar�gemaakt,�in�enige�vorm�of�op�enige�wijze,�hetzij�elektronisch,�mecha�
nisch,�door�fotokopieën,�opnamen,�of�enige�andere�manier,�zonder�voorafgaande�schriftelijke�toestemming�van�de�
uitgever.�De�uitgever�heeft�ernaar�gestreefd�de�rechten�van�de�illustraties�volgens�wettelijke�bepalingen�te�regelen.�
Degenen�die�desondanks�menen�zekere�rechten�te�kunnen�doen�gelden,�kunnen�zich�alsnog�tot�de�uitgever�wenden.�
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750 jaar ontwikkeling van Vreeland
�

�

Juliette�Jonker�Duynstee�

Dit�jaar�herdenkt�Vreeland�dat�het�750�jaar�geleden�stadsrechten�kreeg.�Het�hele�
jaar�worden�er�festiviteiten�georganiseerd�om�dit�bijzondere�feit�te�vieren.�Ter�
gelegenheid�van�dit�feestjaar�is�het�boek� Vreeland,�750�jaar�geschiedenis�in�
vogelvlucht!�verschenen,�geschreven�door�Anton�Cruysheer�en�mij.�In�het�boek�
komen�vele�facetten�van�het�stadje�aan�de�orde,�zoals�de�agrarische�en�religieuze�
ontwikkeling,�het�landschap,�het�verenigingsleven,�de�middenstand,�de�
buitenplaatsen,�de�wegen,�het�waterbeheer�et�cetera.�Hier�volgt�een�verkorte�
versie�van�het�hoofdstuk�over�de�ontwikkeling�van�Vreeland:�van�nederzetting�bij�
een�kasteel�tot�de�huidige�omvang.�
De�middeleeuwse�stad�Vredelant�

�
Al�in�de�negende�eeuw�lag�er�vermoedelijk�een�
nederzetting� aan� een� scherpe� bocht� die� de�
Vecht� ter� hoogte� van� het� huidige� Vreeland�
maakt:�Dorssen�(nu�het�terrein�van�Greif).�In�de�
elfde� eeuw� ontstond� aan� de� andere� zijde� van�
deze� bocht� de� nederzetting� Dorsseveen.� Van�
hieruit� werd� het� veengebied� ontgonnen� wat�
nu�De�Wijde�Blik�is.�
In� de� binnenzijde� van� deze� Vechtbocht,� op�
de� grens� van� Utrecht� en� Holland,� bouwde� de�
Utrechtse� bisschop� Hendrik� van� Vianden� in�
1252� een� kasteel� dat� hij� Vredelant� noemde.� De�
uitgekozen�plek�van�het�kasteel�lag�militair�ge�
zien�zeer�strategisch:�op�een�soort�drielanden�
punt,� op� de� grens� van� het� Sticht� Utrecht,� het�
graafschap�Holland�en�vooral�op�de�grens�met�
het�land�van�de�beruchte�heren�van�Amstel.�De�
macht� en� invloed� van� deze� zogeheten� leen�
mannen� waren� dusdanig� gegroeid,� dat� zij� een�
serieus� gevaar� vormden� voor� de� wereldlijke�
macht�van�de�bisschop�en�de�economie�van�de�
stad� Utrecht.� Zo� konden� zij� bijvoorbeeld� ille�
gaal� tol� he�en� bij� de� handelsschepen� op� de�
Vecht.�De�naam�Vredelant�van�eerst�het�kasteel�
en�vervolgens�de�stad,�wijst�op�een�(politieke)�
intentie,� namelijk� om� de� vrede� te� bewaken.�
Maar� vredelievend� is� het� er� niet� bepaald� aan�
toegegaan.�

�

Bij�het�kasteel�werd�een�kerkje�gebouwd�dat�la�
ter�vergroot�werd�tot�de�huidige�Grote��of�Sint�
Nicolaaskerk.� Tussen� kerk� en� kasteel� ontwik�
kelde� zich� een� plaatsje,� dat� al� snel� � in� 1265� �
stadsrechten� kreeg� van� de� bisschop.� De� inwo�
ners�kregen�hiermee�onder�meer:�het�recht�om�
een� markt� te� houden� (en� ontvingen� hiermee�
geld�van�de�kooplieden),�het�recht�om�bepaal�
de� goederen� als� eerste� te� mogen� stapelen� en�
verkopen,� vrijstelling� van� tolrechten� op� de�
Vecht,� wat� Þnancieel� erg� gunstig� was,� en� het�
recht�op�eigen�rechtspraak�en�wetgeving.�
�

Stadsindeling�

�
Vreeland� is� in� oorsprong� een� planmatig� opge�
zette�stad�geweest.�De�versterkte�nederzetting�
had� de� vorm� van� een� bastide,� oftewel� een�
rechthoekig� stratenplan,� met� een� centrum/
plein� (rond� de� kerk)� en� markt.� Het� bijzondere�
aan� Vreeland� is� dat� deze� straten� nog� altijd�
goed� herkenbaar� zijn:� de� Voorstraat�
Klapstraat,� Breedstraat�Raadhuislaan,� Kerk�
plein�Vossenlaan,�Ruiterstraat�en�Lindengracht.�
De� !grote� markt"� lag� aan� de� huidige� Breed�
straat� � waarvan� het� laatste� deel� sinds� 1862�
Raadhuislaan� heet� ,� die� uitliep� op� het� kasteel�
en�de�Kleizuwe.�Om�belasting�te�kunnen�he�en�
op� goederen� werden� deze� gewogen� in� de�
waag.�Deze�stond�rond�1850�nog�in�slagerij�Fris�
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Luchtfoto�uit�1930,�waarop�de�situatie�te�zien�is,�zoals�die�honderden�jaren�geweest�is:�het�oude�dorp�ingeklemd�in�
een�scherpe�Vechtbocht.�

korn� aan� de� Voorstraat,� later� De� Heus.� In� 1435�
huurde� ene� Ricout� Simonsz� de� waag� voor� een�
periode�van�21�jaar.�
Voor�middeleeuwse�steden�was�het�gebruike�
lijk�om�ook�enkele�stadsboerderijen�(met�boom�
gaarden)� binnen� de� omwalling� te� hebben.� Dit�
was�ook�noodzakelijk�om�in�geval�van�een�beleg�
over� voldoende� voedsel� te� beschikken.� Daar�
naast�werd�bij�een�stadsaanleg�rekening�gehou�
den�met�toekomstige�groei�en�waren�er�dus�be�
wust� open� ruimten� gehouden.� Het� is� heel� bij�
zonder,�misschien�wel�uniek,�dat�deze�van�oor�
sprong�open�gelaten�plekken�in�de�relatief�vroe�
ge� stadsstichting� nog� altijd� open� zijn� en� niet� in�
de�loop�der�eeuwen�zijn�volgebouwd.�
Aan� het� begin� van� de� vijftiende� eeuw� werd�
de� Vechtbocht� afgesneden,� zodat� een� rechte�
en� dus� snellere� vaarweg� ontstond.� Vermoede�
lijk� liep� hier� al� een� smal� veenstroompje,� dat� in�
1438�uitgediept�en�verbreed�werd�tot�de�huidi�
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ge�vaarweg.�Het�stadje�kwam�zo�in�feite�op�een�
eiland� te� liggen.� In� 1528�1529� werd� kasteel�
Vredelant� afgebroken� op� last� van� Karel� V,� die�
met� de� stenen� de� dwangburcht� Vredenburg� in�
Utrecht�bouwde.�Rond�het�jaar�1550�werden�de�
stadswallen� langs� het� water� gesloopt,� zodat�
Vreeland�een�open�karakter�kreeg.�
�

Van�de�zeventiende�eeuw�tot�1960�

�
In� de� zeventiende� eeuw� werd� de� huidige� Lin�
dengracht,�die�vroeger�de�Achtergracht�heette,�
verbreed.� Zo� konden� goederen� tot� aan� de�
markt�worden�gebracht.�Nog�tot�in�de�twintig�
ste�eeuw�werd�gebruik�gemaakt�van�deze�func�
tie� als� transportweg,� op� het� laatst� vooral� voor�
de�aanvoer�van�brandstof�(takkenbossen)�voor�
de�bakkers.�
Begin� zeventiende� eeuw� ontstond� de� buurt�
schap�het�Sluisje�bij�de�sluis�die�toen�werd�aan�
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Luchtfoto�van�de�huidige�situatie,�waarop�de�enorme�uitbreiding�aan�de�westkant�van�de�Vecht�die�tussen�circa�1960�
en�1990�plaatsvond,�goed�te�zien�is�(foto�Paul�Deelman).�

gelegd� tussen� de� oude� Vechtarm� en� het� Dors�
seveen.� Zo� kon� de� turf� die� hier� gewonnen�
werd,� vervoerd� worden� naar� de� Vecht.�
Vreeland�had�hier�belang�bij,�want�er�werd�be�
lasting� geheven� op� de� vervoerde� turf� en� een�
eventuele� transportweg� buiten� het� dorp� om�
zou�een�verlies�van�inkomsten�betekenen.�
Het�aantal�huizen�in�het�oude�dorp�nam�in�de�
loop�der�tijd�toe.�Deze�werden�deels�nieuw�ge�
bouwd,� deels� vervingen� zij� de� oudere,� houten�
huizen.� Ook� de� overkant� van� de� Vecht� kreeg�
langzaamaan� bebouwing.� Een� herberg� werd�
gebouwd�langs�het�jaagpad�met�daarnaast�een�
boerderij� en� wat� huizen.� Rond� 1750� werd� het�
statige� buiten� Schoonoord� gebouwd.� Ook� aan�
de�huidige�Boterweg�stonden�in�de�achttiende�
eeuw�al�diverse�huizen.�
Een� kleine� toevoeging� aan� de� plattegrond�
van�het�dorp�betrof�de�aanleg�in�1832�van�een�
openbare�wandeling!�op�het�grondgebied�van�
het� Plantagehuis� (het� Jubileumlaantje)� en� Slot�
zicht� (het� Boerenlaantje).� De� laantjes� waren�

�

een�gift�van�de�Ambachtsheer�van�Vreeland�en�
de� eigenaresse� van� Slotzicht� aan� de� inwoners�
van�Vreeland.�
In�1862�werd�het�gemeentehuis�annex�open�
bare�school�gebouwd�op�een�deel�van�de�wei�
landen�van�boerderij�Het�Horkenest.�De�Vossen�
laan,�waaraan�de�ingang�van�de�school�lag,�ver�
anderde� in� 1928� sterk� van� aanzien� door� de�
bouw� van� het� eerste� nieuwbouwproject!� in�
Vreeland,�de�huizen�nummer�18�32.�
De� grootste� ingreep� in� de� plattegrond� van�
Vreeland� voor� de� Tweede� Wereldoorlog� was�
de� aanleg� van� de� Provinciale� weg� in� 1937�39�
waardoor�in�feite�het�dorp�in�tweeën�werd�ge�
deeld.�Hiertoe�werd�ook�een�deel�van�de�oude�
Vechtbocht� gedempt� en� werd� het� voormalige�
kasteelterrein� gedeeltelijk� afgesneden.� Ook�
werd� door� de� wegaanleg� de� oude� Vecht� naar�
de� Kortenhoefse� sluis� afgesloten.� De� sluis� ver�
loor�nu�haar�functie�en�werd�in�1937�gedempt.�
Ook� aan� de� westkant� van� Vreeland� had� de�
aanleg� van� de� weg� en� de� brug� over� de� Vecht�
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�

De�Lindengracht�was�vroeger�een�belangrijke�waterweg�
om�goederen�in�de�stad�en�naar�de�markt�te�brengen.�
Rechts�ligt�de�boerderij� Sophia!s�Hoeve!�(coll.�Beelaerts�
van�Blokland).�

gevolgen:� een� aantal� huizen� aan� Duinkerken�
werd� in� 1937� gesloopt.� Op� deze� plek� ligt� sinds�
1940� de� Provinciale� brug� met� brugwachters�
huis,�ontworpen�door�de�beroemde�Hilversum�
se�architect�Dudok.�
Na�de�Tweede�Wereldoorlog�zou�een�ontwik�
keling� starten� die� het� aanzien� van� Vreeland� in�
hoge� mate� zou� veranderen:� de� bouw� van�
nieuwbouwwijken� in� de� weilanden� ten� westen�
van�de�Vecht�achter�Duinkerken.�
�

De�jaren�van�de�wederopbouw�en�uitbrei�
ding�van�Vreeland�

�
Direct� na� de� oorlog� telde� Vreeland� 972� inwo�
ners.�Dat�aantal�groeide�gestaag:�In�1951�waren�
dat�er�1081,�in�1960�1342�inwoners.�In�1963�ten�
slotte,�een�jaar�voor�de�samenvoeging�met�Loe�
nen,� telde� Vreeland� 1407� ingezetenen� (in� 2015�
circa�1780).�De�toename�in�bewonersaantal�was�
een� gevolg� van� de� toename� van� het� aantal�
nieuwbouwwoningen.� Net� als� in� vrijwel� alle�
dorpen�en�steden�van�Nederland�verrezen�ook�
in�Vreeland�na�de�oorlog�vanwege�de�grote�wo�
ningnood� nieuwe� woonwijken.� Voor� de� nood�
zakelijke� uitbreiding� werd� gekozen� voor� de�
weilanden� aan� de� overkant� van� de� Vecht,� ach�
ter� Duinkerken.� Deze� landerijen� waren� eigen�
dom�van�de�stichting�Martens�van�Seevenhoven�
uit�Zutphen�en�van�een�paar�boeren.�Hier�verre�
zen�tussen�1955�en�1992�een�paar�honderd�nieu�
we�woningen.�In�oppervlakte�werd�dit� nieuwe!�
dorp� veel� groter� dan� het� oude� dorp,� dat� im�
mers�ingeklemd�lag�in�een�Vechtbocht.�
Het� eerste� uitbreidingsplan� was� het� plan�
Spoorlaan!.�In�1957�kocht�de�gemeente�de�Vree�
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Op�deze�plattegrond�van�Vreeland�in�1619�is�duidelijk�
het�nog�steeds�bestaande�stratenpatroon�te�zien.�Aan�
de�overkant�van�de�Vecht�is�inmiddels�ook�bebouwing�
gekomen�en�zelfs�de�korenmolen�staat�op�dezelfde�plek�
als�de�huidige�molen� De�Ruiter!�(detail�kaart�Lucas�
Jansz.�Sinc.�Het�zuiden�ligt�aan�de�bovenzijde).�

landse� laan,� de� voormalige� tolweg� tussen�
Vreeland�en�Loenersloot.�Het�eerste�deel�van�dit�
smalle�pad,�dat�van�Duinkerken�tot�aan�het�Am�
sterdam�Rijnkanaal� liep,� werd� verbreed� tot� de�
huidige� Spoorlaan.� De� grond� tussen� de� Spoor�
laan� en� de� Provinciale� weg� werd� eveneens� aan�
gekocht� en� op�dit� terrein� verrees� vervolgens� de�
eerste�na�oorlogse�nieuwbouwwijk�van�Vreeland.�
De�straten�kregen�"�op�aandringen�van�de�his�
torieminnende� Hans� Aalderink� van� drukkerij�
Vreeland�"�namen�uit�de�vroege�geschiedenis�van�
Vreeland:� Hendrik� van� Vianden� (de� bisschop� die�
het� kasteel� stichtte),� Otto� van� Schonauwen�
(maarschalk� van� het� Sticht� en� kastelein� van� het�
kasteel)�en�Gijsbrecht�van�Amstel�(die�pandde�en�
bezette�het�kasteel�in�1279).�
Eind� jaren� zestig� kocht� de� gemeente� weilan�
den�ten�noorden�van�de�eerste�wijk�aan�voor�het�
plan� Molenvliet!.� Ook� nu� kregen� straten� namen�
die� te� maken� hadden� met� de� geschiedenis� van�
Vreeland:� Niftarlake� (de� naam� van� de� gouw),�
Vredelant,� Fetha� (het� Romeinse� woord� voor�
Vecht,� bevaarbare� waterweg)� of� Sint� Maarten�
(patroonheilige� van� Vreeland).� Andere� straatna�
men�verwezen�naar�bestaande�plekken�in�dit�ge�
bied,�zoals�naar�de�Molenvliet�en�de�kwekerij�Flo�
ra�et�Pomona.�
Eind� jaren� tachtig� werd� het� voormalige� VIV�
terrein� aan� de� Nigtevechtseweg� vrijgemaakt�
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�

Het�echtpaar�Van�!t�Slot�aan�het�werk�in�de�groentewinkel�aan�de�Lindengracht.�Zoals�het�brie�e�op�de�weegschaal�
aangeeft,�sloot�de�winkel�haar�deuren�op�28�maart.�Vermoedelijk�begin�jaren�zeventig�(coll.�Veenman).�

voor�woningbouw.�Hier�verrezen�25�woningen�
aan�de�dijk�en�aan�de�Vecht,�langs�de�nieuw�ge�
creëerde�weg�Vechtoever.�Deze�huizen�werden�
opgeleverd�in�1990.�
In� 1992� werden� de� huizen� aan� de� even� kant�
van�de�Singel�en�aan�de�Pomonaweg�gebouwd,�
met� aan� de� overkant� van� de� Singel� een� nieuw�
onderkomen�voor�garage�EVAB.�
�

Nieuwbouw�in�het�dorp�

�
De� grootste� verandering� in� de� plattegrond� van�
Vreeland�is�natuurlijk�de�nieuwbouw�aan�de�over�
kant�van�de�Vecht.�Toch�veranderde�in�deze�peri�
ode� ook� het� oude� dorp� enigszins� van� aanzien�
door� nieuwbouw.� Zo� werden� in� 1964� de� wonin�
gen� aan� de� oostkant� van� de� Lindengracht� � die�
tussen� de� rijweg� en� de� sloot� stonden� � onbe�
woonbaar� verklaard,� aangekocht� door� de� ge�
meente� Loenen� en� gesloopt� voor� wegverbre�
ding�in�verband�met�transporten�van�en�naar�Van�
Leer!s� vatenfabriek.� Toen� werd� ook� de� Linden�
gracht�doorgetrokken�naar�de�Bergseweg.�
Tegelijk� met� de� na�oorlogse� uitbreidingen�
nam�het�aantal�middenstanders�af,�zoals�in�alle�

�

dorpen� in� Nederland� het� geval� was.� Van� de�
tientallen� winkeltjes� zijn� er� nog� slechts� een�
paar� over.� Zo� is� niet� alleen� het� aanzien� van�
Vreeland�in�de�afgelopen�50�jaar�enorm�veran�
derd,�maar�ook�het�dagelijks�leven�in�het�dorp.�
Wat� Vreeland� echter� nog� steeds� uniek� maakt,�
is� de� grote� levendigheid,� de� vele� activiteiten�
die�er�georganiseerd�worden�en�de�saamhorig�
heid.� Niet� voor� niets� dat� dit� stadje� in� 2012� als�
een� van� de� "Zeven� wereldwonderen!� van�
Stichtse�Vecht�werd�verkozen.�
�
Juliette� Jonker�Duynstee� is� kunsthistorica,� heeft�
het�bedrijf�VechtExclusief�en�is�eindredacteur�van�
o.m.�de�Vechtkroniek�en�het�Jaarboek�van�Niftar�
lake.� Tevens� is� zij� mede�auteur� van� diverse� boe�
ken,�waaronder�de�Vechtgids,�Gouden�Bochten�en�
het�Vreelandboek!.�Zij�is�bestuurlijk�actief�op�cul�
tuur�historisch�en�recreatief�toeristisch�gebied.��
�
Dit�artikel�is�eerder�verschenen�in�de�Vechtkro�
niek,�nr.�43�(mei�2015).�
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Brochure�waarmee�kopers�geïnteresseerd�werden�in�
het�bouwplan�Molenvliet�(coll.�P.�Nagtegaal).�

Rond�1930�had�Trijntje�Hellingwerf�haar�winkel�aan�de�
Lindengracht�in�een�van�de�huizen�die�in�de�jaren�zestig�
gesloopt�werden�(coll.�Van�Dijk).�

Plattegrondjes�van�de�ontwikkeling�van�Vreeland�(door�Myriam�Lembeck).�
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De Franken komen

De vroege geschiedenis tussen Vecht en Eem
(achtste-tiende eeuw)

Henk�Michielse�

De�vroege�geschiedenis�tussen�Vecht�en�Eem,�in�de�zevende�eeuw,�is�in�nevelen�
gehuld.�Pas�met�de�komst�van�de�Franken�en�het�christendom�rond�700�doemen�in�
die�nevelen�de�eerste�namen�en�gegevens�op,�kleine�eilandjes�in�een�zee�van�
duisternis,�die�het� �gecombineerd�met�meer�algemene�gegevens�over�de�Franken� �
toch�mogelijk�maken�een�verhaal�te�vertellen�over�de�vroege�geschiedenis�van�onze�
streken.1�In�dit�artikel�komen�vragen�aan�de�orde�als:�wat�betekende�de�komst�van�
de�Franken,�wat�brachten�zij�mee,�waar�en�hoe�leefden�de�mensen�hier,�wat�
veranderde�er�in�hun�leven,�welke�invloed�had�de�kerstening,�de�invoering�van�het�
christelijk�geloof�op�hun�denken�en�doen?�
Stemmen�op�schrift�

�
Vóór� de� komst� van� de� katholieke� Franken�
heerste� in� onze� streken� een� cultuur� van� het�
gesproken�woord;�er�zijn�geen�directe�geschre�
ven� bronnen.� Archeologen� kunnen� ons� uit� die�
periode� ongetwijfeld� wel� het� een� en� ander�
vertellen,�historici�alleen�als�het�gaat�om�sum�
miere� gegevens� van� verre.2� Met� het� christen�
dom� kwam� het� geschreven� woord,� stemmen�
op� schrift.3� Monniken� vervaardigden� Vitae,�
levensbeschrijvingen� van� geliefde� heiligen�
zoals� Willibrord� en� Bonifatius� of,� als� zij� werk�
ten� aan� de� hoven� van� Frankische� vorsten,� de�
allereerste� oorkonden� die� op� onze� streken�
betrekking�hadden.4�Het�christendom�was�een�
'godsdienst�van�het�boek',�terwijl�bisschoppen�
en�kloosters�ook�de�geschreven�cultuur�van�de�
inmiddels� gekerstende� Romeinen� in� de�
'barbaarse'� landen� levend� hielden.5� Voor� de�
Vechtstreek� en� Naerdicklant� is� één� zo'n� gees�
telijke� van� beslissende� betekenis� geweest.�
Bijna�alles�wat�we�weten�van�onze�vroege�ge�
schiedenis� hebben� we� te� danken� aan� Liudger�
(742�809),� die� zelf� uit� onze� streken� afkomstig�
was.� Een� miniatuur� in� een� van� zijn� Vitae� laat�
mooi� zien,� hoe� met� hem� de� overgang� van� de�
cultuur�van�het�gesproken�woord�naar�die�van�

�

het� schrift� is� begonnen.� De� miniatuur� toont�
Liudger� als� kind,� spelend� met� nagemaakte�
boeken�(zie�afb.1).�
Liudger� is� de� eerste� inheemse� persoon� uit�
onze�streken�en�zelfs�voor�heel�Nederland�van�
wie�we�relatief�veel�weten.�Hij�werd�geboren�in�
Zuilen� in� 742� in� een� familie� die� omvangrijke�
goederen� bezat� in� onze� streken,� ging� op� 12�
jarige� leeftijd� naar� de� Domschool� in� Utrecht�
onder� abt� Gregorius,� studeerde� in� York� bij� Al�
cuin,� de� latere� raadgever� van� de� Frankische�
koning� Karel� de� Grote,� werd� priester� en� stierf�
als� bisschop� van� Mimigernaford,� het� heden�
daagse� Münster,� waar� hij� door� Karel� de� Grote�
naar�toe�was�gestuurd�om�de�'heidense'�Saksen�
tot� het� christendom� te� bekeren.� Alle� oudste�
bronnen�over�ons�gebied�zijn�op�een�of�andere�
manier�aan�hem�te�danken.�Het�gaat�om:�
�� Vita� Gregorii� Abbatis� Traiectensis,� de� levens�
beschrijving�die�Liudger�zelf�schreef�over�zijn�
leermeester� abt� Gregorius� van� de� Utrechtse�
Domschool,� na� Willibrord� en� Bonifatius� de�
derde� leider� van� de� christelijke� missionering�
onder� de� Friezen� die� ook� onze� streken� be�
woonden.� In� dit� vita� komen� gegevens� voor�
over�de�prediking�van�Bonifatius�in�de�Vecht�
streek.� Vanwege� dit� geschrift� wordt� Liudger�
tegenwoordig�de�eerste�Nederlandse�literator�
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A�.�1�
Liudger�als�kind,�spelend�met�zelfgemaakte�boeken�(miniatuur�elfde�eeuw,�Staatsarchiv�Berlin).�

genoemd.� De� Utrechtse� domschool� was� in�
de� achtste� eeuw� een� cultureel� centrum� van�
groot�belang�voor�de�kerstening�van�Friezen�
en�Saksen.�
�� Vita�Sancti�Liudgeri.� De� vita� van� Liudger,� ge�
schreven� door� zijn� achterneef� Altfried.� Dit� is�
een� heel� belangrijke� bron,� omdat� ze� vooral�
uitgebreid� ingaat� op� Liudgers� voorgeslacht.�
Zij� is� ook� heel� interessant,� omdat� ze� geba�
seerd�is�op�oral�history.�Altfried�zegt�zelf:�
�� Ik� ben� niet� in� staat� volledig� de� voorbeeldige�
daden� van� de� heilige� Liudger� te� beschrijven,�
doordat�ik�ze�niet�met�eigen�ogen�heb�gezien.�
Ik� ken� ze� slechts� van� horen� zeggen,� uit� de� ge�
tuigenis� van� mensen� die� hem� als� kind� hebben�
gekend� en� die� door� hem� zijn� opgevoed,� te�
weten� zijn� broer� bisschop� Hildegrimus� en� zijn�
neef�bisschop�Gerfridus,�en�verder�zijn�zus,�de�
godgewijde� vrouwe� Heriburga,� en� van� zijn�
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eerwaarde� priesters� Alubertus,� Atingus� en�
Thiatbardus.�
�� De� uit� het� eind� van� de� negende� eeuw� stam�
mende� Lijst� van� landerijen� bij� de� Zuiderzee,�
behoorende�aan�de�abdij�van�Werden�die�door�
Liudger�was�gesticht.�Hierin�worden�de�bezit�
tingen� in� de� Vechtstreek� en� Naerdincklant�
opgesomd,� die� Liudger� of� zijn� familieleden�
aan� de� abdij� hadden� geschonken� en� waarin�
voor� het� eerst� de� namen� worden� genoemd�
van� Naarden,� Nederhorst� den� Berg� en� Mui�
den�(Naruthi,�Werinon�en�Amuthon).�
Deze�laatste�bron�is�gepubliceerd�in�het�Oor�
kondenboek� van� het� Sticht� Utrecht,� een� ver�
zameling� oorkonden� waarvan� er� verschillen�
de� ook� voor� onze� streken� van� groot� belang�
zijn.6�
�

�
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A�.�2�
Het�Frankische�Rijk�(paarse�kleur�is�het�Frankenrijk�rond�716;�rode�rand�geeft�het�rijk�van�Karel�de�Grote�aan).�

De�Franken�komen�

�
De� vroege� geschiedenis� van� ons� gebied� werd�
bepaald� door� de� strijd� tussen� Franken� en� Frie�
zen.� De� Franken� waren� een� groep� Germaanse�
stammen�onder�leiding�van�de�Salische�Franken�
(a�omstig�uit�het�huidige�Salland,�'Land�van�de�
Saliërs').7�Eerst�trokken�zij�naar�het�zuiden�waar�
zij� Gallië� veroverden� en� later� terug� naar� het�
noorden.� Rond� 500� had� Clovis� het� Frankische�
Rijk� gesticht� en� in� het� begin� van� de� achtste�
eeuw� strekte� het� zich� inmiddels� uit� van� het�
zuiden�van�Gallië�tot�aan�de�Rijn�bij�Utrecht�en�
Dorestad�(zie�a�.2).�Ook�het�gebied�boven�de�
Rijn�wilden�zij�in�hun�macht�krijgen.�Daar�stuit�
ten�zij�op�het�rijk�van�de�Friezen,8�Frisia�Magna,�
dat� zich� uitstrekte� vanaf� de� Schelde� tot� de�
oostgrens� van� het� huidige� Ost�Friesland� (a�.�
3).�Ook�onze�streken�behoorden�er�toe.�Waren�
�

de�bewoners�dan�ook�Friezen?�Naar�de�namen�
van� Liudger� en� zijn� familieleden� te� oordelen�
was� dat� inderdaad� het� geval.� Wel� zijn� er� naast�
Friese� ook� Saksische� woorden� in� onze� streken�
bewaard� gebleven,� zoals� brink� en� eng,� zodat�
Enklaar�een�mengvolk�het�waarschijnlijkst�acht.9�
Utrecht�en�Dorestad�waren�aan�het�eind�van�
de�zevende�eeuw�al�eens�tijdelijk�door�de�Fran�
ken� op� de� Friezen� veroverd.� In� 718� werden� de�
Friezen� in� de� streken� rond� Utrecht� deÞnitief�
verslagen� door� de� Frankische� hofmeier� Karel�
Martel�(hofmeier�714�741),�zodat�het�rivierenge�
bied�inclusief�de�Vechtstreek�en�het�latere�Gooi�
bij�het�rijk�van�de�Franken�werden�gevoegd.�In�
734� won� Karel� Martel� bij� de� Boorne� opnieuw�
een�grote�slag�en�vanaf�dan�hoorde�het�Friese�
gebied� tot� aan� de� Lauwers,� zoals� Liudger�
schreef,� tot� de� christenheid,� wat� tegelijkertijd�
betekende:�tot�het�rijk�van�de�Franken.�
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A�.�3.�
Frisia�Magna�rond�716�(geel�=�Friezen;�oker�=�Franken;�
paars�=�Saksen�(in:�Dirk�Otten,� Hoe�God�verscheen�in�
Friesland!).�

ken.� Adelberga� wordt� nog� altijd� geëerd� in� de�
noordelijke� deurpost� van� de� op� haar� gebied�
door� Liudger� gestichte� Willibrordkerk� in� Weri�
non,�Nederhorst�den�Berg.�
�

Nederzettingen�tussen�Vecht�en�Eem�

De� Franken� brachten� na� hun� overwinning� het�
een� en� ander� mee.� Op� de� eerste� plaats� werd�
ons� gebied� ingevoegd� in� het� bestuursstelsel�
van� het� Frankische� Rijk,� met� zijn� indeling� in�
gouwen,� zoals� de� gouw� Niftarlake� in� het�
stroomgebied� van� de� Vecht� waartoe� vermoe�
delijk�tot�in�de�tiende�eeuw�ook�Naerdincklant,�
met� onder� meer� het� latere� Gooi,� behoorde.10�
Daarnaast�voerden�de�Franken�het�domeinstel�
sel�in�en�brachten�zij�het�christendom.�
�
Wursing�
Een� belangrijke� rol� bij� de� Frankisering� en� ker�
stening�van�ons�gebied�werd�vervuld�door�Frie�
se�aristocraten�die�in�de�strijd�tussen�Friezen�en�
Franken� de� Frankische� kant� hadden� gekozen.�
Op� de� eerste� plaats� Wursing,� ook� Atto� ge�
naamd,� Liudgers� grootvader� van� vaders� kant.�
Hij� woonde� in� de� Vechtstreek,� in� Attingahem� ��
woonplaats� van� Atto� � dat� tegenwoordig�
wordt�geïdentiÞceerd�als�Breukelen.11�Hij�raakte�
in�conßict�met�de�Friese�koning�Radbod,�vlucht�
te�naar�het�gebied�van�de�Franken�en�bekeerde�
zich�met�zijn�gezin�tot�het�christendom.�Na�de�
overwinning� van� Karel� Martel� kon� hij� naar� zijn�
bezittingen� terugkeren;� hij� werd� beloond� met�
goederen� en� ambten� en� hij� ontpopte� zich� tot�
steunpilaar� voor� de� kerstening.� Atfried� noemt�
hem� in� het� Vita� van� Liudger� sterk�in�het�geloof�
en� rein� van� zeden� en� een� helper� der� armen,� een�
verdediger� der� onderdrukten.� Ook� Liudgers�
grootouders� van� moederszijde,� Adelberga� en�
Nothrad,�kozen�de�kant�van�de�katholieke�Fran�
264�

�
De� nederzettingen� van� de� mensen� hier� bevon�
den� zich� hoofdzakelijk� op� de� hoger� gelegen�
gebieden� langs� de� Vecht� en� in� Naerdincklant,�
het� latere� Gooi.� Het� Gooi,� uitloper� van� de�
Utrechtse� Heuvelrug,� was� aan� alle� kanten� om�
geven�door�uitgestrekte,�plaatselijk�vele�meters�
dikke� en� onbegaanbare� venen,� die� pas� na� het�
jaar� 1000� op� grote� schaal� werden� ontgonnen.�
Eemland�werd�nog�niet�bewoond.12�
De� namen� van� die� nederzettingen� kunnen�
we�op�de�eerste�plaats�natuurlijk�uit�historische�
bronnen�achterhalen.�De�belangrijkste�daarvan�
is� de� bezittingenlijst� van� Liudgers'� abdij� van�
Werden.� Deze� lijst� is� zoals� gebruikelijk� in� het�
Latijn� gesteld,� maar� als� de� monnik�schrijver� de�
schenkingen� opsomt� van� Liudger� en� zijn� fami�
lieleden,� gaat� hij� ineens� over� op� hun� moeder�
taal,� waardoor� deze� bron� extra� betrouwbaar�
klinkt.� In� deze� bron� komt� voor� het� eerst� de�
naam�van�Naarden�voor,�naast�die�van�Muiden�
en� Nederhorst� den� Berg.� De� tekst� is� in� TVE� al�
vaker�geciteerd,�maar�hij�is�toch�te�mooi�om�dat�
nu� niet� weer� te� doen.� Over� Naarden� staat� er:�
An�Naruthi�thiu�kirica�endi�kiricland�fan�Almeri�to�
tafelbergon� (in� Naruthi� de� kerk� en� het� kerken�
land�van�het�Almere�tot�de�Tafelbergen).�
Over� Muiden:� An� Amuthon� thiu� kirica� endi�
kiricland.� Over� Nederhorst� den� Berg:� An� Weri�
non� thiu� kirica� endi� al� that� gilendi� (in� Werinon�
de�kerk�en�het�hele�gebied).�In�het�vervolg�van�
de�lijst�wordt�nog�gesproken�over�andere�plaat�
sen�in�onze�streken�zoals�Utermeri,�terwijl�over�
de� geboorteplaats� van� Liudger� ineens� weer� �
vast� uit� eerbied� voor� de� heilige� � in� het� Latijn�
geschreven�wordt:�Suecsnon�ubi�natus�est�sanc�
tus� Liudgerus,� Suecsnon� waar� St.� Liudger� is�
geboren�(Zwesen�bij�Utrecht�Zuilen).13�
Naruthi� was� volgens� de� historicus� Blok� de�
naam� van� het� gebied� dat� wij� nu� het� Gooi� noe�
men.14� Dit� gebied� vormde� aanvankelijk� één�
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A�.�4�
De�geologische�kaart�tussen�Vecht�en�Eem�(rode�kleur�=�
stuwwallen;�bruin�=�veengebieden;�geel�=�dekzand;�
blauw�=�open�water).�

grote� parochie.� De� plaats� waar� de� kerk� stond�
kreeg�de�naam�van�de�parochie�en�zo�verengde�
het�bereik�van�de�naam�Naarden�zich�tenslotte�
tot� de� latere� plaats� en� parochie� Naarden.� De�
naam� Naruthi� werd� langzamerhand� tot� Naer�
dicklant.� De� allereerste� vermelding� van� het�
graafschap� Naerdincklant� stamt� uit� een� oor�
konde�van�968,�die�we�alleen�maar�in�een�kopie�
uit�de�vijftiende�eeuw�uit�het�stift�Elten�hebben.�
In� die� oorkonde� bevestigt� keizer� Otto� I� de�
schenking� door� graaf� Wichman� van� goederen�
in�onder�meer�Naerdincklant�aan�het�door�hem�
gestichte� vrouwenstift� van� Elten,� waar� zijn�
dochter� Luitgardis� abdis� was.� Er� staat:� in� co�
mitatu� Nerdinclant,� in� het� graafschap� Ner�
dinclant.15�Dit�Nerdinclant�was�overigens�groter�
dan� het� huidige� Gooi.� Vermoedelijk� hoorden�
ook�Baarn,�Soest,�Eemnes,�Kortenhoef�en�Loos�
drecht�ertoe,�omdat�daar�later�Eltense�rechten�
werden�geheven.16�
�
Toponiemen�
Naast� de� namen� die� voorkomen� in� historische�
bronnen� zijn� er� de� toponiemen,� plaatsnamen,�
die� iets� zeggen� over� de� ouderdom� ervan.� Ook�
hier�steun�ik�weer�op�prof.�Blok.�Een�bruikbaar�
gidsfossiel� voor� het� vaststellen� van� vroeg�
middeleeuwse�bewoning,�schrijft�hij�in�de�Alge�
mene� Geschiedenis� der� Nederlanden,� is� het� ele�
ment� heem,� dat� een� woonplaats� aanduidt� in�
de� periode� van� de� zevende�negende� eeuw.�

�

Waar�men�een�naam�op� heem�(afgesleten�tot�
em,�of� um)�vindt,�mag�men�in�die�periode�een�
nederzetting�veronderstellen.�In�ons�gebied�zijn�
dat�Blaricum,�Hilversum�en�wellicht�ook�Huizen.�
De� oudste� vorm� van� Blaricum� is� Bladaharinga�
haim,� woning� van� de� lieden� van� Bladahar;� die�
van� Hilversum:� Hildifridus� haim,� woning� van�
Hildefried.� Hun� namen� worden� in� historische�
bronnen� pas� voor� het� eerst� genoemd� in� begin�
veertiende�eeuw�(1316�resp.�1306).�In�Hilversum�
is� bovendien� een� Frankisch� grafveld� gevonden�
bij�de�Liebergerweg.�Misschien�valt�ook�Huizen�
onder� deze� categorie.� De� oudste� vermelding�
stamt� uit� 1382� als� Huussem� en� als� Huse.� Huus�
sem� duidt� op� een� heemwoord.� De� andere� na�
men�in�ons�gebied�maken�datering�via�de�topo�
niem�niet�mogelijk;�daarvoor�moeten�we�terug�
vallen� op� historische� bronnen� uit� latere� tijd.�
Laren�wordt�voor�het�eerst�vermeld�in�1306;�de�
betekenis� is:� open� plek� in� het� bos.� Bussum�
wordt� ook� in� 1306� voor� het� eerst� genoemd� als�
Bussen,�wat�bossen�betekent.17�
�
Agrarische�nederzettingen�
In�de�achtste�negende�eeuw�was�het�Gooi�om�
geven�door�uitgestrekte,�plaatselijk�vele�meters�
dikke�en�onbegaanbare�venen.�De�Vechtstreek�
en�Eemland�waren�nog�niet�ontgonnen.18�Wel�is�
het� mogelijk,� dat� vóór� het� jaar� 1000� hier� en�
daar� op� kleine� schaal� al� ontginningen� hadden�
plaatsgevonden.�Zo!n�ontginning�werd�compre�
hensio,� bijvang� genoemd.� Bij� Huizen� bevond�
zich� eind� tiende� eeuw� een� uithof� van� het� stift�
Elten;� daar� vinden� we� ook� een� comprehensio,�
waaraan� nu� nog� de� naam� Bijvanck� herinnert.�
Het� Gooi� zelf� was� voor� een� groot� deel� bedekt�
met� bos.� Hier� en� daar� lag� er� een� agrarische�
nederzetting.� Naarden� (Oud�Naarden)� lag� op�
de� uitloper� van� de� Utrechtse� heuvelrug,� de�
andere�plaatsen�lagen�allemaal�langs�de�ooste�
lijke� randweg,� ongeveer� ter� plaatse� van� de�
huidige� dorpen� Huizen,� Blaricum� en� Hilver�
sum.19�
Hoe� zag� zo!n� oude� nederzetting� eruit?� Vol�
gens� Blok� was� één� type� overheersend:� het�
zogeheten� eng�dorp,� of� zoals� het� elders� heet��
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A�.�5.�
Reconstructie�van�een�dorp�uit�de�tijd�van�Liudger�(Angenendt,�Liudger).�

es�dorp.� Zo'n� eng�dorp� is� gekenmerkt� door� de�
groepering�van�het�voornaamste�akkerland�van�
een�nederzetting�op�één�groot�complex�bouw�
land�dat�tot�de�beste�gronden�van�de�nederzet�
ting� behoort.� De� ontstaanstijd� van� dit� type�
nederzetting� ligt� in� de� achtste�negende� eeuw.�
In�die�tijd�ontstaan�ook�de�brinken.�
De� nederzetting� zelf� ligt� doorgaans� aan� de�
rand�van�dit�complex�en�bestaat�uit�een�groepje�
van� ca.� 10�20� boerderijen� die� meestal� zonder�
veel� herkenbare� ordening� bij� elkaar� liggen.� De�
kerken�zullen�ook�aan�de�rand�van�de�nederzet�
ting� worden� gebouwd.� Een� groot� deel� van� het�
nederzettingenterrein�bestond�uit�onontgonnen�
land.� De� plaatsen� waar� landbouw� werd� bedre�
ven� waren� eilanden� in� de� wildernis.� De� meeste�
engen� bestonden� uit� een� kerngedeelte� met�
kleine�blokvormige�percelen,�terwijl�in�de�perife�
rie�lange,�smalle�percelen�lagen�die�ten�vroegste�
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uit� de� tiende� eeuw� stammen.� Ook� in� het� Gooi�
zijn�de�engen�ingedeeld�in�blokken�met�gelijkge�
richte�smalle�percelen;�ze�zijn�niet�ouder�dan�de�
achtste� eeuw.20� Wilde� de� schrale� Gooise� grond�
wat�opbrengen,�dan�moest�die�bemest�worden.�
Daarom�hield�men�vee,�aanvankelijk�waarschijn�
lijk� alleen� schapen,� die� men� in� de� omringende�
wildernis�liet�grazen,�maar� s�nachts�in�schaaps�
kooien� bijeengebracht� werden,� waarin� !� ter�
binding�van�de�zich�ophopende�mest�!�plaggen�
gestrooid� waren.� Uit� de� schaarse� gegevens� die�
historisch� onderzoek� elders� heeft� opgeleverd,�
kunnen� we� ervan� uitgaan,� dat� het� leven� heel�
zwaar� was.� De� landbouwgereedschappen� wa�
ren�primitief,�zoals�houten�ploegen,�de�voeding�
was� amper� voldoende,� de� mensen� werden� niet�
oud�en�er�was�grote�kindersterfte.21�

�
�
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A�.�6.�
Utrechts�psalter,�ploegen�en�oogsten�(Het�Utrechts�psalter,�gemaakt�tussen�816�en�833�in�de�abdij�van�Hautvillers).�

Domeinen�tussen�Vecht�en�Eem�

�
De� Franken� die� in� het� Gallo�Romeinse� gebied�
het�domein��of�hofstelsel�hadden�leren�kennen,�
introduceerden�dit�ook�in�de�door�hen�verover�
de� gebieden.� Een� domein� was� een� groot� land�
goed�van�minstens�enkele�honderden�hectaren�
in� handen� van� één� eigenaar� en� geëxploiteerd�
door� zijn� ondergeschikten� onder� leiding� van�
een�meier,�vanuit�één�grote�centrale�hoeve,�de�
curtis.�Daarnaast�waren�er�de�boerderijtjes�van�
de� bewoners,� de� grondbewerkers.� Niet� alleen�
horigen� moesten� het� werk� doen,� maar� in� toe�
nemende� mate� werden� ook� oorspronkelijk�
vrijen� tot� diensten� voor� de� domeinheer� ge�
dwongen.� Ten� noorden� van� de� grote� rivieren�
kwam� dit� klassieke� hofstelsel,� zoals� dat� onder�
meer� in� Gallië� en� het� gebied� van� de� zuidelijke�

�

Nederlanden� bestond,� in� de� Karolingische� tijd�
niet�of�nauwelijks�voor.�De�centrale�hoeve�was�
hier�niet�veel�meer�dan�een�administratief�cen�
trum,� waar� de� betalingen� en� leveringen� wer�
den� ingezameld� waartoe� de� a�ankelijke� boer�
derijen� verplicht� waren.22� Tegenover� de� vaak�
zware� lasten� die� de� grondgebruikers� moesten�
opbrengen,�stonden�de�gebruiksrechten�op�de�
domeingrond.� Een� deel� van� de� weidegronden,�
van� de� bossen� en� zeker� ook� van� de� woeste�
gronden� was� voor� gemeenschappelijk� gebruik�
toegankelijk.�
De� grootste� grondeigenaar� in� deze� tijd� was�
de� Frankische� koning.� Hij� was� ook� de� belang�
rijkste� weldoener� van� kloosters� en� kerken.�
Daarnaast�was�er�de�hoge�adel,�zoals�de�familie�
van�Liudger,�die�eveneens�veel�bezittingen�aan�
door�hen�gestichte�kerken�en�kloosters�gaf.�Zo�
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A�.�7.��
Fokke�&�Sukke�bidden�Wodan�om�hulp�(NRC�
Handelsblad).�

waren�de�gebieden�rond�Nederhorst�den�Berg,�
Muiden� en� Naarden� vanaf� ongeveer� het� begin�
van�de�negende�eeuw�in�handen�van�de�in�800�
door� Liudger� gestichte� abdij� van� Werden� (nu�
een� wijk� van� de� Duitse� stad� Essen).� Een� eeuw�
later,�rond�900�waren�ze�dat�nog.�Onbekend�is,�
hoe� zij� weer� uit� handen� van� Werden� raakten,�
want� in� de� tiende� eeuw� was� Naerdincklant� als�
leen� van� de� koning� in� handen� van� de� groot�
grondbezitter� graaf� Wichman� van� Hamaland,�
een�schenking�die�in�968�werd�bevestigd�door�
keizer� Otto� I� en� na� heftige� ruzie� in� de� familie�
nog� eens� in� 996� door� keizer� Otto� III.23� In� de�
Vechtstreek� kwamen� in� de� tiende� eeuw� veel�
goederen� in� handen� van� de� Utrechtse� bis�
schop,� die� deze� op� zijn� beurt� schonk� aan� het�
Utrechtse� Kapittel� van� Sint� Marie.� In� Eemland�
zou� de� in� het� jaar� 1000� gestichte� Utrechtse��
Sint�Paulusabdij� van� de� bisschop� vele� rechten�
en�bezittingen�krijgen.24�
�
Sociale�status�
Werd�het�domeinstelsel�nu�ook�tussen�Vecht�en�
Eem� ingevoerd?� Directe� vroeg�middeleeuwse�
bronnen� daarvoor� zijn� er� niet,� wel� voor� de�
Vechtstreek� enkele� aanwijzingen� uit� latere�
tijd.25� Van� Liudgers� abdij� in� Werden� is� bekend,�
dat� zij� in� Friesland� en� Groningen� domeingoe�
deren� bezat,� waarvandaan� donkere� wollen�
stoffen� aan� de� monniken� werden� geleverd.�
Abdijen� wilden� graag� ver� weg� gelegen� bezit�
vanwege�de�producten�die�dichter�bij�huis�zeld�
zaam�waren,�zoals�wol,�vis�en�wijn.�Van�bepaal�
de� abdijen� is� ook� bekend,� dat� zij� graan,� kippen�
en� eieren� van� hun� landgoederen� haalden.� Mo�
gen� we� dan� niet� veronderstellen,� dat� de� abdij�
van� Werden� ook� haar� goederen� in� de� Vecht�
streek� en� Naerdincklant� als� domein� beheerde�
en� hiervandaan� wol� of� wollen� stoffen� haalde?�
Als� in� de� tiende� eeuw� het� graafschap� Naerdic�
klant� aan� het� vrouwenstift� van� Elten� is� geko�
men,� wordt� het� gebied� als� domein� beheerd.�
Waarom�zou�het�in�de�Werdense�tijd�anders�zijn�
geweest.�
Een�interessante�vraag�hierbij�is,�welke�socia�
le� status� de� bewoners� van� het� Gooi� hadden.�
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Waren�het�vrijen�of�horigen�of�allebei?�Er�was�in�
de�achtste�en�vooral�negende�eeuw�in�het�alge�
meen� een� ontwikkeling� gaande,� dat� vrije�
grondbezitters�die�op�landgoederen�van�kerke�
lijke,�koninklijke�en�wereldlijke�heren�gevestigd�
waren� in� een� steeds� sterkere� persoonlijke�
a�ankelijkheid� terechtkwamen.� Ook� vrijen� op�
een� domein� waren� doorgaans� tot� bepaalde�
afdrachten� verplicht.� Anton� Kos� komt� in� zijn�
proefschrift�tot�de�conclusie,�dat�de�latere�erf�
gooiers� horigen� van� Elten� waren.26� Is� het� dan�
niet� voor� de� hand� liggend� te� veronderstellen,�
dat� zij� ook� in� de� Werdense� tijd� voornamelijk�
horigen�waren?�
Was�het�leven�onder�de�abt�van�Werden�of�de�
abdis�van�Elten�beter�dan�dat�van�andere�onder�
horigen?� Op�de� lagere�school� leerde�ik� nog:� on�
der�de�kromstaf�was�het�goed�leven�(de�kromstaf�
als�ambtsteken�van�abten�en�bisschoppen).�Het�
is� de� vraag� of� dat� wel� klopt.� Monniken� waren�
doorgaans� wat� geciviliseerder� dan� wereldlijke�
heren,� maar� het� toezicht� op� hun� horigen� was�
toevertrouwd�aan�een�stoere�meier,�uit�wie�later�
machtige� edelen� groeiden,� zoals� Gijsbrecht� van�
Amstel� en� zijn� familie� die� in� de� dertiende� eeuw�
in� de� Vechtstreek� en� het� Gooi� actief� waren.� En�
wat�wellicht�nog�belangrijker�is:�abdijen�hadden�
een� veel� betere� administratie� dan� wereldlijke�
heren�en�konden�hun�horigen�zo�ook�veel�beter�
economisch�controleren�en�uitknijpen.27�
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A�.�8.�
Bonifatius�hakt�een�eik�om�die�gewijd�is�aan�de�god�Donar�(Duitse�schoolplaat).�

De�kerstening�tussen�Vecht�en�Eem�

�
Over�de�kerstening�tussen�Vecht�en�Eem�heb�ik�
al� vaker� in� TVE� en� elders� gepubliceerd.28� Hier�
vat� ik� een� aantal� zaken� samen� en� voeg� enkele�
nieuwe�elementen�toe.�
�
'Heidense'�praktijken29�
De� kerstening� van� de� bewoners� tussen� Vecht�
en� Eem� betekende� een� langzame� breuk� met�
hun�voorvaderlijke�religieuze�praktijken.�Er�zijn�
geen� geschreven� bronnen� van� de� 'heidenen'�
zelf.�De�enige�stemmen�op�schrift�die�we�daar�
over� hebben,� zijn� a�omstig� van� christelijke�
auteurs,� die� deze� praktijken� als� 'heidens'� en�
'duivels'� diskwaliÞceerden.� De� bronnen� be�
staan� hoofdzakelijk� uit� lijsten� van� heidense�
praktijken,�die�na�de�overgang�tot�het�christen�

�

dom� nog� steeds� hardnekkig� waren� en� die� dus�
door� de� zielzorgers� bestreden� moesten� wor�
den.� Dit� soort� lijsten� verscheen� nog� heel� lang.�
Vraag� is� of� ze� de� werkelijke� situatie� van� dat�
moment�weergaven�of�dat�ze�helemaal�of�gro�
tendeels� van� vroegere� voorgangers� werden�
overgeschreven.� Zo� vinden� we� in� veel� latere�
lijsten� heidense� gewoonten� terug� die� al� door�
bisschop� Caesarius� van� Arles� (469�542)� waren�
vermeld.�
Een�heel�belangrijke�lijst�is�juist�overgeleverd�
uit�de�tijd�van�Willibrord,�Bonifatius�en�Liudger,�
de� Indiculus�superstitionum�et�paganiarum,� een�
overzicht� van� bijgelovige� en� heidense� praktij�
ken.�Men�neemt�tegenwoordig�aan�dat�de�indi�
culus� a�omstig� is� uit� Utrecht,� de� plaats� van�
waaruit� de� kerstening� van� de� Friezen� werd�
geleid.� Interessant� is,� dat� de� Latijnse� lijst� ook�
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A�.�9.�
Reconstructie�van�een�houten�kerkje�(Numan,�Noord�
Hollandse�kerken�en�kapellen;�foto�J.�Matser).�

enkele� oud�Nederlandse� woorden� bevat.� Zo�
worden� dadsisas� genoemd,� De� sacrilegio� super�
defunctos,�id�est�dadsisas,� heiligschennis� boven�
de�doden�door�middel�van�lijkzangen�en�nodfyr,�
noodvuur� waar� reinigende� kracht� aan� werd�
toegekend.�In�de�bronnen�komen�verder�zaken�
voor�als:� bij� bomen� en� bronnen� geloftes�aßeg�
gen,� kruiden� of� barnstenen� kralen� om� de� hals�
hangen,� voortekenen� in� acht� nemen,� roepen�
tegen�de�maan�en�dodeno�ers�die�de�heidenen�
aan�hun�goden�brachten.�En�dan�zijn�er�nog�de�
heilige�eiken�die�door�Bonifatius�werden�omge�
hakt� en� andere� cultusplaatsen� die� ofwel� wer�
den� vernietigd� ofwel� werden� omgedoopt� tot�
christelijke� kerken,� zoals� door� Gregorius� de�
Grote�was�aanbevolen.30�
�
Vestiging�van�het�christendom�
Hoe� verliep� nu� de� invoeging� van� de� bewoners�
tussen�Vecht�en�Eem�in�de�christenheid?�Op�de�
eerste� plaats� waren� er� de� Frankische� vorsten,�
de� hofmeiers� Pepijn� II� en� Karel� Martel,� diens�
zoon� Pepijn� III� (koning� sinds� 751)� en� Karel� de�
Grote,� die�de� door� hen� onderworpen� volkeren�
ook� hun� eigen� katholieke� godsdienst� wilden��
opleggen.� Frankisering� en� kerstening� gingen�
hand�in�hand.31�Zo�liet�Pepijn�II�Willibrord�door�
de� paus� tot� aartsbisschop� van� de� Friezen� wij�
den� en� gaf� hij� hem� het� oude� Romeinse� castel�
lum� in� Utrecht� als� vestigingsplaats.� Pepijn� III�
droeg�de�leiding�van�de�missie�onder�de�Friezen�
op� aan� abt� Gregorius.� En� Karel� de� Grote� liet�
Liudger� missiewerk� verrichten,� eerst� in� het�
noorden�van�Friesland�en�in�Groningen�en�ten�
slotte� onder� de� pas� door� hem� onderworpen�
Saksen.� Bij� de� kerstening� werd� ook� een� grote�
rol� gespeeld� door� inheemse� aristocraten� zoals�
Wursing� en� Adelberga� en� Nothrad.� Dit� was�
vooral� de� tactiek� van� Bonifatius:� eerste� de�
machtigen� bekeren;� de� rest� volgde� dan� wel�
vanzelf.�
Of� Willibrord� vanuit� Utrecht� in� onze� streken�
gepredikt�heeft,�weten�we�niet.�Van�Bonifatius�
weten�we�via�Liudger�wel,�dat�hij�rond�720�met�
steun�van�Wursing�in�de�Vechtstreek�bekerings�
werk� deed� vanuit� Attingahem,� waar� de� eerste�
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kerk�in�onze�streken�werd�gebouwd�en�Bonifa�
tius�zijn�eerste�leerling�kreeg,�Gimbercht.32�Ook�
Adelberga� heeft� de� kerstening� bevorderd.� Op�
haar� grondgebied,� in� Nederhorst� den� Berg,�
werd� door� Liudger� de� tweede� kerk� tussen�
Vecht� en� Eem� gesticht,� de� moederkerk� van�
andere� godshuizen� in� ons� gebied.� Een� vroeg�
teken,� dat� het� christendom� in� onze� streken�
invloed�begon�te�krijgen,�is�het�grafveld�uit�de�
zevende�achtste� eeuw� aan� de� Liebergweg� in�
Hilversum.� Daar� kwam� eerst� crematie� voor,�
maar� vrij� abrupt� ging� men� begraven� en� dat�
laatste,�begraven,�was�bij�uitstek�een�christelijk�
gebruik.�
Wie� er� zich� na� de� drie� eerste� missionarissen�
verder� om� het�zielenheil� van� de� pasbekeerden�
tussen� Vecht� en� Eem� hebben� bekommerd,� is�
onbekend.� Willibrord� had� twee� broers� van�
Adelburga� tot� priester� gewijd,� Willibracht� en�
Thiadbracht,� misschien� om� in� hun� geboorte�
streek� te� werken,� maar� weten� doen� we� dat�
niet.� Liudger� zelf� werd� na� zijn� opleiding� in�
Utrecht� en� York� tot� priester� gewijd.� Zolang� hij�
in� Utrecht� verbleef,� zal� hij� ongetwijfeld� op� het�
zielenheil� van� zijn� streekgenoten� of� tenminste�
de�bewerkers�van�zijn�familiegoederen�bedacht�
zijn�geweest.�Hij�heeft�zelfs�nog�overwogen�om�
op� zijn� voorouderlijk� erfgoed� in� Werinon� een�
klooster�te�vestigen,�maar�op�aanraden�van�zijn�
zuster�Heriburg�zag�hij�daarvan�af,�volgens�het�
Vita� Sancti� Liudgeri� van� Altfried,� omdat� hij� in�
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een� droom� was� gewaarschuwd� voor� de� ver�
woesting�door�de�Noormannen.�In�plaats�daar�
van�stichtte�Liudger�zijn�familieklooster�tenslot�
te� in� Werden,� nadat� hij� in� 792� door� Karel� de�
Grote�naar�het�land�van�de�overwonnen�Saksen�
was� gestuurd.� Het� is� trouwens� de� vraag� of� hij�
voor�dat�klooster�in�Werinon�voldoende�monni�
ken� zou� hebben� kunnen� aantrekken.� Zelfs� in�
Werden� was� dat� moeilijk.� In� een� aantekening�
van�rond�900�over�de�stichting�van�het�klooster�
staat:� De�Saksen�en�Friezen�hadden�een�eenvou�
dig�geloof�en�Liudger�kon�slechts�weinigen�ertoe�
bewegen�het�seculiere�leven�achter�zich�te�laten�
en� de� monastieke� levenswijze� aan� te� nemen.33�
Van�geen�van�de�leiders�van�het�Utrechtse�mis�
siecentrum�of�van�de�vele�missionarissen�onder�
de�Friezen�is�verder�bekend�dat�zij�ook�in�onze�
streken� werkzaam� waren34� Pas� vanaf� bisschop�
Ansfried�(995�1010)�blijkt�er�bij�de�bisschoppen�
enige� interesse� in� het� westen� van� hun� dio�
cees.35�
�
De�kerstening�van�zielen,�tijd�en�landschap�
Onze� streken� werden� dus� opgenomen� in� de�
christenheid,� zoals� Liudger� schrijft.� Wat� bete�
kende�dat?�Allereerst�moesten�de�zielen�geker�
stend� worden.� Daarnaast� vond� er,� zoals� Mos�
tert� het� noemt,� ook� een� kerstening�van�ruimte�
en�tijd�plaats.�
De�kerstening�van�de�zielen�was�een�langdu�
rig�proces.�Eerst�volgde�de�uiterlijke�aanpassing�
aan�het�christelijk�geloof,�terwijl�vele�heidense�
gevoelens� en� praktijken� bleven� bestaan.� Ver�
volgens�moest�het�christendom�binnendringen�
in�de�gedachten��en�gevoelswereld�van�de�nieu�
we�gelovigen.�Dat�gebeurde�met�vallen�en�op�
staan.�Pas�in�de�twaalfde�eeuw�was�dit�proces�
van� dieptekerstening� voltooid.� Ook� de�
'heidense'� tijdsbeleving� werd� langzaamaan�
vervangen� door� de� christelijke,� daarbij� zeer�
geholpen� door� wat� Demyttenaere� het� duize�
lingwekkend� aanpassingsvermogen� van� het�
christendom� heeft� genoemd.36� Zo� werden� de�
oude�feesten�vervangen�door�die�van�het�nieu�
we� geloof:� de� viering� van� de� geboorte� van�
Christus,� zijn� dood� en� verrijzenis� en� de� komst�

�

van�de�Heilige�Geest�op�Pinksteren.�Dan�was�er�
nog� het� groeiend� aantal� heiligenfeesten,� eerst�
die� van� de� patroonheiligen� van� de� eigen� paro�
chiekerk,�van�de�grote�heiligen�uit�de�omgeving�
van�Christus,�zoals�Maria,�Sint�Jan�de�Doper�en�
de� apostelen,� van� de� oud�christelijke� martela�
ren� zoals� Sint� Vitus� in� Naarden� vanaf� 968� en�
tenslotte�de�hele�reeks�heiligen�die�in�de�latere�
Middeleeuwen�vereerd�gingen�worden.�
De� kerstening� van� het� landschap� gebeurde�
door� de� bouw� van� kerken� en� kloosters,� plaat�
sen� van� gezag,� door� God� gewild.37� De� oudste�
kerken� in� onze� streken� waren� van� hout.� Ze�
zullen� verdwenen� zijn� in� de� tijd� van� de� Noor�
mannen.�Tegenwoordig�staat�in�bijna�alle�plaat�
sen� tussen� Vecht� en� Eem� een� middeleeuwse�
kerk� of� heeft� er� een� gestaan.� Ze� zijn� allemaal�
van� baksteen,� met� soms� hier� en� daar� nog� wat�
tufstenen� resten� boven� of� onder� de� grond.�
Enkele� van� die� kerken� hebben� een� geschiede�
nis�die�ver�teruggaat,�tot�de�achtste�en�negen�
de� eeuw,� die� van� Breukelen,� Nederhorst� den�
Berg,� Muiden� en� Naarden,� zoals� we� weten� uit�
de� eerder� besproken� oudste�schriftelijke� bron�
nen.� De� meeste� dateren� uit� de� veertiende�
eeuw,� terwijl� er� nog� enkele� in� de� vijftiende�
eeuw�gesticht�werden.38�
Vanaf�het�einde�van�de�tiende�eeuw�kon�het�
christendom� in� onze� gebieden� zich� gaan� her�
stellen� van� de� slagen� door� de� Noormannen� en�
kon�er�gewerkt�gaan�worden�aan�de�diepteker�
stening.� De� nieuwe� bloei� bleek� onder� meer� uit�
de� stichting� van� nieuwe� kerken� en� parochies.�
Twee� ontwikkelingen� hebben� bewerkt,� dat� er�
vanaf� 1200� steeds� meer� kerken� bijkwamen:� de�
veenontginningen�en�de�bevolkingsgroei.�Sinds�
die� tijd� ook� ontstonden� duidelijk� begrensde�
parochies.� De� veenontginningen� trokken� nieu�
we� bewoners� aan,� terwijl� de� bevolkingsgroei�
leidde� tot� afsplitsingen� van� de� oude� parochies�
en�de�stichting�van�nieuwe.�Het�landschap�was�
net� als� de� zielen� definitief� gekerstend,� althans�
tot�aan�onze�dagen�waarin�het�christelijk�geloof�
aan�het�verdwijnen�is,�kerken�steeds�meer�hun�
oorspronkelijke�betekenis�verliezen�en�er�bede�
huizen�verschijnen�van�een�heel�andere�religie.�
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Dr.� Henk� Michielse� was� voorzitter� en� hoofdre�
dacteur�van�Tussen�Vecht�en�Eem�en�onder�meer�
coördinator� van� het� TVE�onderzoeksproject�
Katholiek�&�protestant�1550�1800.�
�
Noten�
�
1.� Zie� ook� mijn� artikel� 'Hoe� God� verscheen� tussen�
Vecht� en� Eem.� Frankisering� &� kerstening� van�
Naerdicklant� en� de� Vechtstreek',� in� het� digitale�
tijdschrift�Archeologica�Naerdincklant,�najaar�2015.�
2.� Zie�voor�de�archeologie:�Anton�Cruysheer�en�Luit�
van�der�Tuuk,�'De�Vroege�Middeleeuwen� van� het�
Gooi� � Geschiedenis,� nederzettingen� en� vond�
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Pierre� Riché,� Éducation�et�culture�dans�l'�Occident�
barbare,�Paris�1995.�
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O.� Holder�Egger� (red.),� Monumenta� Germaniae�
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lands� vertaald,� in:� Dirk� Otten,� Hoe�God�verscheen�
in� Friesland.� Missie� en� macht� in� Frisia,� Deventer�
2014.��
7.� D.P.� Blok,� De�Franken�in�Nederland,� Bussum� 1979;�
Stéphane� Lebecq,� Les� origines� franques� Ve�IXe�
siècle,�Paris�1990.�
8.� Zie�voor�de�Friezen,�Luit�van�der�Tuuk,�De�Friezen,�
De� vroegste� geschiedenis� van� het� Nederlandse�
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kustgebied,�Utrecht�2013.�
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deleeuwen,�Amsterdam�1939,�p.�11�12.�
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geschiedenis,�2002,�p.�27�68.�
24.�Zie� voor� de� Sint�Paulusabdij:� Charlotte� J.C.� Boer,�
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té�(IXe�XIe�siècle),�Rennes�2008,�p.�107�e.v.�
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De kaart verklaard

De Wandelkaart van Gooiland van
A. Braakensiek

Harry�van�der�Voort�

Wandeling�van�Hilversum�over�'t�Hoogt�van�'t�Kruis,�het�Loosdrechtsche�Bosch�naar�
het�Gooische�Gat�en�van�daar�over�Boomberg,�het�bosch�van�Corver,�`s�Graveland�
en�Spanderswoud�terug.�
Voor�hen,�die�in�Hilversum�bekend�zijn,�is�het�genoeg�te�zeggen,�dat�wij�de�
Langestraat�opzoeken,�terwijl�wij�voor�anderen�even�aanstippen,�dat�de�
Langestraat�loopt�van�de�Kerkbrink�of�het�Logement� Het�Hof�van�Holland!�naar�den�
Groest;�halverwege�die�Langestraat�slaat�men�rechts�den�Neuweg�in,�langs�het�
gebouw�van�het�kantongerecht,�vervolgens�langs�de�openbare�school,�en�daar�links�
den�hoek�om.�Alsdan�zijn�wij�in�het�Krakebeen,�gaan�eenige�stappen�door,�totdat�
wij�rechts�een�voetpad�vinden.�Dit�betredende�zijn�wij�op�den�Eiken�Boschweg�of�
Binnenweg�naar�'t�Hoogt�van�'t�Kruis;�de�weg�is�wel�wat�zanderig,�maar�hij�slingert�
zich�verrukkelijk�door�akkermaalshout�en�bouwland.�
De�tekst�van�deze�wandeling�is�afgedrukt�op�de�
achterzijde� van� Wandelkaart� van� Gooiland�
(Naarden,� Bussum,� Laren,� `s�Graveland,� Blari�
cum,�Huizen)�door�A.�Braakensiek,�2e�druk.�Am�
sterdam,�Tj.�Van�Holkema.�Prijs�60�Cents.�De�titel�
is�net�zo�indrukwekkend�als�die�van�een�boek.�
En�voor�een�dergelijke�prijs�kon�je�toen�ook�een�
boek�kopen.�
�
Een�nieuw�soort�kaart�
In� deze� bijdrage� van� de� rubriek� over� kaarten�
wordt�een�nieuw�verschijnsel�in�de�wereld�van�
de�kaart�voorgesteld:�de�toeristische�kaart.�Als�
voorbeeld�nemen�we�de�Wandelkaart�van�Gooi�
land� van� Braakensiek;� van� de� herdruk� welis�
waar,� want� de� eerste� druk� is� inmiddels� zeer�
moeilijk�te�vinden.�
De� oorspronkelijke� druk� van� de� kaart� van�
Braakensiek�verscheen�in�1876.�Een�advertentie�
van�Joh.�Geradts�in�de�Gooi��en�Eemlander�van�7�
augustus�1876�vermeldt:�...�De�nieuwe�kaart�van�
Gooiland�door�A.�Braakensiek,�f.�0,60.�Deze�kaart�
is�veel�nauwkeuriger�dan�de�vroeger�verschenen�
kaarten� van� het� Gooi,� en� bevat� bovendien� de�
plans�der�gemeenten�Hilversum�en�Naarden.�...�
274�

De� tweede� druk� dateert� uit� 1885� of� 1886.� Dit�
wordt� bevestigd� in� de� eerste� zinnen� van� de�
aangehaalde� wandeling� van� Hilversum� over� 't�
Hoogt� van� 't� Kruis.� Men� loopt� namelijk� langs�
het�gebouw�van�het�Kantongerecht,�gebouwd�
in�1879�1880,�en�de�Openbare�School,�gebouwd�
in� 1881.� De� herdruk� werd� verzorgd� door� J.F.�
Eversz�en�de�lithograÞe�door�Tresling�&�Co.�te�
Amsterdam.�
De� kaart� meet� in� opgevouwen� toestand�
13x24�cm�en�volledig�opengevouwen�47x53cm.�
De� afmetingen� in� opgevouwen� toestand� zijn�
handzaam� genoeg� om� de� kaart� op� de� wande�
ling�mee�te�nemen.�Echter,�om�de�kaart�te�kun�
nen� gebruiken� moet� deze� in� zijn� geheel� open�
gevouwen�worden.�De�kaart�is�volledig�in�kleur�
en�is�een�steendruk.�
Albertus�Braakensiek�(1811�1883)�en�zijn�zoon�
Albertus� Barend� Hendrik� Braakensiek� (1841�
1884)� hadden� in� die� jaren� een� goede� naam�
verworven�op�gebied�van�cartograÞe,�lithogra�
Þe� en� tekenen.� Zij� hadden� gezamenlijk� een�
drukkerij�en�uitgeverij�in�Amsterdam.�Zij�brach�
ten� meer� wandelkaarten� uit,� onder� meer� die�
van�Baarn�en�Omgeving�die�kort�voor�de�eerste�
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Pp.�276�277:�Wandelkaart�van�Gooiland�(Naarden,�Bussum,�Laren,�`s�Graveland,�Blaricum,�Huizen)�door�A.�Braaken�
siek,�2e�druk.�
�
Midden�op�de�Bussumerheide�was�vroeg�in�het�derde�kwart�van�de�negentiende�eeuw�een�renbaan�aangelegd.�Goed�
zijn�de�verdedigingswerken�uit�de�voorstelling�van�Naarden�ten�zuiden�van�Bussum�te�zien:�een�Lunet�en�het�O�en�
sief�(het�huidige�Werk�IV).�

druk�van�die�van�Gooiland�verschenen�was.�Kort�
na� de� uitgave� van� de� Wandelkaart�van�Gooiland�
verscheen�de�Wandelkaart�van�Utrecht�en�Omge�
ving.�De�vraag�naar�wandelkaarten,�toeristische�
kaarten�zouden�wij�nu�zeggen,�was�zover�toege�
nomen� dat� het� voor� een� uitgever� als� Braaken�
siek� interessant� geworden� was� om� deze� com�
�

mercieel� te� gaan� uitgeven.� De� kaarten� werden�
niet� voor� een� speciale� gelegenheid� gemaakt,�
men�kon�ze�in�de�boekhandel�aanscha�en.�
�
Drie�a�eeldingen�
De� kaart� toont� het� Gooi� met� `s�Graveland,� dat�
net� als� bij� veel� moderne� kaarten,� deels� buiten�
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Midden�in�Laren�is�de�Coeswaerde�op�de�Brink�herken�
baar.�Duidelijk�zijn�de�tracés�van�de�Gooische�Stoom�
tram�aangegeven.�Vanwege�de�kleine�schaal�van�de�
kaart�heeft�de�kaartmaker�de�H(ervormde)�Kerk�aan�de�
verkeerde�kant�van�de�spoorbaan�moeten�zetten.�

het� kader� getekend� is.� Eemnes� en� Baarn� staan�
niet� op� de� kaart,� die� ruimte� wordt� in� beslag�
genomen� door� drie� a�eeldingen:� de� platte�
gronden�van�Naarden�binnen�de�vesting�en�van�
het�centrum�van�Hilversum.�(Opmerkelijk�is�dat�
de� vesting� van� Naarden� helemaal� is� getekend.�
Op� latere� kaarten� worden� meestal� de� verdedi�
gingswerken�weggelaten.)�De�derde�a�eelding�
is� een� aanzicht� van� het� pension� Trompenberg.�
Opmerkelijk� is�dat�de�a�eelding� van� het� pensi�
on�niet�is�aangepast.�Het�pension�Trompenberg�
werd� gebouwd� in� 1875� en� kwam� gereed� in� het�
voorjaar�van�1876�zoals�het�is�afgebeeld.�In�het�
najaar� 1877� werd� de� tweede� vleugel� gebouwd�
tegen� het� hoge� deel� rechts� op� de� a�eelding,�
waardoor� het� gebouw� zijn� kenmerkende� lang�
gerekte�symmetrische�verschijningsvorm�kreeg.�
�
Militaire�informatie�
Ondanks� de� pretentie� dat� deze� wandelkaarten�
nauwkeurig� waren,� zijn� er� toch� wel� enkele� op�
merkingen� te� maken.� Zo� was� rond� 1885� het�
wegenpatroon�rond�de�Trompenberg�uitgebrei�
der�dan�hier�ingetekend�staat.�Ook�is�de�hoogte�
maat� voor� het� hoogste� punt,� de� Trompenberg,�
te� ver� in� de� richting� van� Hilversum� op� de� kaart�
278�

ingeschreven.� Wie� specialistische� kennis� heeft�
van�andere�plekken�op�de�kaart,�vindt�mogelijk�
meer� van� dergelijke� kleine� foutjes� of� omissies.�
Toch�is�deze�wandelkaart�een�hele�stap�vooruit�
ten� opzichte� van� de� kaarten� voor� het� gewone�
publiek� die� tot� dan� toe� waren� verschenen.� De�
vele�kleine�details�op�de�kaart�alsmede�de�grote�
nauwkeurigheid�in�het�algemeen�zijn�te�danken�
aan� de� topograÞsche� kaarten�die�de� TopograÞ�
sche� Dienst� als� onderdeel� van� het� Kantoor� van�
Hypotheken� en� Openbare� Registers,� meestal�
kortweg� aangeduid� als� Het� Kadaster,� gemaakt�
heeft.� Ook� de� zogenoemde� sta�aarten� waar�
mee�het�leger�werkte�werden�gebaseerd�op�de�
kaarten�van�deze�dienst.�
Dat�men�nog�niet�goed�overzag�wat�een�der�
gelijke� nauwkeurige� kaart� bedoeld� voor� het�
gewone� publiek,� kon�inhouden� blijkt� wel� uit�de�
militaire� werken� die� op� de� Wandelkaart� van�
Gooiland� staan� ingetekend.� Naast� de� hele� ves�
ting� Naarden� staan� ook� de� meeste� werken� van�
de� Voorstelling� rond� Bussum� ingetekend.� Aan�
de� Karnemelksesloot� vindt� men� de� Batterij� De�
Spiegel.� Naast� de� spoorlijn� staat� de� Lunet� en�
even� verderop� op� de� heide� is� het� O�ensief�
(Werk� IV)� ingetekend.� En� als� laatste� naast� de�
Amersfoortse�Straatweg�tegenover�de�Gooische�
Boer,� nog� een� lunet.� De� verkenners� van� een�
eventuele� vijand� hadden� het� gemakkelijk:� ook�
zij�konden�deze�kaart�gewoon�in�de�boekhandel�
aanscha�en.� Op� latere� kaarten� zijn� de� verdedi�
gingswerken� of� weggelaten� of� de� plaats� waar�
deze�lagen,�is�wit�gelaten.�Op�latere�kaarten�ligt�
rond� Naarden� dan� meestal� een� opmerkelijk�
brede�gracht�getekend.�
�
Wandelingen�
Op� de� achterzijde� staan� naast� de� titel� en� de�
reeds� genoemde� wandeling,� nog� twee� wande�
lingen� afgedrukt� en� een� kort� overzicht� van� het�
openbaar� vervoer� in� de� omgeving� van� Hilver�
sum.� De� andere� wandelingen� zijn:� Wandeling�
van�Bussum�over�Laren�en�Blaricum�naar�Hilver�
sum,� en� Wandeling� van� Naarden�Bussum� over�
Jan�Tabak,� door� het� Bosch�van�Bredius� naar� Val�
kenveen,� en� over� voornoemd� landgoed� terug�
naar�Jan�Tabak.�
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De�omgeving�van�de�Trompenberg�in�Hilversum.�Rond�
het�Herstellingsoord�zijn�de�bekende�villa's�Quatrebras�
en�Wisseloord�aangegeven.�Te�zien�is�dat�de�hoogte�
maat�van�24�m�aan�de�verkeerde�kant�van�het�woord�
Herstellingsoord�is�geschreven.�

Op� de� kaart� zijn� ook� extra� gegevens� te� vinden:�
naast� kerken� en� andere� bijzondere� gebouwen,�
worden�ook�enkele�fabrieken,�bedrijven,�hotels�
en� uitspanningen� aangegeven.� Het� is� duidelijk�
dat� de� Wandelkaart� van� Gooiland� is� bedoeld�
voor� een� publiek� dat� voor� langere� tijd� zich� in�
een� en� dezelfde� omgeving� ophoudt� en� ver�
maakt� wil� worden.� De� wandelingen� zijn� ßinke�
wandelingen,�die�ook�een�geoefende�wandelaar�
toch� wel� enkele� uren� zo� niet� bijna� de� hele� dag�
kostten.� Wandelen� was� in� die� tijd� een� geliefd�
tijdverdrijf,�bijna�een�sport�te�noemen.�Men�liep�
veel�en�vaak�voor�onze�begrippen�lange�afstan�
den� in� relatief� korte� tijd.� De� welgestelden� kon�
den� voor� het� wandelen� allerlei� kleding,� als�
schoenen� en� overjassen,� en� attributen� als� wan�
delstokken� aanscha�en.� Voor� de� gewone� man�
was� de� aanschaf� van� een� dergelijke� kaart� te�
kostbaar.�
De�Gooi��en�Eemlander�van�10�juni�1893�maakt�
melding� van� een� wandelwedstrijd� die� gewon�
nen� werd� door� ene� G.� Aldolfs,� 21� jaar� oud,� uit�
Amsterdam.�Hij�liep�het�traject�van�Amsterdam,�
met� start� in� het� Park,� langs� de� Vecht� naar� de�
stad� Utrecht� en� over� de� Tolakkersteeg,� door�
�

Hilversum,� 's�Graveland,� Weesp� terug� naar� Am�
sterdam�en�Þnishte�daar�in�het�Park.�Hij�had�de�
afstand�gelopen�in�11�1⁄2�uur�en�was�daarbij�ruim�
één�kilo�afgevallen.�
�
Vermaak�voor�welgestelden�
Rond� 1875� veranderden� mede� door� de� komst�
van� spoorlijnen� de� mogelijkheden� voor� welge�
stelden�om�op�eenvoudigere�wijze�in�de�zomer�
maanden� buiten� te� wonen.� In� Hilversum� werd�
dit� versterkt� door� de� stichting� in� 1875� van� het�
herstellingsoord� De� Trompenberg:� een� pension�
dat� als� kuuroord� fungeerde� omringd� door� een�
villapark.�In�korte�tijd�verrezen�op�Trompenberg�
naast� het� hotel�pension,� verscheidene� andere�
pensions.� In� 1877� werd� de� mogelijkheid� tot� re�
creatie� op� Trompenberg�uitgebreid,� doordat� de�
Vereeniging� een� buitensociëteit� en� een� muziek�
tent�liet�bouwen�naast�de�al�aanwezige�Koepel.�
Vanaf�1878�organiseerde�de�Vereeniging�muziek�
optredens� en� toneelvoorstellingen� in� deze� bui�
tensociëteit.�Voor�de�mensen�die�voor�hun�rust,�
gezondheid� of� gewoon� voor� hun� vakantie� ver�
blijf� hielden� in� Hilversum� en� omgeving,� maar�
een� actievere� besteding� van� de� dag� wilden,�
werd� deze� Wandelkaart� van� Gooiland� uitge�
bracht.�
�
Ing.� H.J.T.� van� der� Voort� BBE� is� bouwhistoricus�
en� bouwkundige,� actief� lid� van� de� Hilversumse�
Historische�Kring� Albertus�Perk!�en�de�Historische�
Kring�Eemnes.�
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Expositie erfgooiers

Nazaten erfgooiers gefotografeerd

De�meeste�inwoners�van�het�Gooi�zijn�wel�eens�
een�erfgooier�tegengekomen.�Soms�in�het�echt,�
meestal� in� boeken� en� artikelen� of� op� schilderij�
en� in� tentoonstellingen.� En� vaak� ging� het� om�
oude!�erfgooiers,�vereeuwigd�door�schilders�als�
Ferdinand� Hart� Nibbrig� (1866�1915)� en� Martin�
Borgord�(1866�1935).�In�de�zomer�van�2015�was�
er� in� het� museum� Singer� Laren� opnieuw� een�
expositie� over� erfgooiers.� Met� een� belangrijk�
verschil:�dit�keer�ging�het�om�erfgooiers�van�nu.��
�
Een�korte�impressie�
De� tentoonstelling� Koos� Breukel.� Erfgooiers� (16�
juni� tot� en� met� 30� augustus� 2015)� was� een� co�
productie�van�het�Goois�Natuurreservaat,�Singer�
Laren�en�de�Stichting�Stad�en�Lande.�Deze�orga�
nisaties� vertegenwoordigen� drie� belangrijke�
aspecten� van� de� erfgooiersgeschiedenis.� Het�
Goois�Natuurreservaat�zag�begin�jaren�1930�het�
licht.�Het�kocht�grote�delen�erfgooiersgrond�en�
maakte� daarvan� beschermd� natuurgebied.� Het�
280�
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museum�Singer�Laren�werd�in�1956�geopend.�De�
collectie�bestaat�onder�meer�uit�werken�van�het�
mecenasechtpaar�William�Singer�(1868�1943)�en�
Anna� Spencer� Burgh� (1878�1962).� Zij� stelden�
veel� kunstenaars� in� staat� het� Gooise� landschap�
en�zijn�bevolking,�onder�wie�ettelijke�erfgooiers,�
vast� te� leggen.� En� de� Stichting� Stad� en� Lande�
nam� in� 1979� het� roer� over� van� de� toen� geliqui�
deerde� erfgooiersorganisatie� met� als� doel� de�
geschiedenis� van� de� erfgooiers� levend� te� hou�
den.�Maar�wat�en�wie�waren�erfgooiers?�
Erfgooiers� waren� Gooise� boeren� en� veehou�
ders� die� collectief� gebruiksrechten� hadden� op�
gemeenschappelijke� gronden:� weilanden� of�
meenten!,� heiden,� bossen,� venen,� moerassen�
en� jachtvelden.� Die� rechten� overerfden� van�
vader� op� zoon,� vandaar� erf�gooiers.� Om� hun�
gebruiksrechten�te�beschermen�én�opdat�alleen�
erfgooiers� die� uitoefenden,� richtten� zij� begin�
vijftiende�eeuw�een�agrarische�belangenorgani�
satie� op:� Stad�en�Lande�van�Gooiland.1� Die� naam�
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Bert�Bus�(1933).�
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Nicolette�de�Gooijer�(1965).�

�
Ton�van�den�Brink�(1936).�

verwijst� naar� de� stad� Naarden� en� de� dorpen�
Blaricum,� Bussum,� Hilversum,� Huizen� en� Laren.�
Onder� druk� van� de� woningnood� en� door� het�
afnemende� boerenbedrijf� kwam� er� uiteindelijk�
een� eind� aan.� De� vraag� rijst:� eindigde� toen� ook�
het�erfgooierschap?�
Het�antwoord�is�even�kort�als�snel:�nee.�Juist�
doordat� er� met� één� pennenstreek� een� einde�
kwam� aan� het� o�ciële� erfgooierschap� � en� er�
sindsdien� o�cieus� talloze� erfgooiers� geboren�
werden� en� worden� � had� het� geen� praktische�
betekenis�meer.�Er�was�plots�alle�tijd�en�ruimte�
om� de� nostalgische� betekenis� op� te� tuigen.�
Door� historici,� door� lie�ebbers� van� geschiede�
nis� en� door� erfgooiers� zelf.� Ergens� eind� 2011�
dacht� ik:� deze� mensen� moeten,� voordat� de� ge�
schiedenis� werkelijk� haar� werk� doet� of� voordat�
hun�nazaten�er�helemaal�geen�boodschap�meer�
aan� hebben,� gefotografeerd� worden� door� een�
fotograaf� die� portretten� maakt� van� mensen�
zoals�ze�zijn�en�sporen�van�hun�leven�zichtbaar�
maakt.�Die�fotograaf�was�Koos�Breukel.�
�

Koos�Breukel�
Breukel�maakt�portretten�van�boeren�en�vissers,�
van� politici� en� bestuurders,� van� schrijvers� en�
kunstenaars,�van�blinden�en�verminkten�en�van�
sporters� en� kantoorpersoneel:� Ze� [de� portret�
ten]�zijn�niet�cosmetisch�mooi.�Geen�opgesmukte�
schoonheid.�Het�is�mooi�omdat�er�suggestie�in�zit.�
Een� goed� portret� maakt� nieuwsgierig� naar� de�
persoon�die�erop�staat.2� In� 2013� maakte� Breukel�
de� o�ciële� staatsieportretten� van� koning� Wil�
lem�Alexander� en� koningin� Máxima.� Zijn� por�
tretten� van� Jan� Wolkers� (1925�2007),� Lou� Reed�
(1942�2013)�en�Remco�Campert�hebben�een�plek�
veroverd�in�ons�visueel�geheugen.�Maar�ook�de�
portretten� van� minder� bekende� of� onbekende�
mensen�doen�ertoe.�Breukel�maakt�daarin�geen�
onderscheid:� Hij� is� zich� bewust� van� het� belang�
van�de�ontmoeting.�Daarbij�heeft�Breukel�niet�de�
pretentie� te� denken� dat� hij� iemands� persoonlijk�
heid�fotografeert.�Hij�weet�dat�hij�slechts�getuige�
is�van�een�mensenleven.3�
Het� cliché� wil� dat� een� fotograaf� altijd� een�
camera� om� zijn� nek� heeft� hangen.� Hij� is� schuw�

�
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�
Koos�Breukel�aan�het�werk.�

�
Ferdinand�Hart�Nibbrig,�Larensche�Typen,�1910.�

of� in� zichzelf� gekeerd,� doet� niet� echt� mee� aan�
het�gesprek,�maar�observeert�obsessief�de�om�
geving.�Altijd�op�zoek�naar�het�juiste�moment�of�
de� juiste� persoon.� Breukel� voegt� aan� deze� ge�
meenplaats�echter�iets�toe:�zijn�mobiele�studio.�
Of� het� nu� festivalgangers� in� de� polder� zijn�
(Lowlands� 2014),� Friese� en� Noord�Hollandse�
boeren� (2004)� of� in� dit� geval� erfgooiers,� hij�
weet� als� geen� ander� een� in� het� dagelijks� leven�
onzichtbaar�groepsverband�bloot�te�leggen.�
�
Fotoweekenden�
We� organiseerden� twee� fotoweekenden� in� Sin�
ger� Laren� waarvoor� meer� dan� tweehonderd�
erfgooiers�en/of�hun�nazaten�zich�aanmeldden.�
Breukel� fotografeerde� zoals� hij� dat� altijd� doet�
op� locatie:� In� een� paar� uur� maak� ik� honderd� fo�
to s.�De�een� na� de�ander.�Als�een�soort�schoolfo�
tograaf.� Hij� gaf� geen� kledingadvies.� Hoogstens�
vroeg�hij�een�jas�aan�of�uit�te�doen.�Make�up�en�
een� spiegel?� Niet� aanwezig,� net� als� een� decor.�
Hij�maakte�de�erfgooiers�niet�mooier�of�lelijker,�
hij� diende� ze� op� zonder� saus4:� Ik�had�geen�idee�
hoe� een� erfgooier� er� per� deÞnitie� uitziet.� Ik� ben�

me�eerst�gaan�verdiepen�in�geschilderde�portret�
ten,� zoals� enkele� hier� [Singer� Laren]� hangen.� En�
het� viel� me� op� dat� er� geen� wezenlijk� verschil� be�
stond�tussen�hoe�die�schilders�naar�die�erfgooiers�
keken�en�hoe�ik�dat�doe.�Er�is�een�soort�afstand.�
Je�ziet�dat�het�geen�bekenden�van�me�zijn.�Ik�be�
kijk� ze� simpelweg� als� onderwerp.� Ik� maakte� ze�
niet�rauwer,�zette�ze�geen�cowboyhoed�op�of�gaf�
ze�een�dubbelloops�jachtgeweer.�
Er� hingen� meer� dan� veertig� portretten� van�
erfgooiers� in� de� expositie,� geßankeerd� door�
enkele�geschilderde�erßaters.�De�reacties�op�de�
haarscherpe�foto s�en�de�combinatie�van�heden�
daagse� kunst� met� de� geschiedenis� waren� zeer�
positief.� Joost� Zwagerman� (1963�2015)� kwaliÞ�
ceerde�Breukels�werk�ooit�als�evenwichtskunst,�
waarbij� hij� gebruikmaakt� van� zijn� autistisch�
oog.5� Het� is� vermoedelijk� allemaal� waar,� maar�
de�kwaliÞcatie�autistisch�is�dermate�aan�inßatie�
onderhevig� geweest,� dat� die� eerder� niets� dan�
iets�zegt.�Veelzeggender�is�de�door�Zwagerman�
aangehaalde� titel� van� een� door� Gerrit� Komrij�
(1944�2021)� samengestelde� tentoonstelling� in�
het� Stedelijk�Museum�Amsterdam:� Kijken�is�beke�
ken�worden�(1996).�Dat�deed�tijdens�de�opening�
van� de� erfgooierstentoonstelling� in� kwadraat�
opgang.� De� geportretteerde� erfgooiers� waren�
grotendeels� aanwezig,� liepen� langs� hun� en� an�
dere� portretten� en� lieten� zich� nogmaals� foto�
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graferen,� dit� keer� door� een� familielid� of� beken�
de� met� een� smartphone.� De� erfgooiersselÞe!�
was�geboren.�
�
Identiteit�
De� combinatie� van� (kunst)historie� met� heden�
daagse� portretfotografie� leverde� een� uniek�
beeld� op� van� erfgooiers� en� hun� nazaten.� De�
tentoonstelling� blies� een� ietwat� onderge�
sneeuwde�identiteit�nieuw�leven�in.6� Een�identi�
teit�die�eeuwenlang�de�verbindende�factor�in�de�
regio�het�Gooi�is�geweest.�De�waarde�ervan�ligt�
niet� alleen� in� het� verleden,� maar� ook� in� het� he�
den� en� zelfs� in� de� toekomst,� want� een� regio�
bestaat� niet� alleen� uit� geografische� afbakenin�
gen� of� culturele� tradities,� maar� komt� ook� tot�
stand� door� de� relatie� tussen� mensen� en� hun�
omgeving.� Omdat� het� erfgooiersverhaal� intus�
sen�is�opgegaan�in�een�ander�verhaal,�de�natuur�
bescherming,� beschouwen� veel� erfgooiers� van�
nu�zich�als�de�hoeders�van�het�Gooise�landschap�
en� wijzen� met� trots� op� hun� lange� gezamenlijke�
verleden,�een�verleden�dat�een�plek�in�het�heden�
kreeg.� Of� zoals� emeritus� hoogleraar� Moderne�
Nederlandse� Letterkunde� Marita� Mathijsen�
schreef:� Er� is� een� gehechtheid� aan� grond,� taal,�
geluid,�smaak�die�niet�met�een�bekrompen�natio�
nalisme� of� overdreven� chauvinisme� te� maken�
heeft�maar�met�het�gevoel�ergens�bij�te�horen.7�
�

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.�
�
Noten�
�
1.� Strikt�genomen�waren�er�twee�Gooise�marken,�de�
agrarische� of� meentmarke� en� de� bosmarke.� Ze�
kiemden�allebei�al�in�de�tiende�eeuw,�maar�werden�
vanaf� circa� 1300� allengs� geformaliseerd.� De� bena�
ming� Stad�en�Lande�van�Gooiland!�is�jonger,�maar�
heeft� wat� mij� betreft� terugwerkende� kracht� tot�
1403.�
2.� Rinskje� Koelewijn,� Ik� zoek� het� bewijs� van� ons�
bestaan!,� in:� NRC�Handelsblad�7/8� september� 2013,�
L9.�
3.� Hedy�van�Erp,� Hall�and�All!,�in:�Me�We.�Lichtervelde�
2013,�p.�386.�
4.� Hedy�van�Erp,� Hall�and�All!,�in:�Me�We.�Lichtervelde�
2013,�p.�386.�
5.� Joost�Zwagerman,� Het�autistisch�oog.�Evenwichts�
kunst� volgens� Koos� Breukel!,� in:� Alles� is� gekleurd.�
Omzwervingen�in�de�kunst.�Amsterdam�2011,�p.�198.�
6.� Over�identiteit:�Paul�Verhaeghe,�Identiteit.�Amster�
dam�2013,�p.�14�en�p.�39.�Verhaeghe�stelt�dat�iden�
titeit� gaat� over� het� grotere� narratief� van� een� be�
paalde� cultuur.� Als� dat� samenhangende� geheel�
ingrijpende� wijzigingen� ondergaat,� heeft� dit� zon�
der� twijfel� gevolgen� voor� de� daarbij� aansluitende�
identiteiten:�die�zullen�evolueren�in�de�richting�van�
het� nieuwe� narratief� met� de� nieuwe� normen� en�
waarden.� Identiteit� heeft� alles� te� maken� met�
ethiek!.� In� zijn� boek� Autoriteit� (Amsterdam� 2015),�
p.� 13�14,� vat� hij� het� nog� eens� samen:� Identiteit� is�
een� constructieproces� dat� overal� op� dezelfde�
manier� verloopt,� maar� de� inhoud� ervan� kan� zeer�
verschillend�zijn.!�
7.� Marita� Mathijsen,� Het� recht� op� heemgevoel!,� in:�
Baudet,� T.� en� G.� Mak� (red.),� Thuis� in� de� tijd.� Am�
sterdam�2014,�p.�28.�
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Erflaters tussen Vecht en Eem

Een nagekomen Gooise erflater: Jo van
Gogh-Bonger (1862-1925)

De victorie van Vincent van Gogh vanuit Bussum

�
Marcus�van�der�Heide�

Op�29�juli�1890�overleed�Vincent�van�Gogh�ten�gevolge�van�het�pistoolschot�
waarmee�hij�zichzelf�enkele�dagen�eerder�verwondde.�Nog�geen�half�jaar�later�stierf�
ook�zijn�broer�Theo,�de�Parijse�kunsthandelaar�die�altijd�in�Vincents�werk�geloofd�
had�en�hem�Þnancieel�had�gesteund�in�ruil�voor�zijn�werk.�Aan�Theo s�vrouw�
Johanna�Bonger�is�het�te�danken�dat�de�nalatenschap�van�Vincent�bewaard�is.�Door�
haar�toedoen�kon�haar�zoon�in�1962�de�door�haar�veiliggestelde�Van�Gogh�collectie�
overdragen�aan�de�Nederlandse�Staat.�Die�liet�het�Van�Gogh�Museum�bouwen,�dat�
in�1973�werd�geopend.�
Theo� van� Gogh� (1857�1891)� leerde� Jo,� van� be�
roep�lerares�Engels,�kennen�via�haar�broer�An�
dries�(1861�1936),�in�Parijs�als�assuradeur�werk�
zaam.�In�augustus�1885�ontmoetten�Theo�en�Jo�
elkaar� voor� het� eerst.� Op� 18� april� 1889� trouw�
den�ze.�
Jo�zelf�schreef�aan�Vincent�dat�ze�in�verwach�
ting�was:�Ik�zal�beginnen�je�een�groot�nieuwtje�te�
vertellen� [ ]� dat� wij� deze� winter� een� baby� ho�
pen�te�krijgen,�die�wij�Vincent�zullen�noemen�als�
je�zijn�peetvader�wilt�zijn�(brief�601).�Op�31�janu�
ari�1890�werd�inderdaad�een�zoon�geboren,�die�
Vincent� Willem� werd� genoemd.� Nog� geen� jaar�
later� was� Jo� weduwe� én� eigenares� van� een�
overstelpende�hoeveelheid�doeken,�aquarellen�
en�tekeningen�van�haar�zwager�Vincent,�op�dat�
moment� non�valeurs,� want� Van� Gogh� was� tot�
dan�onverkoopbaar.�
De�jonge�weduwe�vestigde�zich�in�mei�1891�in�
Bussum� om� mijn� kind� gezonde,� frisse� lucht� te�
geven,�schreef�ze�15�november�1891�in�het�dag�
boek,�dat�ze�in�Bussum�weer�begon�bij�te�hou�
den.� Ze� vervolgt:� Behalve� de� zorgen� voor� het�
kind�heeft�Theo�mij�nog�een�andere�taak�nagela�
ten,� het� werk� van� Vincent� ongeschonden� te� be�
waren�voor�het�kind.�Bussum�was�een�bewuste�
keuze� van� Jo.� Daar� woonde� Frederik� van�
Eeden,� die� in� de� herfst� van� 1890� in� Parijs� de�
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zieke� Theo� behandeld� had.� Mede� door� zijn�
toedoen� werd� Theo� overgeplaatst� naar� het�
Geneeskundig� Gesticht� voor� Krankzinnigen� in�
Utrecht,� waar� hij� op� 25� januari� 1891� overleed.�
Ook� had� Van� Eeden,� nadat� hij� in� Parijs� kennis�
had�gemaakt�met�het�werk�van�Van�Gogh,�in�De�
Nieuwe� Gids� van� december� 1890� een� van� de�
eerste� Van� Gogh�essays� geschreven� over� een�
geniaal,� nagenoeg� onbekend� Hollands� kunste�
naar.�Hij�heeft�gezocht�met�een�gepassioneerden�
ijver,� eenzaam,� zonder� opzien� of� ophouden,�
zonder� de� geringste� bekommering� om� wat� men�
zeggen� of� denken� zou� of� wat� er� gebeuren� zou�
met� zijn� werk� en� met� hem� zelf,� besluit� Van�
Eeden�zijn�essay.�
Om� in� haar� levensonderhoud� te� voorzien�
begon�Jo�in�Bussum�in�de�villa�Helma,�Konings�
laan�4,�een�pension.�Van�Eeden�wees�Lodewijk�
van�Deyssel�in�oktober�1892�op�de�schoonzuster�
van� den� schilder,� en� weduwe� van� den� kunstver�
kooper.� Zij� houdt� pension� en� zal� geneigd� zijn,�
voor�betrekkelijk�weinig�(b.v.�f�40,��'s�maands)�je�
vrouw�en�zoon�te�herbergen� [ ].�Het�is�een�lief�
jong� vrouwtje� met� een� zoontje� van� drie� [lees:�
twee]�jaar.� De� Van� Eedens� en� de� Van� Deyssels�
werden�goede�vrienden�van�Jo,�met�name�ook�
door�hun�kinderen,�die�vaak�bij�elkaar�kwamen�
spelen.�Jo�stuurde�Van�Deyssel�in�oktober�1893�
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Portret�van�Jo�Bonger�door�Johan�Cohen�Gosschalk,�
circa�1905�(Drents�Museum).�

een� pakje� Van� Gogh�brieven:� Ik� lees� in� al� die�
brieven� hun� beider� levensgeschiedenis� en� zou�
zoveel�kunnen�aanvullen�[ ].�Ik�stel�het�op�hoge�
prijs� uw� opinie� er� over� te� horen.� Van� Deyssel�
voldeed�niet�aan�haar�verzoek.�Onbegrijpelijk�is�
dat� hij,� zo� dicht� bij� het� vuur,� geen� Van� Gogh�
ambassadeur�is�geworden!�
�

Willem�Kloos�

�
Een� uitgebreide� bron� over� Jo� en� villa� Helma� is�
de� dichter� Willem� Kloos,� het� boegbeeld� der�
Tachtigers.� Na� een� zelfmoordpoging� belandde�
hij� in� oktober� 1895� in� hetzelfde� krankzinnigen�
gesticht�waar�Theo�van�Gogh�in�1891�was�over�
leden.�Van�Eeden�ontfermde�zich�over�hem�en�
nam�hem�in�mei�1896�in�huis�op.�Later�dat�jaar�
verhuisde� Kloos� naar� Parkzicht,� pension� Linn,�
Parklaan� 4� te� Bussum.� In� april� 1899� attendeer�
de� hij� zijn� toekomstige� echtgenote� Jeanne�
Reyneke� van� Stuwe� op� Jo� Bonger:� Ze� heeft�
dichtbij� t� station� een� gezellig� pension.� Ik� ken�
mevrouw�Van�Gogh�persoonlijk�en�kom� s�avonds�

�

Kloos�en�Jeanne�trouwden�in�januari�1900�en�vestigden�
zich�in�Den�Haag.�

wel� eens� bij� haar� op� theevisite.� Zij� is� een� be�
schaafde,� ontwikkelde� vrouw� onder� de� veertig�
jaar.� Ik� heb� over� ons� engagement� van� haar� een�
lief� brie�e� gehad,� dat� ik� je� zal� laten� lezen,� als� je�
hier�bent.�
Jeanne�logeerde�in�juni�1899�veertien�dagen�
in�villa�Helma.�Kloos�schreef�haar:�Lief,�ik�ben�bij�
mevr.�Van�Gogh�geweest.�Ze�was�heel�aardig,�ze�
sprak�heel�hartelijk�over�je,�en�verontschuldigde�
zich�bij�mij,�dat�ze�je�niet�als�logée�kon�beschou�
wen.� Ze� zal� rekenen� twee� gulden� per� dag.� Ik�
vind,�dat�ze�het�nogal�redelijk�maakt.�
De�briefwisseling�tussen�Kloos�en�Jeanne�uit�
deze� Bussumse� jaren� werd� in� 1927� gepubli�
ceerd�als�Liefdesbrieven.�Jeanne�publiceerde�in�
1932� in� De�Nieuwe�Gids� haar� herinneringen� aan�
Jo�Bonger.�
�

De�brieven�

�
Naast� haar� taak� het� werk� van� Vincent� veilig� te�
stellen� heeft� Jo� twintig� jaar� gewerkt� aan� de�
publicatie�van�de�(vaak�ongedateerde)�brieven�
van�Van�Gogh.�Deze�verschenen�in�drie�delen�in�

TVE�33e�jrg.�2015�

285�

Laatst�gewijzigd:�7�12�2015�Versie:�2e�proef�

Jan�Veth�aan�het�werk,�tekening�van�Georg�Rueter�
(Boekenweekgeschenk�1933).�

Villa�Parkzicht.�

1914.�Jo�schreef�er�een�inleiding�van�64�pagina s�
bij,� die� de� basis� vormt� voor� alle� verdere� Van�
Gogh�studie.� De� informatie� voor� haar� inleiding�
heeft� Jo,� behalve� uit� de� brieven,� vooral� uit� de�
verhalen�van�Theo�en�diens�moeder�(overleden�
in�1907)�moeten�halen.�
Bijzonder�is�dat�ze�Vincent�alleen�in�de�laatste�
drie�maanden�van�zijn�leven�heeft�meegemaakt�
en�dat�maar�drie�keer.�De�eerste�keer�was�op�17�
mei� 1890,� toen� Vincent� vanuit� het� gesticht� in�
Saint�Rémy� naar� Parijs� kwam� om� de� baby� te�
bewonderen:� Hij�bleef�drie�dagen�en�den�eersten�
morgen�stond�hij�al�heel�vroeg�in�hemdsmouwen�
zijn�schilderijen�te�bekijken�waarvan�ons�apparte�
ment� vol� was,� in� de� zitkamer,� overal� onder� het�
bed,� onder� de� sofa,� onder� de� kasten,� in� het� lo�
geerkamertje.�Op�8�juni�1890�ging�het�gezin�van�
Theo� een� zondagje� naar� Vincent� in� Auvers,�
waarna� deze� schrijft:� de�afgelopen�zondag�heeft�
mij� een� heel� aangename� herinnering� nagelaten:�
op�die�manier�voel�ik�dat�je�minder�ver�van�elkaar�
bent,�en�ik�hoop�dat�we�elkaar�nog�dikwijls�zullen�
zien� (brief� 640).� Op� 6� juli� 1890,� enkele� weken�
voor� zijn� dood,� ging� Vincent� naar� Parijs,� maar�
ontvluchtte� deze� stad� zo� gauw� mogelijk,� toen�
het�hem�daar�te�veel�werd.�
�

Centrum�van�beschaving�van�Jan�Veth�

�
Nog� een� reden� voor� Jo� om� in� Bussum� te� gaan�
wonen� was� het� feit� dat� hier� een� jeugdvriendin�
van�haar�woonde:�Anna�Dirks,�getrouwd�met�de�
kunstschilder� Jan� Veth� (1864�1925).� Veth� kreeg�
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in� 1885/86� nog� les� in� Laren� van� Anton� Mauve�
(overleden� in� 1888),� de� vroegere� leermeester�
van� Van� Gogh� in� Den� Haag.� Maar� dorpsgezich�
ten�en�schaapskudden�tekenen�bevredigde�hem�
niet:�hij�stapte�over�op�de�(lucratievere)�portret�
kunst� en� het� schrijven� van� kunstbeschouwin�
gen.�Ook�begon�hij�zelf�schilderles�te�geven�
In�1888�vestigden�Jan�en�Anna�zich�in�Bussum�
en�hun�huis�Op�den�Akker,�Parklaan�35,�werd�een�
trefpunt�van�kunstenaars,�schrijvers,�denkers�en�
musici.� Jo s� contacten� met� de�Tachtigers� en� de�
kunstenaars�zijn�hier�gelegd,�in�het�Centrum�van�
beschaving,�de�verzamelplaats�van�vele�N[ieuwe]�
Gidsianen�(Jo s�dagboek�14�11�1891).�
Belangrijk� voor� Jo� werd� Johan� Cohen� Gos�
schalk,� jurist� en� kunstrecensent.� Hij� ging� vanaf�
1900�les�nemen�bij�Jan�Veth�en�nam�daartoe�zijn�
intrek� in� pension� Helma:� op� 21� augustus� 1901�
trouwden�Jo�en�Johan.�Ze�verlieten�de�huurwo�
ning� en� betrokken� de� voor� hen� gebouwde� villa�
Eikenhof,� Regentesselaan� 39� in� Bussum.� Jo� be�
taalde� de� helft� van� de� bouwkosten.� In� 1904�
verhuisden�ze�naar�Amsterdam,�waar�Gosschalk�
in� 1912� overleed� en� Jo� tot� haar� dood� in� 1925�
heeft�gewoond.�Tijdens�de�Eerste�Wereldoorlog�
woonde�ze�een�paar�jaar�in�New�York,�waar�haar�
zoon,� the� engineer� (studie� TH� Delft),� op� een�
technisch� inkoopbureau� werkte.� Hier� begon� ze�
aan� de� vertaling� in� het� Engels� van� de� brieven�
van� Van� Gogh.� Tevens� verkende� ze� de� Ameri�
kaanse� markt� voor� de� verkoop� van� zijn�schilde�
rijen.�
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Villa�Eikenhof,�architect�Willem�Bauer�(patiënt�van�Van�
Eeden�en�ontwerper�van�de�hutten�op�Van�Eedens�land�
bouwkolonie�Walden)�(foto�Klaas�Oosterom).�

Jo�met�kind,�1890�(Van�Gogh�Museum�Amsterdam).�

De�doorbraak�in�1905�

�
Al�in�1892�hadden�in�Amsterdam�de�eerste,�nog�
bescheiden,�Van�Gogh�tentoonstellingen�plaats�
gevonden,�zoals�in�februari�in�Arti�en�in�decem�
ber� in�de�Panoramazaal,� waar�87�schilderijen�en�
20� tekeningen� werden� getoond.� De� grote� Van�
Gogh�tentoonstelling� in� het� Amsterdamse� Ste�
delijk�Museum� in� 1905� zou� de� grote� doorbraak�
worden.� Gosschalk� stelde� de� catalogus� van�
meer�dan�450�schilderijen�en�tekeningen�samen.�
Duizenden� bezoekers� kwamen� op� de� tentoon�
stelling� af.� Er� werden� 19� schilderijen� en� 4� teke�
ningen� voor� een� bedrag� van� f� 19.681,60� ver�
kocht.� In� een� kasboekje� hield� Jo� tot� haar� dood�
in�1925�de�verkoop�van�bijna�250�schilderijen�bij.�
Het� werd� in� 2002� als� The�account�book�of�Theo�
van�Gogh�and�Jo�van�Gogh�Bonger� door� het� Van�
Gogh�Museum�uitgegeven.�
De� prijs� van� de� non�valeurs� van� 1891�
(getaxeerd�op�f�10�per�schilderij)�ging�in�de�rich�
ting� van� f� 1000.� Componist� Alphons� Diepen�
brock� bezocht� de� tentoonstelling� en� vond�
v.Gogh� een� treurig� voorbeeld� van� een� echt�
'mislukt'�genie�(brief�5�8�1905�aan�Johanna�Jong�
kindt).�Maar�voortaan�hoefde�Jo�niet�zelf�meer�
de� boer� op,� want� zij� werd� benaderd� door� mu�
sea,�kunsthandelaren�en�verzamelaars.�De�victo�
rie,� vanuit� Bussum� begonnen,� was� een� feit.� De�
Van� Eedens� verkochten� in� 1914� De� Zaaier� voor�
maar� liefst� f�14.000� (dagboek� Van� Eeden,� 12�3�
1914).�
De�literatuur�over�Vincent�van�Gogh�is�niet�te�
overzien.�Theo�van�Gogh�kreeg�in�1999�zijn�bio�
graÞe� en� tentoonstelling,� en� de� briefwisseling�
�

tussen�hem�en�Jo�werd�in�dat�jaar�onder�de�titel�
Kort� geluk� uitgegeven.� In� 2007� concludeerde�
Irene� Meyjes� in� haar� studie� Johanna�van�Gogh��
Bonger:�kunsthandelaar?� dat� Jo� een� volwaardig�
kunsthandelaar� met� ideële� motieven� is�
(geweest).� De� eigenlijke� biograÞe� van� Jo� van�
Gogh�Bonger� laat� echter� nog� steeds� op� zich�
wachten.� Maar� ere� wie� ere� toekomt:� doel� en�
bedoeling� van� Jo� Bonger,� de� collectie� onge�
schonden� bewaren� voor� het� kind� en� het� nage�
slacht,� heeft� uiteindelijk� geleid� tot� het� wereld�
beroemde�Van�Gogh�Museum�in�Amsterdam.�
�
Drs.�Marcus�van�der�Heide�is�classicus,�musicus�en�
publicist,� met� speciale� belangstelling� voor� de�
Gooise� letterkunde!� (o.a.� Terug� naar� Walden�
1998�1907!� en� de� tentoonstelling� 100� jaar� Gooise�
kinderboeken!).� Als� Gooibergpers� gaf� hij� o.a.�
Schilderachtig� Gooiland!� van� J.H.� Biegel� en� 125�
jaar�Toonkunstkoor�Bussum!�uit.�Hij�kreeg�in�2002�
De� Kleine� Johannes,� het� erkentelijkheidssymbool�
van�de�gemeente�Busssum.�
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Tussen goed en fout. Loenen in bezettingstijd

Ruurd�Ubels�

Laag�scheerden�de�Duitse�gevechtsvliegtuigen�in�de�meidagen�van�1940�over�de�
Vecht.�Ze�drukten�de�bevolking�van�Nieuwersluis,�Nigtevecht,�Loenen,�Loenersloot�
en�Vreeland�met�de�neus�op�de�feiten:�Nederland�was�in�oorlog.�Gelukkig�bleef�de�
Vechtstreek�de�verwoestingen�van�een�Blitzkrieg�bespaard:�voordat�hier�ook�maar�
één�schot�was�gevallen,�capituleerde�het�Nederlandse�leger.�Pas�na�deze�overgave�
(op�14�mei)�maakten�de�inwoners�van�de�noordelijke�Vechtstreek�kennis�met�Duitse�
militairen.�
Een�eerste�kennismaking�met�de�bezetter�
in�de�Vechtstreek�

�
Her� en� der� werden� de� ongenode� gasten� inge�
kwartierd.� Bij� particulieren,� maar� ook� in� hotels.�
Vooral� het� hotel� Het�Raedhuys�van�Cronenburgh�
aan� de� Rijksstraatweg� te� Loenen� (het� huidige�
kantoor� van� Tupperware)� was� populair.� Het�
Raedhuys� lag� strategisch� aan� wat� toen� nog� de�
doorgaande�weg�Utrecht��Amsterdam�was.�
Het� uitblijven� van� gevechtshandelingen� bete�
kende�overigens�niet�dat�iedereen�zonder�kleer�
scheuren�de�verwarrende�meidagen�doorstond.�
Vele�bewoners�kregen�te�maken�met�diefstal�en�
vernieling.� Na� de� capitulatie� regende� het� klach�
ten:� eerst� zou� men� bestolen� zijn� door� gefrus�
treerde� Nederlandse� militairen� en� daarna� door�
uitgelaten� Duitse� soldaten.� Kleding,� wollen� de�
kens,� horloges,� bestek� �� niets� was� veilig� ge�
weest� �� zo� vertellen� de� processen�verbaal� uit�
die�dagen.�Verschillende�burgers�deden�aangifte�
van� kapotgeslagen� meubilair� en� vernielde� rui�
ten.� In� Vreeland� bedroeg� de� schade� aan� het�
schoolgebouw� bijna� veertien� gulden,� een� rela�
tief� laag� bedrag,� maar� voor� burgemeester� en�
wethouders� voldoende� om� schadevergoeding�
te�eisen�bij�het�Ministerie�van�Defensie.�
�

Nationaal�socialisme�
�

Met� de� komst� van� de� Duitse� bezetting� maakte�
de� Vechtstreek� niet� voor� het� eerst� kennis� met�
het�nationaal�socialisme.�In�Nederland�was�eind�
1931�de�Nationaal�Socialistische�Beweging�(NSB)�
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opgericht�door�Anton�Adriaan�Mussert,�hoofdin�
genieur� bij� de� provinciale� waterstaat� van�
Utrecht,�en�gri�eambtenaar�C.�van�Geelkerken.�
Zij� wezen� spoedig� na� de� oprichting� van� hun�
partij� in� het� noordelijk� Vechtgebied� een� NSB�
kring�(afdeling)�aan.�In�politiek�opzicht�waren�de�
agrarische� dorpen� Loenen,� Loenersloot,� Nieu�
wersluis,� Nigtevecht� en� Vreeland� in� die� jaren�
confessionele�bolwerken.�
De� Rooms� Katholieke� Staatspartij,� de� Anti�
Revolutionaire�Partij�en�de�Christelijk�Historische�
Unie� konden� in� de� gemeenteraden� rekenen� op�
een�ruime�meerderheid.�Niettemin�werden�tien�
tallen�inwoners�van�deze�dorpen�spoedig�lid�van�
de�NSB�kring�'de�Vechtstreek'.�
�
De�NSB�in�de�Vechtstreek�
In� april� 1935� deed� de� NSB� voor� het� eerst� mee�
aan� verkiezingen� en� wel� aan� de� Provinciale�
Statenverkiezingen.� Met� een� landelijke� score�
van� gemiddeld�7,91� procent�deed�de� NSB� velen�
versteld�staan,�maar�langs�de�Vecht�was�zij�nog�
succesvoller.�Zo�behaalde�Musserts�partij�in�het�
district�Loenen/Nieuwersluis�tien�procent�van�de�
stemmen.� Ook� in� Loenersloot,� Nigtevecht� en�
Vreeland� scoorde� de� NSB� boven� het� landelijk�
gemiddelde.�
Het� stembussucces� van� de� NSB� zette� zich� na�
1935�echter�niet�voort.�Bij�de�Tweede�Kamerver�
kiezingen� in� mei� 1937� halveerde� het� NSB�
electoraat�bijna:�4,21�procent.�Maar�net�als�twee�
jaar� eerder� was� het� resultaat� in� de� Vechtstreek�
hoger� dan� het� landelijk� gemiddelde.� In� Loener�
sloot� behaalde� de� NSB� maar� liefst� 7,1� procent�
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Gevorderde�paarden�worden�in�Loenen�door�de�bezetter�vanaf�de�Bloklaan�weggevoerd�(foto�Bakkum).�

van� de� stemmen.� Nigtevecht� was� een� 'goede'�
tweede� met� 6,5� procent.� Vreeland� volgde� met�
4,8�procent�en�Loenen/Nieuwersluis�sloot�de�rij�
met�4,7�procent.�
Verbazingwekkend,� deze� relatief� grote� aan�
hang� in� de� Vechtstreek?� Uit� historisch� onder�
zoek� is� al� eerder� duidelijk� geworden,� dat� de�
grootste�concentratie�NSB�aanhang�nogal�eens�
werd� aangetroffen� in� welvarende� streken.� En�
zo n� streek� was� de� Vechtstreek.� Ook� in� een�
'gegoede'�streek�als�het�Gooi�kon�de�NSB�vóór�
de�oorlog�op�relatief�veel�steun�rekenen.�
Bovendien� was� de� Vechtstreek� van� oudsher�
in�politiek�opzicht�altijd�al�'rechts'�georiënteerd�
geweest.� In� bijvoorbeeld� Loenen� behaalden� de�
confessionele,�de�liberale�en�een�aantal�rechtse�
splinterpartijen� in� 1933� 88,4� procent� van� de�
stemmen,�terwijl�dat�cijfer�voor�heel�Nederland�
73,3� bedroeg.� Die� van� oudsher� rechtse� oriënta�
tie�van�het�electoraat�vergemakkelijkte�de�over�
gang�naar�die�nieuwe�rechtse�partij,�de�NSB.�

�
Verzet�

�
Nadat� de� Duitse� bezettingsmacht� zich� in� de�
loop� van� mei� had� geïnstalleerd,� hernam� in� de�
�

Vechtstreek�het�dagelijkse�leven�zijn�loop.�Ver�
zet�kwam�slechts�schoorvoetend�tot�uiting.�Zo�
werd� in� de� kerken� gebeden� voor� de� gevluchte�
regering�en�de�leden�van�het�Koninklijk�Huis�én�
werden� anti�Duitse� leuzen� geschilderd� op� het�
(toen� nog� bestaande)� spoorwegstation� van�
Nieuwersluis.�
Een�jaar�later�liep�de�verjaardag�van�koningin�
Wilhelmina� (31� augustus� 1941)� uit� op� een� de�
monstratieve� aanhankelijkheidsbetuiging,� met�
name� in� Loenen� en� Vreeland� werden� talloze�
oranje�bloemen�voor�de�ramen�geplaatst.�
�
Foute!�Vechtbewoners�
Langzaam� maar� zeker� werden� burgers� die� als�
'fout'�bekend�stonden,�met�de�nek�aangekeken.�
Vooral� een� kopersstaking� bleek� effectief.� Toen�
in� 1941� een� SS�officier� bij� het� gemeentebestuur�
van� Loenen� de� antecedenten� natrok� van� een�
Loenens�SS�vrijwilliger,�antwoordde�burgemees�
ter� W.I.� Doude� van� Troostwijk,� dat� de� ouders�
van� deze� jongeman� een� winkel� hadden� die� niet�
meer�zo�goed�draaide.�!Wahrscheinlich, �aldus�de�
burgemeester� in� zijn� Duitstalige,� schriftelijke�
antwoord,� moest� de� oorzaak� hiervan� gezocht�
worden�in�het�NSB�lidmaatschap�van�de�ouders.�
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In�de�laatste�oorlogsdagen�is�de�oude�klapbrug�van�Vreeland�door�de�bezetter�vernietigd�(foto�coll.�Aalderink).�

Niettemin�afficheerde�de�NSB�zich�nadrukkelijk�in�
de� Vechtstreek.� Nadat� twee� geüniformeerde� na�
tionaal�socialisten�op�een�zondag�in�augustus�1941�
tussen� Nieuwersluis� en� Loenen� vier� burgers� van�
hun�fiets�hadden�geslagen�onder�het�roepen�van:�
Joden!� D'r� uit!",� was� voor� burgemeester� Doude�
van�Troostwijk�de�maat�vol.�Hij�eiste�excuses�van�
de� in� Vreeland� woonachtige� NSB�kringleider,� zijn�
broer�(!)�H.J.�Doude�van�Troostwijk.�
De� kringleider� zag� echter� geen� enkele� reden�
om�in�te�binden.�Integendeel,�in�zijn�schriftelijke�
antwoord�riep�hij�de�burgemeester�van�Loenen�
op� te� voorkómen,� dat� leden� der� N.S.B,� waaron�
der� ook� ik� persoonlijk,� herhaaldelijk� worden� uit�
gescholden,�beschimpt,�beleedigd�en�bedreigd,�in�
Uw� Gemeente.� Ook� kinderen� uit� nationaal�
socialistische� gezinnen� zou� het� leven� zuur� wor�
den� gemaakt.�Ik�maak�U�er�op�attent,�dat�de�kin�
deren� der� Nationale� Jeugdstorm,� die� op� de�
Vijverhof"� gaan� oefenen,� door� een� volwassen�
persoon� door� Uw� gemeente� moeten� worden� be�
geleid,�daar�zij�anders�niet�veilig�zijn!�Zelf�was�H.J.�
290�

Doude� van� Troostwijk� niet� van� plan� zich� verder�
stra�eloos� te� laten� uitjouwen� en� uitschelden.�
Daarom� stelde� hij� bij� voorbaat"� de� burgemees�
ter� van� Loenen� verantwoordelijk�voor�elke�daad�
van�geweld�die�tegen�een�lid�van�de�N.S.B.�wordt�
verricht.�
�

Illegaliteit�

�
Naarmate� de� bezetting� vorderde,� voerde� de� be�
zetter� de� druk� op.� Joden� werden� gedeporteerd�
en� volwassen� mannen� werden� opgepakt� om� te�
werk� gesteld� te� worden.� Dat� leidde� in� de� zomer�
van� 1942� tot� de� oprichting� van� de� Landelijke� Or�
ganisatie� voor� hulp� aan� onderduikers� (LO).� Aan�
de� wieg� van� de� LO� stond� Frits� Slomp,� een� gere�
formeerde�predikant�uit�het�Overijsselse�Heemse.�
Onder� de� schuilnaam� Frits� de� Zwerver� reisde� hij�
stad�en�land�af�om�via�zijn�kerkelijke�relaties�loka�
le� LO�commissies� van� de� grond� te� krijgen.� Die�
commissies�verzamelden�de�namen�van�degenen�
die�een�onderduikadres�zochten.�Door�die�namen�
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Leden�van�de�Binnenlandse�Strijdkrachten�(BS)�na�de�bevrijding�op�pad�om�NSB'ers�te�arresteren�(foto�Bakkum).�

met�andere�commissies�uit�te�wisselen,�zag�de�LO�
kans�duizenden�te�laten�onderduiken.�
�
Organisatie�in�Loenen�en�omgeving�
Inmiddels� was� de� georganiseerde� illegaliteit� in�
Loenen� en� omgeving� op� gang� gekomen.� Moei�
zaam,� dat� wel.� En� dat� was� niet� zonder� reden,�
herinneren� diverse� oud�illegalen� zich� vijftig� jaar�
na�dato.�Terwijl�in�vele�andere�delen�van�het�land�
de�bezetter�met�harde�hand�regeerde,�bevond�de�
noordelijke�Vechtstreek�zich�in�een�relatief�rustig�
gebied.�
Mede�om�deze�reden�werd�al�vrij�snel�een�aantal�
voornamelijk�joodse�onderduikers�in�de�Vechtstreek�
ondergebracht,� onder� meer� in� de� korenmolen� tus�
sen� Loenen� en� Vreeland.� Het� bleef� echter� bij� een�
klein�aantal.�Het� was� hier� het� hartje� van� het� land.�
Mannen� die� vluchtten� voor� de� arbeidsinzet,� gingen�
eerder� in� de� richting� van� het� dun� bevolkte� Friesland�
en�de�polders,�weet�een�oud�illegale�werker�nog.�
�

Ondanks� deze� activiteiten� richtte� Slomp� medio�
1943� samen� met� de� gereformeerde� predikant� I.�
Groenenberg� uit� Nederhorst� den� Berg� een� LO�
district�op�voor�de�Vechtstreek.�Het�ondergrond�
se�werk�dat�daar�reeds�werd�verricht,�was�te�ver�
snipperd,� vonden� beide� heren.� Op� 11� juni� 1943�
vond� in� de� consistorie� van� de� gereformeerde�
kerk�te�Breukelen�de�oprichtingsvergadering�van�
het� LO�district� 'de� Vechtstreek'� plaats.� Onder� de�
eenentwintig� aanwezigen� bevonden� zich� illegale�
werkers� uit� Loenen,� Loenersloot,� Nigtevecht� en�
Vreeland.�
�
Door�het�oog�van�de�naald .�
Dat� men� hier� in� een� relatief� rustige� omgeving�
opereerde,� betekende� niet� dat� de� bezetter� de�
Vechtstreek� links� liet� liggen.� Eind� 1943� kroop� de�
illegaliteit�door�het�oog�van�de�naald,�toen�in�de�
consistorie� van� de� gereformeerde� kerk� in� de�
Dorpsstraat� te� Loenen� een� vergadering� van� het�
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De�spoorlijn�Amsterdam�Utrecht�ter�hoogte�van�Nieu�
wersluis.�De�baan�is�in�de�laatste�oorlogsmaanden�opge�
broken,�de�bovenleiding�is�geroofd�en�de�dijken�zijn�
ondermijnd�(foto�Bakkum).�

Op�last�van�de�Duitse�bezetter�wordt�in�het�voorjaar�
van�1945�de�ophaalbrug�tussen�Loenen�en�Oud�Over�
afgebroken�(foto�Bakkum).�

LO�district� 'de� Vechtstreek'� werd� gehouden.�
Plotseling� arriveerden� leden� van� het� verzet� uit�
Mijdrecht� en� Abcoude� met� de� mededeling,� dat�
de� Grüne�Polizei�alle� dorpen� langs� de� Vecht� uit�
kamde�op�illegalen�en�onderduikers.�Alle�aanwe�
zigen� wisten� vóór� aankomst� van� de� Duitsers� te�
ontkomen.�
Deze� aßoop� is� symbolisch� voor� het� illegale�
werk� in� de� noordelijke� Vechtstreek.� Vlak� na� de�
oorlog� concludeerde� een� oud�verzetsman� in� de�
top� van� de� LO� dat� 'de� Vechtstreek'� het� enige��
LO�district� is� geweest,� dat� er� in� de� bezetting�
zonder� kleerscheuren� vanaf� is� gekomen!.� Dat�
geldt� ook� voor� een� groot� deel� van� het� overige�
illegale� werk.� Zo� vaak� als� nodig� was,� heeft� bij�
voorbeeld� de� Loenense� drukkerij� Van� Kralingen�
ongestoord�valse�documenten�kunnen�drukken.�
Tevens� werd� vanuit� deze� drukkerij� het� illegale�
Trouw�verspreid.�
De� toenmalige� gemeentesecretaris� L.J.� den�
Hollander� was� betrokken� bij� de� vervalsing� van�
onder� meer� persoonsbewijzen.� Als� rechterhand�
van�de�burgemeester�was�zijn�rol�dusdanig,�dat�hij�
zijn�medewerking�kon�verlenen�aan�de�'overval'�op�
het�Loenense�bevolkingsregister�op�3�januari�1945.�
Op� klaarlichte� dag� namen� op�de� fiets� twee� illega�
len� uit� Nieuwer� ter� Aa� het� voor� de� Duitsers� zo�
waardevolle� register� weg.� In� de� dagen� daarna�
werden� door� leden� van� de� Binnenlandse� Strijd�
krachten� (BS)� ook� de� bevolkingsregisters� van� on�
der� meer� Vreeland� en� Loenersloot� weggehaald.�
Na� de� oorlog� kwamen� enkele� registers� tevoor�
schijn�bij�houthandel�Hulsman�in�Nieuwersluis.�

�
Wapendroppings�
Door� de� Nederlandse� regering� in� ballingschap�
was�in�september�1944�de�BS�in�het�leven�geroe�
pen.�In�de�laatste�fase�van�de�oorlog�zouden�de�
BS� onder� meer� via� sabotage� de� geallieerde� le�
gers� een� handje� moeten� helpen.� Daartoe� wer�
den� 's� nachts� op� verschillende� plaatsen� in� het�
bezette� Nederland� wapens� gedropt.� De� oprich�
ting�van�de�BS�betekende�min�of�meer�het�einde�
van� de� LO� in� de� Vechtstreek.� Alles� wat�in�de�LO�
enigszins� gemist� kon� worden,� ging� over� in� gewa�
pend� verzet� in� BS�verband,� aldus� een� ooggetui�
ge.� De� georganiseerde� illegaliteit� in� Loenen,�
Loenersloot,� Nieuwersluis,� Nigtevecht� en�
Vreeland� zette� het� werk� onder� BS�vlag� voort.�
Hoewel�de�illegaliteit�eind�1944�al�over�wat�wa�
pens� beschikte� �� in� 1942� en� 1943� waren� de� wa�
pens� opgevist� die� het� Nederlandse� leger� na� de�
capitulatie� in� de� Vinkeveense� Plassen� had� ge�
worpen� �� kwamen� ook� hier� in� het� najaar� van�
1944�wapendroppings�op�gang.�In�opdracht�van�
onder�meer�de�commandant�van�het�BS�district�
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Mei�1945:�de�vlag�kan�in�alle�vrijheid�weer�uit!�
(Dorpsstraat,�Loenen)�(�foto�Bakkum).�

De�burgemeester�van�Loenen,�W.A.�Doude�van�Troost�
wijk,�terug�op�zijn�post�(foto:�Bakkum).�

'de� Vechtstreek',� ir.� A.F.U.� Krikke� 'van� Breuke�
len ,�werden�twintig�afwerpterreinen�gezocht�in�
de� weilanden� tussen� Kockengen� en� Wilnis.� Om�
vergissingen� bij� de� geallieerde� piloten� te� voor�
komen,�lagen�alle�afwerpterreinen�aan�de�west�
zijde� van� het� Merwedekanaal,� het� huidige� Am�
sterdam�Rijnkanaal.� Via� een� illegale� zender� in�
Kockengen� werd� 'Engeland'� op� de� hoogte� ge�
bracht�van�de�afwerpterreinen.�
Begin� september� 1944� gingen� de� droppings�
van�start,�eerst�één��à�tweemaal�per�week,�later�
bijna�iedere�nacht.�Was�een�dropping�succesvol�
verlopen,� dan� werden� de� wapens� die� verdeeld�
moesten�worden�onder�de�groepen�ten�oosten�
van� het� Merwedekanaal,� verstopt� bij� houthan�
del� Hulsman� aan� de� westzijde� van� het� kanaal.�
Verscholen�onder�allerlei�rommel,�in�rieten�Þets�
manden,� onder� hout� in� handkarren,� werden� de�
wapens� vervolgens� naar� de� dorpen� langs� de�
Vecht�gesmokkeld.�Daarna�werden�de�BS ers�op�
boerderijen� wegwijs� gemaakt� in� het� hanteren�
van� de� Engelse� wapens.� Die� instructielessen�

werden� veelal� door� illegalen� gegeven,� die� eer�
der� in� het� Nederlandse� leger� hadden� gediend.�
Omdat� niemand� zich� 's�avonds� van� de� bezetter�
op�straat�mocht�vertonen,�vonden�de�instructies�
overdag� plaats.� Echt� schieten� was� er� dan� ook�
nauwelijks� bij,� het� bleef� veelal� bij� een� uurtje�
theorie.�
Wonder� boven� wonder� is� de� smokkel� van� de�
gedropte� wapens� in� de� Vechtstreek� maanden�
achtereen� goed� gegaan.� Totdat� twee� weken�
vóór� de� bevrijding,� in� de� morgen� van� 23� april�
1945,� de�illegale� werkers� Johannes� Mijwaart�uit�
Vreeland� (28)� en� Jacobus� de� Ronde� uit� Korten�
hoef� (28)� werden� betrapt� bij� de� (niet� meer� be�
staande)� brug� in� Nieuwersluis� over� het� Merwe�
dekanaal.�Zij�vervoerden�in�hun�bakÞets�wapens�
voor� de� illegaliteit� in� Vreeland� en� Nigtevecht.�
Dezelfde� avond� nog� werden� ze� bij� slot� Loener�
sloot,� waar� een� onderdeel� van� de� Wehrmacht�
was� gelegerd,� zonder� enige� vorm� van� berech�
ting�gefusilleerd.�
�

�
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Rolls�Royce�

�
In�het�laatste�halfjaar�van�de�bezetting�werd�de�
Vechtstreek� niet� alleen� verrijkt� met� een� onder�
deel� van� de� BS.� Loenen� kreeg� eveneens� een�
afdeling�van�de�illegale�inlichtingen��en�koeriers�
dienst,� Rolls� Royce.� Dit� dorp� lag� immers� strate�
gisch� aan� de� spoorlijn� Amsterdam�Utrecht� en�
vlakbij�het�Merwedekanaal.�Regelmatig�voerden�
geallieerde� piloten� aanvallen� uit� op� het� spoor�
wegstation�te�Nieuwersluis,�op�de�spoorlijn�zelf,�
op�de�brug�over�het�Merwedekanaal�tussen�Loe�
nen� en� Loenersloot� en� op� het� scheepvaartver�
keer.�Het�was�voor�de�geallieerden�van�belang�te�
weten,� waar� de� Duitse� troepen� in� het� westen�
van� het� land� gelegerd� waren� en� in� hoeverre� de�
beschietingen�het�gewenste�resultaat�hadden.�
In� Loenen� hielden� bakker� Jan� van� Angeren,�
gemeenteambtenaar� Gerrit� van� Hofwegen,�
schoolmeester� John� Uitdenboogaard� en� de� in�
Loenen� ondergedoken� spoorwegman� Piet� Fak�
keldij,�een�zwager�van�Van�Angeren,�zich�met�dit�
werk�bezig.�Zes�jongedames,�Mien�van�Angeren,�
Christien� Hulsman,� Miel� de� Jongh,� Mientje� Log�
ger,� Teunie� Lokhorst� en� Loes� Tukker�Logger,�
completeerden� als� koeriersters� het� geheel.� Als�
er�een�bombardement�was�geweest,�ging�ik�er�op�
af.�Toen�die�vliegtuigen�afgezwaaid�waren,�ging�ik�
kijken.� Je� zette� je� gegevens� dan� heel� kort� op� pa�
pier,� herinnert� Fakkeldij� zich.� Deze� werkwijze�
was� kennelijk� succesvol.� De� Rolls� Royce�
berichten� uit� die� tijd� staan� bol� van� gegevens�
over� de� resultaten� van� geallieerde� beschietin�
gen,� door� de� bezetter� aangelegde� wegversper�
ringen,�locaties�van�schuttersputten,�de�resulta�
ten�van�Duitse�razzia's,�arrestaties�van�illegalen,�
Duitse� troepenverplaatsingen� enzovoort.� Een�
maal� in� het� bezit� van� de� gewenste� informatie�
was� het� voor� de� medewerkers� van� Rolls� Royce�
zaak� de� gegevens� zo� spoedig� mogelijk� 'aan� de�
overkant'� te� krijgen.� Koeriersters� namen� deze�
mee� naar� Breukelen� of� Amsterdam,� waarvan�
daan�ze�werden�doorgeseind�naar�Engeland.�
�

Liquidatie�

�
Eerder� memoreerden� we� de� moord� op� Johan�
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nes�Mijwaart�en�Jacobus�de�Ronde.�In�de�avond�
van� de� 22e� februari� 1945� werd� brugwachter� P.�
Nouwen�van�de�Cronenburgherbrug�in�de�Blok�
laan� (tussen� Loenen� en� Oud�Over)� geliquideerd�
door�de�illegaliteit.�
Op� 22� Febr.� j.l.� omstreeks� half� 10� s� avonds�
drongen�3�in�Duitse�uniform�gekleedde�personen�
de�woning�binnen�van�P.�Nouwen,� zo� begint� het�
rapport� dat� Rolls�Royce� van� de� gebeurtenis� op�
stelde.� Zij� hebben� een� grondige� huiszoeking� ge�
daan,� terwijl� er� één� Nouwen� met� een� revolver� in�
bedwang�hield,�klaarblijkelijk�zochten�ze�een�per�
soon� in� dat� huis.� Nadat� zij� met� de� huiszoeking�
klaar�waren,� dwongen�ze�Nouwen�naar�buiten�te�
gaan� (...).� Nauwelijks� was� hij� op� de� brug,� of�
Nouwen�werd�door�15�kogels�(...)�gedood.�Daarop�
namen�de�!Duitsers �de�vlucht�(...).�Volgens�Stach,�
commandant� van� de� Luchtpost� in� de� gemeente�
Loenen,� zou� de� aanslag� voor� hem� bedoeld� zijn�
geweest.� Hij� kwam� 's� avonds� veel� bij� Nouwen,�
vandaar� de� huiszoeking.� Dien� avond� was� hij� juist�
niet�aanwezig.�
�
Repressailles?�
Na�de�moord�op�Nouwen�hield�Loenen�de�adem�
in.�Zou�de�Duitse�bezetter�tot�represailles�over�
gaan?�Inderdaad�werd�direct�een�lijst�opgesteld�
met� namen� van� burgers� die� gegijzeld� moesten�
worden.�Maar�bij�het�opstellen�van�die�lijst�bleef�
het.�Stach�heeft�getelefoneerd�met�majoor�Kre�
mer� van� de� Wehrmachtkommandantur� in�
Utrecht,�wist�de�medewerker�van�Rolls�Royce.�Er�
zullen� naar� alle� waarschijnlijkheid� geen� repre�
sailles� genomen� worden,� daar� de� betrokkene�
een� Nederlands� burger!� was.� Anders� zou� het�
zijn�geweest,�als�een�Duitse�militair�gedood�zou�
zijn,�dan�zou�heel�Loenen�afgebrand�worden.�
Volgens�Rolls�Royce�was�Nouwen�ooit�een�half�
jaar� lid� van� de� NSB� geweest.� Nadat� hij� wegens�
onbeschoft� optreden� uit� de� partij� gezet� was,�
was� hij� de� laatste� tijd� sympathiserend� lid!.� In�
deze�periode�had�hij�ongevraagd�alle�inlichtingen�
aan� Duitse� politieautoriteiten� verstrekt.� Zo� zou�
hij� zijn� overbuurman� aan� de� Duitsers� hebben�
verraden�en�de�hand�hebben�gehad�in�de�uitleve�
ring�van�vijf�Loosdrechtse�illegalen�aan�de�SD.�
Rest� de� vraag,� wie� voor� de� liquidatie� van�
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Bij�de�bevrijding�van�ons�land:�controle�door�de�Binnenlandse�Strijdkrachten�aan�de�Provinciale�Weg�in�Vreeland�
(foto�coll.�Aalderink).�

Nouwen� verantwoordelijk� is� geweest.� In� juni�
1945� rapporteerde� de� oud�commandant� van� de�
BS�Loenen,�I.J.�Mulder,�aan�de�Adviescommissie�
Rechtsherstel� en� Beheer� te� Utrecht,� dat�
Nouwen� destijds� was� doodgeschoten� door� ille�
galen.� Ooggetuigen� hebben� bovendien� ver�
klaard,�een�stem�te�hebben�herkend�van�iemand�
uit� een� naburig� dorp,� die� tot� een� zogenaamde�
ondergrondse� knokploeg!� behoorde.� Was� dat�
naburige� dorp� Loosdrecht?� Een� naoorlogs� ver�
slag� van� het� voormalige� verzet� meldt,� dat� ver�
zetsmensen� uit� deze� gemeente� al� eens� in� sep�
tember� 1944� hadden� getracht� Nouwen� neer� te�
schieten�wegens�collaboratie.�
Het�lijkt�derhalve�voor�de�hand�liggend,�dat�de�
groep�Loosdrecht� enkele� maanden� later�
Nouwen� opnieuw� heeft� opgezocht,� te� meer�
daar� Nouwen� als� inwoner� van� de� buurtschap�
Oud�Over� woonachtig� was� in� de� gemeente�
Loosdrecht.�
�
�

Verplicht�graven�

�
De� opmars� van� de� geallieerde� legers� was� in� het�
voorjaar� van� 1945� niet� meer� te� stuiten.� De� Duitse�
bezetter� in� de� Vechtstreek� werd� hierdoor� aange�
spoord� verdedigingswerken� aan� te� leggen.� De�
Loenerslootse� brug� over� het� Merwedekanaal�
werd� met� betonnen� obstakels� gebarricadeerd� en�
de� ophaalbrug� over� de� Vecht� in� Loenen� werd� op�
last� van� de� Wehrmacht� afgebroken.� In� Vreeland�
werd� de� Oude� Brug� opgeblazen� en� de� Nieuwe�
Brug�van�explosieven�voorzien.�Ten�oosten�van�de�
Vecht� werden� stukken� land� onder� water� gezet.�
Bovendien�werd�besloten�langs�de�provinciale�weg�
tussen� Loenen� en� Vreeland� schuttersputten� te�
graven.� Voor� het� doorsteken� van� dijken� en� het�
graven�van�schuttersputten�riep�Organisation�Todt�
Nederlandse�mannen� op.� Maar�met� de� bevrijding�
in�zicht�lieten�zij�zich�niet�zo�snel�ronselen.�Ook�niet�
toen�een�loon�van�vijf�gulden�per�dag�en�330�gram�
extra�brood�in�het�vooruitzicht�werden�gesteld.�
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Op� 19� april� 1945� sommeerde� de� NSB�burge�
meester� van� Loenen� en� Vreeland,� H.J.� Doude�
van�Troostwijk,�'zijn'�burgers�zich�aan�te�melden�
voor� het� graafwerk.� 120� inwoners� van� Loenen�
moesten�zich�vrijdag�20�april�om�acht�uur�'s�mor�
gens� melden.� Indien� het� gevraagde� aantal� zich�
niet�tijdig�meldt�zal�door�de�Duitsche�weermacht�
tot� vordering� van� arbeidskrachten� worden� over�
gegaan.�
Die�120�man�meldden�zich�echter�niet.�Slechts�
twee� kwamen� opdagen.� De� Duitsers� sloegen�
hard�terug�met�een�razzia,�waarbij�nog�dezelfde�
dag�25�mannen�werden�opgepakt.�De�volgende�
morgen�meldden�zich�'slechts'�40�gravers.�
�
Gijzelaars�
Daarop�werden�de�nederlands�hervormde�predi�
kant� H.N.� van� Hensbergen,� zijn� gereformeerde�
collega�A.�Hordijk�en�een�viertal�andere�vooraan�
staande� Loenenaren� door� de� bezetter� in� slot�
Loenersloot�vastgezet.�Na�een�paar�uur�werden�
de�beide�predikanten�echter�vrijgelaten�op�voor�
waarde�dat�zij�hun�best�zouden�doen�het�aantal�
arbeiders� op� 120� te� brengen.� Bovendien� werd�
gedreigd� een� aantal� huizen� in� brand� te� steken.�
Iedereen� sloeg� de� schrik� om� het� hart,� behalve�
NSB�burgemeester� H.J.� Doude� van� Troostwijk.�
Dan�moet�de�bevolking�ook�maar�niet�zo�dom�zijn,�
was� zijn� laconieke� commentaar� op� de� terreur�
van�Duitse�zijde.�
De�maatregelen�van�de�bezetter�zetten�zoden�
aan� de� dijk.� De� georganiseerde� illegaliteit� riep,�
nu�het�leven�van�onschuldige�mensen�in�gevaar�
was,� de� bevolking� op� te� voldoen� aan� de� eisen�
van� de� bezetter.� Een� paar� uur� later� beschikten�
de�Duitsers�over�ongeveer�130�arbeiders.�Ander�
halve�week�lang,�tot�en�met�4�mei,�hebben�zij�in�
Loenen,� Vreeland� en� Overmeer� (bij� Nederhorst�
den�Berg)�verdedigingswerken�aangelegd.�
�

Bevrijding�

�
De�gebeurtenissen�op�20�en�21�april�1945�blijken�
achteraf� de� laatste� stuiptrekkingen� van� de� be�
zetter�te�zijn�geweest.�De�Duitse�capitulatie�op�5�
mei� betekende� het� einde� van� vijf� jaar� vreemde�
overheersing.� Vanaf� dat� moment� kon� de� BS� in�
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Loenen,� Loenersloot,� Nieuwersluis,� Nigtevecht�
en� Vreeland� de� wapens� daadwerkelijk� te� voor�
schijn�halen.�NSB'ers,�een�klein�aantal�SS'ers�en�
een�handvol�Duitse�Wehrmachtsoldaten�werden�
opgepakt� en� vastgezet� in� de� Koning� Willem� III�
kazerne�te�Nieuwersluis.�
De�bezetter�hoefde�uiteindelijk�niet�daadwer�
kelijk� bevochten� te� worden.� Bijna� vijftig� jaar� na�
dato� herinnert� een� voormalige� verzetsman� uit�
Loenen�zich,�dat�hij�vlak�voor�de�Duitse�capitula�
tie� de� opdracht� kreeg� zijn� peloton� van� de� BS�
gereed�te�houden�om���indien�noodzakelijk���de�
Loenerslootse�brug�voor�opblazen�te�behoeden.�
Dan� hadden� we� werkelijk� naar� voren� moeten�
komen�en�hadden�we�tegenover�beroepssoldaten�
gezeten,� verzucht� hij.� Daar�heb�ik�toen� slapeloze�
nachten�van�gehad.�
�
Dit� artikel� is� een� bewerking� van� de� afstudeer�
scriptie� van�Ruurd� Ubels.� Het� verscheen� eerder�
in�de�Vechtkroniek�nr.�2�(april�1995).�
�
Drs.� Ruurd� Ubels� studeerde�in�1990�af�als�histori�
cus� aan� de� Vrije� Universiteit� Amsterdam.� Hij� is�
redacteur� economie� bij� het� Nederlands� Dagblad!�
en�geeft�onder�meer�geschiedenis�aan�de�Christe�
lijke�Hogeschool�Ede.�
�
Bronnen��
�
Gereformeerde�kerk�Loenen�a/d�Vecht,�notulen�
kerkenraadsvergaderingen�(1933�1943).�
Gemeentearchief�Loenen.�
Gemeentearchief�Vreeland.�
Provinciekantoor�Utrecht,�Utrechtsch�Dagblad,�
banden�april�t/m�juni�1933,�april�t/m�juni�1935,�
april�t/m�juni�1937�en�april�t/m�juni�1939.�
Nederlands�instituut�voor�oorlogs�,�holocaust��
en�genocidestudies�(voorheen�RIOD),�Amster�
dam�Archief�LO/LKP;�archief�NBS;�archief�NSB;�
archief�RvV;�archief�RR.�
Vraaggesprekken�met�P.�Fakkeldij,�C.�Hulsman�
en�W.�Verhage.�
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Schrijvers tussen Vecht en Eem

Drie schrijvers uit één familie in Baarn
W.H. van Eemlandt, N. van Sillevoldt-Haasse en
Hella S. Haasse

Frits�Booy�

Zeer�velen�zal�de�naam�van�Hella�Haasse�bekend�in�de�oren�klinken,�want�ze�is�erg�
bekend� als� schrijfster� van� een� groot� aantal� romans,� novellen,� verhalen� en� essays.�
Niet�of�in�elk�geval�veel�minder�bekend�is�het�feit�dat�Hella s�vader�en�diens�zuster�
ook�romans�en�verhalen�hebben�geschreven�en�dat�Hella,�haar�broer,�haar�ouders,�
haar�grootouders�van�vaders�kant�en�haar�vaders�zuster�korte�of�lange�tijd�in�Baarn�
hebben�gewoond.�In�deze�bijdrage�wordt�uiteengezet,�hoe�de�schrijvende�Haasses�
in� Baarn� kwamen,� waar� en� wanneer� ze� er� woonden� en� waarover� ze� in� die� jaren�
schreven.�
De�ouders�van�Hella�

�
De� ouders� van� Hella� zijn� Willem� Hendrik� Haasse�
(Rotterdam� 1889�Baarn� 1955)� en� Katharina�
Diehm� Winzenhöhler� (Frankfurt� am� Main� 1893�
Baarn� 1983).� Haar� vader� doorliep� de� driejarige�
hbs� en� volgde� opleidingen� op� het� gebied� van�
boekhouden,�handelscorrespondentie�en�notari�
aat.� In� 1911� werd� hij� door� de� American� Petrol�
Company� naar� Nederlands�Indië� uitgezonden,�
waar� hij� een� jaar� later� als� commies�redacteur� in�
dienst� trad� bij� het� Gouvernement.� Haar� moeder�
deed�eindexamen�conservatorium�in�Amsterdam�
en� ging� in� 1914� min� of� meer� verloofd� met� een�
voor�ons�onbekende�man�naar�Nederlands�Indië�
om� daar� pianolessen� te� geven� en� te� musiceren.�
Haar�verloving�werd�geen�succes�maar�haar�mu�
siceren� wel.� In� Batavia� speelde� zij� namelijk� met�
het�Staforkest�als�solist�bij�het�pianoconcert�van�
Grieg.�Deze�uitvoering�werd�bijgewoond�door�de�
jonge� ambtenaar� W.H.� Haasse� die� meteen�
smoorverliefd� op� haar� werd.� Zij� verloofden� zich�
in� 1915� en� trouwden� op� 2�3�1916� te� Batavia.� Zij�
kregen�twee�kinderen:�Hélène�Serafia�(genoemd�
naar�de�moeder�van�haar�moeder:�Hélène�Serafia�
de� Vries�Weitzel)� en� Willem� Hendrik� Johannes�
(genoemd�naar�de�vader�van�zijn�vader).�
Hella s� vader� werd� later� inspecteur� van� het�
Ministerie� van� Financiën� in� Nederlands�Indië� en�
was�vanaf�1931�hoofdinspecteur,�in�welke�functies�
hij�vele�dienstreizen�moest�maken.�Naast�pianoles�
�

geven� en� optreden� als� pianiste� componeerde�
Hella s� moeder� ook.� Haar� man� werkte� soms� met�
haar� samen:� hij� schreef� bijvoorbeeld� een� tekst�
voor�een�van�haar�liederen,�getiteld�Aan�de�andere�
zijde� van� den� muur.� Het� gezin� woonde� toen� in�
Buitenzorg.�In�1919�en�1920�was�het�gezin�op�ver�
lof� in� Nederland,� waar� vader� Haasse� werkzaam�
was�op�het�stadhuis�van�Rotterdam.�
In� 1924� werd� Hella s� moeder� ernstig� ziek� en�
moest� gaan� kuren� in� het� Zwitserse� Davos.� Van�
wege�zijn�vele�dienstreizen�konden�de�kinderen�
niet� bij� hun� vader� blijven� wonen� en� ze� werden�
daarom� bij� de� wederzijdse� grootouders� in� Ne�
derland� ondergebracht.� Enige� tijd� later� echter�
kwam� Hella� in� een� kinderpension� in� Baarn� te�
recht.� In� 1928� was� het� gezin� weer� compleet� en�
keerde�het�naar�de�kolonie�terug.�
Hella s� vader� had� een� veelzijdige� belang�
stelling:�hij�hield�zich�bezig�met�ÞlosoÞe,�wiskun�
de,� sterrenkunde� en� natuurkunde.� Hij� leerde�
zichzelf� Latijn� en� Grieks� en� kon� goed� tekenen.�
Hij� was� zeer� handig,� maakte� zijn� eigen� radio� en�
sterrenkijker� en� ontwierp� ex� librissen,� theater�
kostuums� en� �rekwisieten.� De� fascinatie� voor�
het�theater�in�al�zijn�facetten�had�Hella�dus�niet�
van�een�vreemde.�Haar�vader�las�graag�detecti�
veromans,� onder� anderen� van� Ellerly� Queen.�
Over�haar�vader�schrijft�Hella:�
�
In� mijn� herinnering� is� mijn� vader� altijd� aan� het�
werk,� achter� de� schrijfmachine,� omringd� door�
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stapels� rapporten� en� dossiers� [ ].� Mijn� vader�
was�een�vrijdenker,�in�alle�opzichten�een�selfmade�
intellectueel,�van�dag�tot�dag�bezig�ontdekkingen�
te�doen,�in�te�halen�wat�hem�door�de�in�zijn�geval�
onvolledige� opleiding� onthouden� was� gebleven.
[ ]� Mijn� vader� had� een� kast� vol� boeken� uit� zijn�
eigen�jeugd:�de�volledige�Jules�Verne,�in�de�beken�
de� blauw� met� gouden� banden,� de� werken� van�
Oltmans� en� Van� Lennep,� twee� dikke� delen� De�
Onbeschaafde� Volken� waarin� geïllustreerd� met�
ouderwetse�gravures�de�zeden�en�gewoonten�van�
Eskimo s,� Chinezen,� Indiërs,� Ka�ers,� Vuurlanders�
en�Maori s�tot�in�details�werden�beschreven.1�
�
Het�aangename�leven�in�Nederlands��Indië�werd�
wreed� verstoord� door� de� Tweede� Wereldoor�
log.�Het�gezin�viel�toen�uit�elkaar.�Hella�studeer�
de� al� Scandinavische� talen� in� Amsterdam,� haar�
broer� Wim� was� adelborst� in� de� slag� in� de� Java�
zee� (1942),� ontkwam� naar� Australië� en� diende�
de� hele� oorlog� bij� de� geallieerde� marine.� Beide�
ouders� werden� opgesloten� in� diverse� kampen,�
hardhandig� geleid� door� de� Japanners.� Na� de�
oorlog�keerde�vader�Haasse�terug�in�zijn�functie,�
maar� hij� nam� in� 1946� ontslag� vanwege� zijn� ge�
zondheid� en� vertrok� naar� Perth,� de� hoofdstad�
van� West�Australië,� waar� hij� zijn� echtgenote� en�
zijn� zoon� Wim� na� enige� zeer� moeilijke� jaren� te�
rugzag.� Datzelfde� jaar� keerde� het� echtpaar�
Haasse� voorgoed� naar� Nederland� terug,� waar�
Hella� intussen� getrouwd� was� met� Jan� van� Lely�
veld.�
Hella!s� vader� werd� in� 1947� aangesteld� als�
hoofd� van� de� Centrale� Vermogensopsporings�
dienst�in� Amsterdam.� Het� adresboek� van� Baarn�
van� 1948� vermeldt� dat� W.H.� Haasse,� luitenant�
ter�zee�W.H.J.�Haasse�en�J.�van�Lelyveld�op�Nas�
saulaan�42�woonden.�Dat�houdt�dus�in�dat�vader�
en�moeder�Haasse,�beide�kinderen�plus�de�man�
van�Hella�op�hetzelfde�adres�woonden.�Niet�erg�
vreemd�voor�een�tijd�waarin�grote�woningnood�
heerste.� De� moeder� van� Hella!s� vader� woonde�
toen�ook�nog�in�Baarn,�op�Krugerlaan�24�bij�haar�
dochter.�Enige�jaren�later�vinden�we�W.H.�Haas�
se�en�de�wed.�G.�van�Sillevoldt�Haasse,�zijn�zus�
ter,�volgens�het�Baarnse�adresboek�van�1950�en�
het�telefoonboek�van�1952�op�Krugerlaan�24.�De�
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W.H.�Haasse�met�zijn�verloofde�in�1915�(coll.�Haasse).�

familie� Haasse� woonde� dus� enkele� jaren� bij� el�
kaar�in�hetzelfde�dorp,�soms�in�hetzelfde�pand,�
en�moet�hecht�verbonden�zijn�geweest.�
Hella!s� vader� ging� in� 1950� met� pensioen� en�
omdat� hij� niet� stil� wilde� gaan� zitten,� besloot� hij�
zijn� ervaringen,� opgedaan� bij� Centrale� Vermo�
gensopsporingsdienst,� te� verwerken� in� detecti�
veromans.� Daarin� is� uiteraard� ook� sprake� van�
logisch�redeneren,�waarop�hij�zo�gesteld�was.�Hij�
had�een�grote�belangstelling�voor�sterrenkunde,�
wat� resulteerde� in� het� voorzitterschap� van� de�
Baarnse� Weer�� en� Sterrenkundige� Kring.� Vader�
Haasse� correspondeerde� met� vele� astronomen�
over� de� hele� wereld� en� vanwege� die� belang�
stelling� raakte� hij� in� het� laatste� deel� van� zijn� le�
ven�bevriend�met�een�andere�bijzondere�man�in�
Baarn,� de� beroemde� graficus� Maurits� Escher.�
Met� hem� maakte� hij� vele� boswandelingen,� ter�
wijl� ze� spraken� over� vraagstukken� betreffende�
ruimte�en�tijd.�Na�de�dood�van�Haasse�ontwierp�
Escher�de�urn�voor�de�as�van�zijn�vriend.�
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Vader�Haasse�kon�slechts�korte�tijd�van�zijn�pen�
sioen� genieten,� want� hij� stierf� in� 1955� in� zijn�
nieuwe�woning.�Volgens�het�adresboek�was�dat�
op�Steijnlaan�2a�in�Baarn,�een�kleiner�en�moder�
ner�huis�dan�dat�in�de�Krugerlaan.�In�1961�woon�
de�Hella s�moeder�als�weduwe�volgens�het�tele�
foonboek�nog�steeds�aan�de�Steijnlaan.�
�

Krugerlaan�24�in�Baarn,�waar�de�ouders�van�Hella�Haas�
se�en�Hella�met�haar�man�een�aantal�jaren�samen�woon�
den�(foto�auteur).�

Vader�Haasse,�schrijver�van�detectives�

�
Als�jonge�commies�redacteur�was�vader�Haasse�
al� intensief� met� taal� bezig� geweest,� maar� dat�
was� uiteraard� ambtelijke� taal.� Hij� publiceerde�
echter�wel�eens�in�een�tijdschrift�of�dagblad.�In�
1952� dong� hij� met� een� manuscript� mee� in� een�
prijsvraag�van�uitgever�Bruna,�die�op�deze�wijze�
nieuwe� detectiveschrijvers� hoopte� te� ontdek�
ken.� De� prijs� ging� niet� naar� vader� Haasse,� maar�
naar� Joop� van� den� Broek� voor� zijn� misdaadro�
man�Parels�voor�Nadra.�Deze�roman�bracht�door�
de� openhartige� seks�� en� geweldscènes� inder�
daad�vernieuwing�maar�ook�nogal�wat�ophef�en�
veroorzaakte�daardoor�een�kentering�in�dit�gen�
re.�
De� debuutroman� van� vader� Haasse,� getiteld�
Weer� verdwijnt� een� atoomgeleerde,� gaf� echter�
geen� aanstoot� en� volgde� het� stramien� van� de�
traditionele�detectiveroman,�waarbij�een�inspec�
teur�of�commissaris�van�politie,�bijgestaan�door�
een� of� meer� ondergeschikten� een� moordzaak�
oplost.�Vader�Haasse�schreef�onder�het�pseudo�
niem� W.H.� van� Eemlandt,� want� hij� wilde� zijn�
toen� al� schrijvende� dochter� Hella,� wat� het� ge�
bruik�van�auteursnaam�betreft,�niet�in�de�wielen�
rijden.�Als�inwoner�van�een�Eemlands�dorp�koos�
hij� een� toepasselijk� pseudoniem.� Zijn� debuut�
werd�overigens�niet�bij�Bruna�uitgegeven,�maar�
op� aansporing� van� dochter� Hella,� bij� uitgeverij�
Het� Wereldvenster� te� Baarn,� ook� in� de� Nassau�
laan.�
�
Succesvolle�speurdersromans�
Van�Eemlandt�was�zeer�productief:�hij�schreef�in�
een� aantal� jaren� zestien� detectiveromans� met�
bijna� altijd� de� Amsterdamse� commissaris� Van�
Houthem� als� hoofdpersoon.� Deze� lijkt� in� een�
aantal�opzichten�veel�op�zijn�Parijse�collega�Mai�
�

gret,� een� beroemde� schepping� van� schrijver�
Georges� Simenon.� (Beide� Þctieve� speurders�
gaan� namelijk� uit� van� de� psyche� van� de� dader�
van� de� moord,� hebben� een� toegewijde� echtge�
note,�zijn�kinderloos�maar�een�vaderÞguur�voor�
hun� ondergeschikten,� hebben� een� fors� postuur�
en�zijn�verslaafd�aan�pijp�roken).�
De� laatste� twee� romans� heeft� Van� Eemlandt�
echter� niet� kunnen� voltooien,� dat� is� gebeurd�
door� dochter� Hella� (De� vijfde� tree,� Baarn� 1957)�
en�Joop�van�den�Broek�(De�schat�van�Aros�Killee,�
Baarn� 1958).� Alle� romans� zijn�als� gebonden� edi�
ties� bij� uitgeverij� Het� Wereldvenster� in� Baarn�
gepubliceerd�en�hadden�veel�succes.�In�de�jaren�
zestig� van� de� twintigste� eeuw� werden� er� meer�
dan� 400.000� exemplaren� van� verkocht!� Van�
Eemlandt� werd� in� korte� tijd� een� zeer� bekende�
auteur� en� trad� op� als� spreker� op� literaire� avon�
den�in�het�land.�
Later� verschenen� Van� Eemlandts� boeken� als�
pocket�in�de�´Antilope�Reeks´�bij�Het�Wereldven�
ster�en�als�´Zwarte�beertjes´�bij�uitgeverij�Bruna�
te� Utrecht.� Rond� 1980� verschenen� ze� tenslotte�
als� paperback� bij� uitgeverij� Andries� Blitz� in�
Amersfoort.�
De� kritiek� beoordeelde� de� detectiveromans�
van�Van�Eemlandt�overwegend�positief.�Over�de�
eerste� drie� romans� schreef� H.� Pijfers,� directeur�
van� het� tijdschrift� Katholieke� Illustratie� het� vol�
gende�aan�de�uitgever:�
�
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W.H.�Haasse�als�W.H.�van�Eemlandt�op�de�achterkant�
van�zijn�boek�!Een�Rubens�op�drift!�(Baarn�1962).�

Ik� moet� u� eerlijk� bekennen,� dat� de� drie� boeken�
van� Van� Eemlandt� me� buitengewoon� geboeid�
hebben.� Het� meest� werd� ik� gefrappeerd� door� de�
oorspronkelijke� opbouw� van� de� romans.� Ik� vind�
dit�werkelijk�een�vondst�van�de�auteur.�Bovendien�
trof�het�me�dat�hij�zo�goed�schrijft.2�
�
Criticus� Cees� Buddingh ,� die� nogal� pittig� over� dit�
genre� kon� oordelen,� vond� Van� Eemlandts� werk�
kwalitatief�hoog�vanwege�de�logische�probleem�
stelling� en� bewijsvoering,� het� psychologisch� in�
zicht�en�de�beschrijving�van�de�sfeer.�Een�mooie,�
impressionistische� sfeerschildering� kunnen� we�
lezen� in� de� roman� Een� Rubens� op� drift� (Baarn�
1953),�als�commissaris�Van�Houthem,�die�voor�het�
eerst�van�zijn�leven�in�de�Provence�verblijft,�diep�
onder�de�indruk�komt�van�een�zonsopgang:�
Daar� zag� hij� ze� weer,� de� serene� verre� ketens� van�
300�

de�Alpen �Door�een�insnijding�in�het�bergproÞel�
kwam�als�een�bloedrode�nagel�de�bovenrand�van�
de� zon� kijken.� De� nu� wazige� gletschers,� de� ijle�
toppen�en�kartelige�kammen,�leken�in�lila�en�mau�
ve� met� Þjne� pasteltinten� te� zijn� geschilderd� op�
een� goudkleurige� horizon.� [!]� Nauw� merkbaar,�
maar� geleidelijk� in� kracht� winnend,� mengde� zich�
een�oranje�gloed�met�het�rood�en�tenslotte�moest�
hij� de� ogen� afwenden� van� de� nu� langs� de� gehele�
horizon� in� fel� licht� stralende� kruinen� en� rondin�
gen,� als� speerpunten� vonkende� uitsteeksels,�
goudgerande� insnijdingen � Hij� hief� de� blik� naar�
een� kopergroene� hemel,� hoog� boven� het� berg�
land,� en� ontdekte� daar� een� roerloos,� uitgestrekt�
veld� van� schapenwolkjes,� die� de� kleurenpracht�
schenen� op� te� vangen� en� te� verspreiden.� Ergens�
boven� het� dal� achter� hem� jubelde� een� vroege�
vogel�zijn�parelende�loopjes�en�trillertjes�uit.3�
�
Door� geduldige� observatie� en� juiste� interpreta�
tie� van� de� waargenomen� feiten� komen� de�
speurders� tot� de� juiste� daders.� Van� Eemlandt�
bleek� een� grote� kennis� van� het� recherchewerk�
van�de�politie�te�hebben�en�wist�in�zijn�leesbare�
verhalen�spanning�te�verbinden�met�een�onver�
wachte� ontknoping.� Van� diverse� romans� zijn�
hoorspelen�gemaakt,�dagbladen�en�tijdschriften�
plaatsten� ze� als� vervolgverhaal� en� een� ervan,�
Schatgravers� aan� de� Amstel� (Baarn� 1954),� werd�
zelfs�verÞlmd.�Als�RiÞÞ�in�Amsterdam�werd�deze�
Þlm� in� 1962� vertoond,� met� daarin� de� toen� zeer�
bekende� acteurs� Johan� Kaart,� Ton� van� Duinho�
ven�en�Rijk�de�Gooyer,�zangeres�Willeke�Alberti�
en�judoka�Anton�Geesink.�
�

Tante�Nellij�van�Sillevoldt�Haasse�

�
Vader�Haasse�had�twee�zusters,�van�wie�er�een�
maar� vier� jaar� werd.� De� andere,� vier� jaar� ouder�
dan� hij,� heette� Nellij� (Rotterdam� 1885�Baarn�
1952)� en� was� net� zo� verzot� als� hij� op� het� lezen�
van�romantische�boeken�vol�spanning,�mysterie�
en� griezeligheden.� Na� een� zangcarrière� ging� ze�
kinder��en�jeugdboeken�schrijven.�Nellij�trouwde�
te� Rotterdam� op� 15� mei� 1913� met� ko�e�,� thee��
en� puddingfabrikant� Gerrit� van� Sillevoldt�
(Kralingen� 1866�Rotterdam� 1924?)� die� dan� al� 47�
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jaar� oud� is.� We� vinden� haar� terug� in� het� adres�
boek� van� Baarn� in� 1939� op� Krugerlaan� 24� als�
mevr.� N.� van� Sillevoldt,� geb.� Haasse� en� ook� in�
het�Baarnse�adresboek�van�1948�samen�met�de�
wed.� W.H.J.� Haasse,� geb.� C.F.� Braak,� haar� moe�
der,� die� in� dat� jaar� overleed.� In� het� Baarnse�
adresboek�van�1950�vinden�we�G.�van�Sillevoldt�
jr.� op� Krugerlaan� 24,� dat� moet� haar� zoon� zijn.�
Het�lijkt�erop�dat�Nellij�na�de�dood�van�haar�man�
met� haar� zoon� en� haar� moeder� op� Krugerlaan�
24�in�Baarn�is�gaan�wonen.�Haar�broer�woonde�
er�toen�ook.�Zij�overleed�in�1952.�
Van� Nellij s� hand� zijn� maar� enkele� kinder�� en�
jeugdboeken,� waaronder� twee� sinterklaasboe�
ken,� bekend:� Uw�wil�geschiedde� (Terneuzen� ca.�
1920),� Grootmoeder s� tooverdoos� (Alkmaar�
1932),�De�schimmel�van�IVc�(Rijswijk�1940)�en�Het�
geheim� van� moeders� Bijbel� (Amsterdam� 1945).�
Anoniem�verscheen�Een�avontuurlijke�reis�van�St.�
Nicolaas� in� 1833� (Amsterdam/Rotterdam/New�
York�z.j.�[ca.�1939];�uitgegeven�door�de�erven�G.�
van�Sillevoldt,�sinds�1833�fabrikant�van�Postillon�
ko�e�en�thee�en�Silvo�pudding�en�custard).�Het�
is� zeer� waarschijnlijk� dat� Nellij� dit� verhaal� heeft�
geschreven�voor�het�bedrijf�van�haar�man.�
In�het�meisjesboek�tevens�sinterklaasboek�De�
schimmel� van� IVc� geeft� Nellij� niet� alleen� een�
goed� beeld� van� klas� IVc� van� een� meisjeslyceum�
en�het�gegoede�milieu�in�de�jaren�dertig�van�de�
vorige� eeuw� maar� ook� van� de� wijze� waarop� de�
leerlingen� het� sinterklaasfeest� met� hun� docen�
ten� voorbereiden� en� vieren.� Een� van� de� surpri�
ses� is� een� schimmel,� een� Paard� van� Troje� voor�
de� leraar� klassieke� talen.� Hoofdstuk� I� begint�
aldus:�
�
SURPRISE�PLANNEN�
!Nou,� t�lot�is�op�mij�gevallen"#�kondigde�Nicoline�
aan,�terwijl�ze�Moeder,�die�haar�al�aan�de�ko�eta�
fel� zat� op� te� wachten,� een� haastige� zoen� gaf,� zo�
een� die� luk�raak� ergens� terechtkwam� tussen� oor�
en� neus.� !Welk� lot?� Lot� van� Baerle?#� vroeg� me�
vrouw� Rutgers� droogjes.� !Gekke� Mams"� Lot� van�
Baerle�met�haar�zeventig�kilogrammen"�Neen,�een�
ánder�lot"�Het�Noodlot"#�!Niki,�je�bent�weer�in�een�
malle�bui,�zou�ik�zo�zeggen.�Was� t�vanmorgen�op�
school� zo� gezellig?� Ga� eerst� zitten;� dan� bel� ik� om�
�

W.H.�van�Eemlandt,�%Een�Rubens�op�drift .�Vierde�
druk.�Antilope�Reeks�[8],�Uitg.�Het�Wereldvenster,�
Baarn�1962.�

de� gebakken� aardappeltjes.� En� vertel� dan� van� je�
Noodlot.� Met� een� hoofdletter� immers?#� [$]� Dat�
was� nu� juist� zo� écht� van� Mams,� dacht� Nicoline,�
terwijl�ze�haar�vingerdoekje�uitrolde.�Altijd�meele�
ven,�mee�pret�maken,�mee�mal�doen,�en�als� t�zo�
te� pas� kwam� even� goed� mee� ernstig� zijn,� altijd�
bereid� je� aan� te� horen,� altijd� vol� begrip� voor� de�
dingen� waarmee� je� thuis� kwam� en� waarvan� je�
soms�bóórdevol�was"� n�Schát�was�Mams"�
�

Hella�Haasse�

�
Uit� het� voorgaande� blijkt� wel� dat� Hella� Haasse�
(Batavia�1918�Amsterdam�2011)�haar�schrijftalent�
niet�van�vreemden�had,�want�zowel�haar�vader�
als�haar�tante�waren�duidelijk�vaardig�met�fanta�
sie,� taal� en� vertellen.� Hella� woonde� enige� jaren�
als� schrijfster� in� Baarn� maar� ook� als� kind.� Zij�
schreef� in� Zelfportret� als� legkaart� (Amsterdam�

TVE�33e�jrg.�2015�

301�

Laatst�gewijzigd:�7�12�2015�Versie:�2e�proef�

Sinterklaasboek�met�illustraties�van�Overbeeke,�uitge�
geven�door�de�Þrma�Erven�G.�van�Sillevoldt.�Anno�1833,�
Amsterdam,�Rotterdam,�New�York�ca.�1939;�zeer�waar�
schijnlijk�geschreven�door�Nellij�van�Sillevoldt�Haasse.�

1954)� over� haar� jaren� als� kind� in� dit� dorp.� Ze�
deed� dit� echter� weinig� uitgebreid� en� min� of�
meer�verhullend,�want�ze�heeft�haar�kinderjaren�
in� Baarn� als� zeer� onplezierig� ervaren.� Ver� van�
haar� ouders� en� zelfs� niet� in� huis� van� haar�
Baarnse� grootouders� Haasse� woonde� ze� in� een�
Baarns� kinderpension,� waardoor� ze� zich� vaak�
eenzaam�voelde.�
�
Zelfportret�als�legkaart�
In�dit�autobiograÞsche�boek�vertelt�Hella� �soms�
in�detail� �over�haar�jeugdjaren�in�Baarn�in�1925�
1928.� In� dit� boek� noemt� zij� nergens� namen� van�
personen� of� locaties.� Het� dorp� Baarn� wordt�
slechts�met�B.�aangegeven.�
Vanwege�de�ziekte�van�haar�moeder�kwamen�
Hella� en� haar� jongere� broertje� Wim� vanuit� Ne�
derlands�Indië� in� Nederland� terecht.� Aanvanke�
lijk�verbleef�zij�bij�de�ouders�van�haar�moeder�in�
Heemstede� en� Wim� woonde� bij� hun� grootou�
ders�Haasse�in�Baarn.�Dat�waren�Willem�Hendrik�
Johannes� Haasse� (Rotterdam� 1860�Baarn� 1935)�
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en� Cornelia� Francisca� Braak� (Rotterdam� 1861�
Baarn� 1948),� te� Rotterdam� getrouwd� in� 1883.�
Grootvader� Haasse� was� er� onderwijzer.� Hij�
woonde� jaren� later� met� zijn� vrouw� in� 1925� op�
Parkstraat�6�in�Baarn�(na�zijn�pensionering�in�dat�
jaar?),�getuige�de�telefoongids�van�Baarn�in�1925�
en�een�foto�van�Hella�uit�1925�in�de�tuin�van�haar�
grootouders� Haasse� in� Baarn.� Grootmoeder�
Haasse� woonde� volgens� het� adresboek� van�
Baarn�als�weduwe�in�1939�nog�op�dat�adres.�
Het�verblijf�van�Hella�in�Heemstede�was�geen�
succes:� de� grootouders� daar� waren� stijve� men�
sen� die� in� een� deftig� en� overvol� ingericht� huis�
woonden�en�geen�kleine�kinderen�meer�gewend�
waren,� laat� staan� een� nogal� vrij� in� Indië� opge�
voed� meisje.� Daarom� verkaste� Hella� naar� haar�
grootouders� in� Baarn,� maar� ook� daar� verbleef�
ze�maar�kort,�waarschijnlijk�om�dezelfde�reden.�
Zo�kwam�de�jonge�Hella�in�Baarn�in�een�kinder�
pension�terecht.�In�1928�keerde�het�jonge�gezin�
naar�Indië�terug�en�ging�wonen�in�Bandoeng.�
�
Locaties�in�Baarn�
Ik� verhuisde� naar� B.,� de� woonplaats� van� mijn� an�
dere�grootouders.�Daar�zij�geen�twee�kinderen�in�
huis�konden�hebben,�besloot�men�dat�ik�de�jaren�
van� mijn� moeders� afwezigheid� zou� doorbrengen�
in�een�kinderpension.�Deze�inrichting�stond�onder�
het�beheer�van�drie�dames,�moeder�en�dochter�en�
een� vriendin� van� de� dochter.� Zij� woonden� in� een�
witgepleisterd� vilaatje,� één� uit� een� eindeloze� rij�
soortgelijke�huisjes,�met�kleine�ordentelijke�voor�
tuinen�achter�groene�hekken.4�
�
Hella� vertelde� desgevraagd� tijdens� een� lezing,�
dat�het�kinderpension�Het�Sonnehuisje�heette�en�
gevestigd�was�op�Ferdinand�Huycklaan�39.�Daar�
staan� nog� steeds� aan� weerskanten� rijen� witte�
villa!s,� twee� onder� één� kap.i� Het� pension� werd�
geleid� door� de� dames� Kroes� en� Breijer.� Hella�
voelde�zich�in�die�tijd�erg�verlaten�en�ongelukkig�
en� deed� baldadige� dingen� of� vluchtte� weg� in�
sprookjes� en� eigen� fantasieën.� Op� deze� manier�
zal�haar�schrijversschap�ontstaan�zijn.�Uit�zel�e�
houd� spon� ik� de� dromen� uit� die� ik� me� van� s�
nachts�herinneren�kon�en�verzon�verhalen.6�
De� openbare� lagere� school� die� Hella� heeft� be�
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De�Ferdinand�Huycklaan�in�Baarn.�Tweede�woning�van�links�is�nr.�39,�waar�het�kinderpension�was�waar�Hella�een�tijd�
verbleef�(foto�auteur)�.�

zocht,� is� de� Oorsprongschool� geweest.� Ze� zat�
hier� in� de� tweede,� derde� en� vierde� klas.� Deze�
school� stond� tegenover� de� toenmalige� ingang�
van� de� oude� Algemene� Begraafplaats� naast� de�
woning� van� het� hoofd� der� school!.� Ze� schrijft�
over� een� langwerpig� bakstenen� gebouw� volgens�
het� alom� gebruikelijke� type,� in� de� tuin� achter� de�
ouderwetse� villa,� waar� het� Hoofd� woonde� en�
even�verder�heeft�ze�het�over�het�kerkhof�tegen�
over�de�school.� Het� schoolhoofd� is� de�dikke�me�
neer�met�het�koperkleurige�borstelhaar,�die�Frans�
gaf.�7� Het�is�de�onderwijzer�J.�van�den�Brink,�die�
erg� bekend� was:� hij� was� bestuurslid� van� negen�
verenigingen,� lid� van� de� Provinciale� Staten� van�
Utrecht�en�verslaggever�voor�enkele�dagbladen.�
De�zondagen�bracht�Hella�door�bij�haar�groot�
ouders� Haasse� op� Parkstraat� 6.� Na� het� ontbijt�
ging� ik� ["]� op� weg� over� het� voetpad� langs� de�
tuinhekken,� tegen� de� heuvel!� op.� Ik� kende� alle�
�

huizen,� heggen� en� bomen.8� Tegen� de� heuvel� op�
slaat� op� de� helling� van� de� Ferdinand� Huycklaan�
en�vandaar�liep�ze�waarschijnlijk�via�de�Wilhelmi�
nalaan,�de�Nassaulaan�en�de�Laanstraat�naar�de�
Parkstraat.� De� winkels� die� ze� noemt,� lagen� aan�
de�Laanstraat.�
Haar� grootouders� woonden� in� een� stille� zij�
straat� in� de� kom� van� het� dorp� in� een� standaard�
type� buitenhuis� uit� de� tachtiger� jaren:� een� vier�
kanten� stenen� doos,� met� de� voordeur� precies� in�
het� midden,� symmetrische� rijen� ramen,� een� aan�
gebouwde� serre.� Op� het� half�cirkelvormige� gras�
veld�stond�de�traditionele�kabouter�met�een�krui�
wagen�vol�begonia!s.9� Dat� men� toen� vanuit� een�
grote�stad�als�Rotterdam�naar�een�villa�in�Baarn�
verhuisde� na� gepensioneerd� te� zijn,� kwam� veel�
voor,�omdat�men�vieze�stadslucht�en�verkeersla�
waai�graag�verruilde�voor�gezonde�lucht�en�rust.�
Dat� zo!n� dure� villa� echter� bewoond� werd� door�

TVE�33e�jrg.�2015�

303�

Laatst�gewijzigd:�7�12�2015�Versie:�2e�proef�

Het� prozadebuut� van� Hella� Haasse,� in� opdracht� van�
uitgever�A.�de�Lange�geschreven,�maar�voor�haar�beslist��
geen�literatuur.�

een� gepensioneerde� onderwijzer� is� tamelijk�
ongewoon,� maar� Hella� schrijft� dat� er� een� gees�
telijk�gestoorde�dame�met�haar�verpleegster�bij�
haar�grootouders�inwoonde,�wat�dus�extra�inko�
men�opleverde.�
Ook� buiten� het� centrum� was� Hella� te� vinden:�
Niets� prikkelde� mijn� fantasie� in� zo� hoge� mate� als�
het� bos.� Tochten� maken� naar� de� Paardenkuil,� de�
Klimboom,� de� Blauwe� Koepel,� het� Ballonnetje�
(een�ronde�vijver,�uitlopend�in�een�sloot)�of�naar�
de� eenzame� boerderij� midden� in� het� bos,� die� Ze�
venwoningen� werd� genoemd.1� De� Paardenkuil�
was�een�open�ruimte�in�het�Baarnse�Paardenbos,�
waar�het�Leger�des�Heils�zijn�jaarlijks�velddagen�
hield.� De�Blauwe�Koepel� was� een� theekoepel� op�
landgoed� Buitenzorg,� die� in� de� jaren� zestig� van�
de�vorige�eeuw�werd�afgebroken.�De�woningen�
(geen�boerderij�maar�zes�huisjes�onder�één�dak)�
die� ook� op� Buitenzorg� stonden� en� waar� perso�
neel� van� het� landgoed� woonde,� brandden� in�
diezelfde�jaren�af.�
In� de� jaren� 1935� en� 1936� was� Hella� terug� in�
Baarn,� ze� woonde� toen� bij� haar� grootouders� in�
304�

de�Parkstraat�en�was�leerling�van�Het�Baarnsch�
Lyceum.� Na� haar� eindexamen� in� Batavia� kwam�
ze�in�1938�weer�naar�Nederland,�waar�zij�in�Am�
sterdam�Skandinavische�letterkunde�ging�stude�
ren.� In� 1939� leerde� zij� Jan� van� Lelyveld� kennen,�
die� in� Amsterdam� geschiedenis,� archeologie� en�
later�rechten�studeerde.�Hij�vroeg�haar�voor�de�
redactie� van� het� studentenblad� Propria� cures,�
waarvan�hij�in�de�redactie�zat.�In�1942�hield�Hella�
haar�studie�voor�gezien�en�werd�leerling�aan�de�
Amsterdamse� Toneelschool.� Twee� jaar� later�
trouwde�ze�met�Jan�van�Lelyveld�en�pas�in�1946�
zag�ze�haar�ouders�en�broer�weer.�
�
Eerste�roman�en�novelle�
Zoals� hiervoor� al� vermeld,� woonden� Hella� en�
haar� man� volgens� het� adresboek� van� Baarn� in�
1948�op�Nassaulaan�42�bij�haar�ouders�en�broer�
in.� In� de� tijd� ervoor� moeten� de� meisjesroman�
Kleren�maken�de�vrouw�(Amsterdam�1947)�en�de�
bekende� novelle� Oeroeg� (Amsterdam� 1948)� zijn�
ontstaan.�
Oeroeg� is� volgens� literatuuroverzichten� en�
bibliograÞeën� het� prozadebuut� van� Hella,� in�
1948� als� boekenweekgeschenk� uitgegeven.11�
Maar�eigenlijk�is�haar�prozadebuut�Kleren�maken�
de�vrouw� (Amsterdam� 1947),12� een� roman� voor�
jongedames� met� beroepsvoorlichting� erin� ver�
werkt.� Zij� schreef� het� in� opdracht� van� de� Am�
sterdamse� uitgever� Allert� de� Lange.� Hella� zelf�
beschouwde� Oeroeg� als� haar� literaire� prozade�
buut� en� niet� Kleren�maken�de�vrouw.� In� een� in�
terview� zegt� ze� over� dit� boek:� Dat�moet�u�in�de�
kachel� gooien.� Dat� was� om� geld� te� verdienen.13�
Toch�is�dit�een�aardige�en�leesbare�roman.�
�

Conclusie�

�
W.H.�Haasse,�N.�van�Sillevoldt�Haasse�en�Hella�S.�
Haase�hebben�alle�drie�in�Baarn�gewoond�en�er�
boeken� geschreven,� waarvan� de� speurdersro�
mans�van�vader�Haasse�door�een�Baarnse�uitge�
verij�zijn�uitgegeven.�Hella�heeft�daarnaast�bijna�
al� haar� Baarnse� jaren� heel� veel� later� in� enkele�
boeken�vastgelegd.�Hieruit�blijkt�hoe�moeilijk�ze�
het�door�de�afwezigheid�van�haar�ouders�in�die�
tijd� heeft� gehad� en� hoe� ze� troost� zocht� in� haar�
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fantasieën,�die�de�basis�werden�van�haar�uitste�
kend�geschreven�en�uitgebreid�oeuvre.�
De� meeste� boeken� van� de� Haasses� zijn� boei�
ende�en�goed�geschreven�verhalen�die�over�het�
algemeen�goed�ontvangen�zijn.�De�detectivero�
mans�werden�viermaal�herdrukt�en�Oeroeg�kent�
tot� nu� toe� zelfs� 52� herdrukken� en� werd� in� elf�
talen� vertaald!� Deze� boeken� zijn� ondanks� hun�
leeftijd� qua� inhoud� en� verteltrant� nog� steeds�
zeer�leesbaar.�
�
Met�dank�aan�de�Historische�Kring�Baerne.�
�
Bronnen�
�
De�in�dit�artikel�geciteerde�boeken.�
�
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Schepen en scheepvaart

Beurtschippers in beeld

Cees�Pfei�er�

Er�is�een�tijd�geweest�dat�er�in�de�grachten�en�aan�het�binnenveer�zo n�vijftien�
vrachtschepen�lagen�die�vanuit�Weesp�een�geregelde�dienst�onderhielden�op�
steden�als�Amsterdam,�Utrecht�en�Rotterdam.�Schepen�met�mooie�namen�als�
!Barbara ,�!De�Adelaar ,�!Wilhelmina ,�!Elizabeth �of�gewoon�!Weesp .�
Glorietijd�van�de�beurtvaart�

�
Het� was� de� glorietijd� van� de� beurtvaart,� waar�
aan� begin� jaren� zestig� vrij� plotseling� een� einde�
kwam,� toen� vrachtwagens� grotendeels� het�
vervoer� van� goederen� overnamen.� De� beurt�
vaart�was�voortgekomen�uit�het�varen�met�trek�
schuiten.� Tot� de� komst� van� de� spoorwegen,�
halverwege� de� negentiende� eeuw,� vormden� ze�
samen� met� paarden� en� koetsen� het� enige� ver�
voer� tussen� steden.� De� trekschuiten� namen�
naast� passagiers� ook� pakjes� mee� en� dat� werd�
uiteindelijk�de�handel�van�de�beurtschippers.�
Het� belangrijkste� kenmerk� van� beurtschepen�
was� dat� ze,� ongeacht� het� ladingaanbod,� een�
geregelde� dienst� onderhielden� tussen� twee� of�
meer�plaatsen.�Daarbij�voeren�ze�op�vaste�tijden�
een�vaste�route.�Je�kon�dus�op�ze�rekenen.�Beurt�
vaart� was� gehouden� aan� strenge� regels� en� ver�
gunningen.� Tien� uur� s� ochtends� vertrek� naar�
Amsterdam,�betekende�ook�tien�uur�vertrek.�Nog�
even�wachten�op�een�vrachtje�was�riskant,�want�
met�te�laat�vertrekken�zette�je�je�vergunning�op�
het� spel.� En� er� was� concurrentie� genoeg.� In�
Weesp�vestigden�zich�rond�1860�de�eerste�beurt�
schippers,�daar�zaten�namen�bij�die�ons�in�Weesp�
nu� nog� bekend� in� de� oren� klinken,� zoals� Borst,�
Otto,� Schulp,� Tovar,� Van� der� Kwast� en� Lijnsvelt.��
�

Plo�ende�motoren�

�
Weespers�die�halverwege�de�vorige�eeuw�gebo�
ren� zijn,� kunnen� zich� nog� herinneren� hoe� eind�
jaren� vijftig,� begin� jaren� zestig� s� avonds� de�
beurtschepen� met� hun� plo�ende� motoren� in�
Weesp� terugkeerden,� nadat� ze� s� ochtends�
vroeg�waren�vertrokken�naar�hun�vaste�bestem�
mingen.� Met� aan� boord� goederen� uit� de� Zaan�
streek� en� Rotterdamse� haven� of� suiker� van� de�
306�

Westersuikerfabriek� in� Amsterdam.� De� dag� zat�
erop.� De� schipper� luidde� op� het� Smal� Weesp� al�
de�scheepsbel,�zodat�moeder�de�vrouw�wist�dat�
de�piepers�op�het�vuur�konden.�De�meeste�sche�
pen�hadden�een�vaste�ligplaats�aan�het�Binnen�
veer.�Vandaar�ook�de�naam:�de�plek�waar�veren�
of�pontveren�die�een�vaste�route�voeren,�lagen�
afgemeerd.�

�
Firma�Van�der�Kwast�

�
De�oudste�naam�die�in�de�boeken�opduikt,�is�die�
van�de�Þrma�Van�der�Kwast�die�in�1868�met�het�
schip� De�Stad�Weesp� een� geregelde� dienst� ging�
onderhouden� tussen� Weesp,� Muiden,� Amster�
dam�en�Naarden.�Later�werd�er�ook�op�Utrecht�
gevaren.� Voor� de� Tweede� Wereldoorlog� had�
Van� der� Kwast� twee� schepen,� de� Weesp�VII� en�
de�Weesp�X.� In� Amsterdam� was� een� !halte � aan�
de� Omval� (waar� nu� de� Rembrandttoren� staat)�
en�het�eindpunt�lag�aan�het�Rokin.�Op�een�foto�
uit�1920�ligt�de�Weesp�X�aan�het�Rokin�met�daar�
op,� staande� met� pet,� schipper� Izak� (Thijs)� Dal�
mulder�(1866�1929).�Verder�is�er�een�mooie�foto�
van�de�Weesp�VII�met�schipper�Manus�Visser�aan�
het�roer�die�van�de�wal�loskomt�aan�het�Achter�
om.� Daar� had� Van� der� Kwast� tot� aan� het� begin�
van� de� jaren� zestig� een� !wachthuisje � met� een�
werknemer�die�telefonisch�bestellingen�aannam�
en�waar�goederen�konden�worden�afgegeven.�
�

Firma�Schulp�Lijnsvelt�

�
Firma�Schulp�
Een� ander� oud� bedrijf� was� de� Þrma� Schulp.� In�
1868,�het�jaar�dat�de�Þrma�Van�der�Kwast�zich�in�
Weesp�vestigde,�werd�er�gerept�over�de�stoom�
boot� De� Concessie.� Eigenaren� waren� de� heren�
Schulp� en� Den� Hartog� die� vanuit� Weesp� een�
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Wat�we�tegenwoordig�!De�Kom �noemen,�was�vroeger�
het�!verkeersknooppunt �van�de�Weesper�beurtvaart.�
De�beurtschepen�hadden�vaste�ligplaatsen�aan�het�
Binnenveer,�Achterom�en�de�Herengracht�(foto�HKW�
F7011).�

geregelde� dienst� onderhielden� op� Amsterdam.�
Hoe� het� hun� de� jaren� daarna� verging,� is� niet�
bekend,� wel� dat� aan� het� begin� van� de� vorige�
eeuw� een� rederij� Schulp� vanuit� Weesp� lijndien�
sten� onderhield� op� zowel� Amsterdam� als� de�
Zaanstreek.�Zo�rond�1920�is�dit�bedrijf�gesplitst.�
Jan� Schulp� bleef� met� het� schip� Stad�Weesp�I�
op� Amsterdam� varen� met� zijn� broer� Jaap� als�
schippersknecht.�Broer�Piet�Schulp�nam�met�het�
tweede�schip,�de�Stad�Weesp�II,�de�lijndienst�op�
de� Zaanstreek� over.� Het� bedrijf� van� Jan� Schulp�
werd� in� 1956� overgenomen� door� Jan� Lijnsvelt,�
een�kapper�uit�Nijkerk�die�maar�één�droom�had:�
schipper� worden.� Piet� Schulp� voer� toen� nog�
twee� keer� per� week,� op� maandag� en� donder�
dag,�op�de�Zaanstreek.�
�
Expeditie�Schulp�Lijnsvelt�
Bij� de� overname� door� Lijnsvelt� veranderde� de�
naam� van� het� bedrijf� in� Expeditie� Schulp�
Lijnsvelt,� met� als� onderkop� Dagelijkse� Motor�
bootdienst� Weesp�Amsterdam!.� Vier� jaar� na� de�
overname�werd�de�Stad�Weesp�I�vervangen�door�
de� grotere� Cornelis� die� tot� 1963� dienst� heeft�
gedaan.� Schulp� had� aan�de� Pluimvee�� en� Vogel�
voederfabriek� van� P.� Sluis� in� Weesperkarspel�
(Driemond)�een�vaste�klant,�maar�nam�ook�vee�
voer� mee� van� de� tegenover� Sluis� gelegen� vee�
voederfabriek�van�de�Þrma�Otten�en�de�verder�
op� tussen� Driemond� en� Diemen� gelegen� vee�
voederfabriek� De� Gaasp.� De� vaste� ligplaats� van�
Schulp�Lijnsvelt� was� in� de� Amstel� tegenover�
Hotel�de�l Europe.�
Wat� vervoerden� ze� zoal?� Meel� en� bloem� van�
Meelfabriek�Holland�aan�de�Zoutkeetsgracht�en�
suiker� van� de� Westersuikerfabriek� aan� de� Van�
�

�
De�!Weesp�X
�van�Van�der�Kwast�in�1920�op�haar�
!eindhalte �aan�het�Rokin.�Rechts,�staande�met�pet,�
schipper�Izak�(!Thijs )�Dalmulder�(1866�1929).�

Noordtkade.�Die�suiker�was�bestemd�voor�Gale�
sloot�aan�het�Buitenveer,�de�Albert�Heijnwinkel�
in� de� Slijkstraat� en� voor� VéGé�grossier� Helmers�
aan� de� Nieuwstad.� Op� dit� laatste� adres� werd�
elke� week� maar� liefst� vijftien� ton� suiker� afgele�
verd.� Verder� bracht� Schulp�Lijnsvelt� elke� week�
zo!n�tien�ton�graan�bij�het�veevoederbedrijf�van�
de�Þrma�R.�Pfei�er�aan�de�Herengracht.�De�dins�
dag� was� in� Weesp� uitleverdag!� van� meel� en�
bloem� aan� de� bakkerijen.� Deze� waren� de� dag�
daarvoor�opgehaald�bij�Meelfabriek�Holland.�Op�
die�dag�werden�de�balen�meel�en�bloem,�zakken�
van� 50� kilo,� met� de� handkarren� afgeleverd� bij�
Weesper�bakkers�zoals�Detering�aan�de�Grobbe,�
Koster�in�de�Slijkstraat,�Van�Zwol�aan�de�Heren�
singel,� Nagel� op� het� Kleine� Plein� en� bakker�
Goedhart�in�de�Julianastraat.�Schulp�Lijnsvelt�en�
Piet� Schulp� hadden� als� vaste� ligplaats� het� Ach�
terom.�
�

Andere�bekende�beurtschippers�

�
Gebroeders�Tovar�
Andere� bekende� beurtschippers� waren� de� Ge�
broeders�Tovar�die�een�vaste�ligplaats�hadden�in�
de� Achtergracht� waar� ook� hun� kantoor� en� pak�
huis� stond.� In� de� hoogtijdagen� voer� Tovar� met�
drie� schepen,� de� Elisabeth�I,�Elisabeth�II�en�Elisa�
beth� III.� De� eerste� twee� schepen� hadden� een�
dienst�
Weesp�Weesperkarspel�
dagelijkse�
Amsterdam� waar� ze� een� losplaats� hadden� aan�
het� Singel� 410� bij� de� Heisteeg.� De� Elisabeth� III�
voer�op�Utrecht�met�de�Veemarkt�als�losplaats.�
In� Weesp� werden� er� dan� dieren� ingescheept.�
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De� Stad�Weesp�II!en�de� Stad�Weesp�I!�van�de�Þrma�
Schulp� gezusterlijk!�naast�elkaar�afgemeerd�aan�het�
Achterom�(1920�1930).�

Naast� beurtvaart� haalde� Tovar� in� de� Amster�
damse�haven�ook�geregeld�vrachten�van�tien�tot�
vijftien�ton�graan�op�voor�de�firma�R.�Pfeiffer�aan�
de�Herengracht.�
�
Firma�Otto�
Dan�was�er�de�firma�C.�Otto,�in�1917�de�opvolger�
van� schipper� Hoetmer,� die� vanuit� Weesp� een�
dagelijkse� lijndienst� op� Amsterdam� onderhield,�
waarbij�ook�Driemond�en�Diemen�werden�aange�
daan.� Namen� van� schepen� van� de� firma� Otto�
waren�Barbara�I,�De�Hoop�en�Weesp�3.�Otto�had�in�
Amsterdam� een� eigen� kantoortje� op� de� Klove�
niersburgwal�hoek�Staalstraat.�Er�werden�groen�
te,� fruit� en� aardappelen� vervoerd� voor� groente�
boeren.� Maar� Otto� vervoerde� ook� veel� pro�
ducten� en� grondstoffen� voor� de� Pluimvee�� en�
Vogelvoederfabriek� van� P.� Sluis� in� Weesperkar�
spel.�Overigens�was�Otto�wel�een�van�de�eersten�
die�een�vrachtauto�aanschaften.�De�schepen�van�
de�firma�Otto�hadden�een�vaste�ligplaats�aan�het�
Binnenveer� ter� hoogte� van� Slijterij� Overmars.�
�
Firma�Th.�Borst�
Het� grootste� beurtvaartbedrijf� was� de� firma� Th.�
Borst�die�zich�op�11�augustus�1902�in�Weesp�ves�
tigde,� eigendom� van� Thomas� Borst� die� al� vanaf�
1890�vanuit�zijn�woonplaats�Nieuwkoop�met�een�
schip�in�de�bollenstreek�voer.�Waarom�hij�Weesp�
als� nieuwe� standplaats� koos,� is� niet� bekend.� De�
schepen� van� de� firma� Borst� droegen� alle� de�
naam�Wilhelmina.�Dit�had�niet�te�maken�met�de�
koningsgezindheid�van�Thomas�Borst,�maar�met�
de� vrouw� van� wie� hij� geld� had� geleend� om� de�
308�

De�vaste�ligplaats�van�de�Þrma�Otto�was�het�Binnen�
veer.�Op�de�foto�ligt�de� Weesp�3!�voor�de�wal,�daarach�
ter�de�vrachtwagen�van�het�bedrijf.�

schepen� te� kunnen� laten� bouwen.� Zij� heette�
Wilhelmina.� Aan� het� begin� van� de� twintigste�
eeuw�bezat�Borst�twee�schepen:�de�Wilhelmina�I��
en� Wilhelmina� II.� Na� het� overlijden� van� Thomas�
Borst�in�de�jaren�dertig�namen�zijn�zoons�Jan�en�
Joop� de� rederij� over.� Bij� de� overname� werd� Jan�
schipper�op�de�Wilhelmina�II,�terwijl�op�de�Wilhel�
mina� I� een� zetschipper� kwam.� Joop� hield� zich�
toen� al� bezig� met� wegtransport.� Na� de� Tweede�
Wereldoorlog� kwam� er� nog� een� derde� schip� bij�
dat� Wilhelmina�zou� gaan� heten,� dus� niet� Wilhel�
mina�III,�want�dat�vond�men�te�snoeverig.�
De� Þrma� Borst� voer� vanuit� Weesp� als� enige�
beurtschipper� op� Rotterdam.� Ook� deze� Þrma�
verzorgde� het� goederentransport� voor� de� vee�
voederbedrijven� Sluis� en� Otto� uit� Driemond� en�
Pfei�er� uit� Weesp,� daarnaast� had� zij� ook� Van�
Houten�als�vaste�klant.�Voor�de�laatste�laadde�zij�
bij� de� Loswal� in� het� Smal�Weesp� dozen� en� blik�
ken� cacaopoeder� en� chocoladerepen,� die� in� de�
haven� van� Rotterdam� rechtstreeks� bij� de� sche�
pen�van�de�Holland�Amerika�Lijn�werden�afgele�
verd.�Verder�voer�Borst�voor�de�Coöperatie�Ons�
Belang�in�Diemen,�Coöperatie�Muiden�en�haalde�
in�de�Rotterdamse�haven�balen�schietkatoen�op�
voor� de� Kruitfabriek� in� Ouderkerk� aan� de� Am�
stel.�De�vaste�ligplaats�van�de�schepen�van�Borst�
was� aan� de� Herengracht� tegenover� huize� Ber�
nardus,�het�tegenwoordige�Zwanenburcht.�
�

Het�einde�

�
Zoals�gezegd�liep�de�traditionele�beurtvaart�aan�
het�begin�van�de�jaren�zestig�ten�einde.�Expedi�
tiebedrijven� en� bodediensten� namen� met�
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De� Elizabeth�I!�en�de� Elizabeth�II!�van�de�gebroeders�
Tovar�op�hun�vaste�ligplaats�in�de�Achtergracht.�In�het�
rechterpand�was�de�Þrma�Gebrs�Tovar�gevestigd�(1927).�

vrachtauto s�het�transport�over.�De�Þrma�Borst,�
inmiddels� Expeditie� Onderneming� Th.� Borst,�
probeerde� het� tij� nog� te� keren� door� her� en� der�
vergunningen� op� te� kopen� in� een� poging� het�
vrachtaanbod� voor� de� schepen� op� peil� te� hou�
den.�Toen�dit�ook�niet�hielp,�verkocht�Jan�Borst�
het� bedrijf� in� 1963� aan� zijn� zwager� Henk� Otto,�
waarna� het� verder� ging� onder� de� naam� Trans�
portbedrijf�Otto�&�Borst.�
Het� betrof� uitsluitend� vervoer� over� de� weg,�
waarmee�zijn�broer�Joop�Borst�en�de�Þrma�Otto�
al� eerder� waren� begonnen.� Zo�reed� broer� Joop�
ten�tijde�van�de�overname�onder�de�Þrmanaam�
Borst� vanuit� Weesp� al� met� vijf� vrachtwagens�
een� dagelijkse� bodedienst� op� Rotterdam.� 1963�
betekende� dus� het� o�ciële� einde� van� de� Þrma�
Borst,� toen� de� schepen� werden� verkocht.� In�
datzelfde� jaar� stopte� ook� de� Þrma� Schulp.� Jan�
Lijnsvelt�verkocht�zijn�beurtvaartvergunning�aan�
Van� der� Marel� in� Abcoude,� waarna� de� Cornelis�
werd� omgebouwd� tot� werkschip.� De� andere�
beurtvaartbedrijven� waren� toen� al� gestopt.��
�

Bedrijfshistorie�

�
Van�de�Þrma s�Schulp�Lijnsvelt�en�Borst�hebben�
we� dankzij� gesprekken� met� hun� kinderen� de�
geschiedenis�kunnen�achterhalen.�Van�de�ande�
re�beurtschippers�weten�we�niet�meer�dan�wat�
Jan�Hamers�in�2000�op�papier�heeft�gezet.�
Er� zijn� echter� ook� bedrijven� waar� we� slechts�
summiere� informatie� over� hebben,� zoals� de� fir�
ma� Overmars� die� twee� schepen� had� met� de� na�
men� De� Adelaar� I� en� De� Adelaar� II,� waarmee�
hoofdzakelijk�voor�Van�Houten�cacaobonen�wer�
�

De� Stad�Weesp�II!�van�Schulp�aan�het�Achterom�(1948).�

den�vervoerd.�Later�is�de�firma�Overmars,�die�de�
Herengracht� als� vaste� ligplaats� had,� overgeno�
men� door� de� Expeditie� Groenewegen� uit� Am�
sterdam.�En�verder�was�er�nog�de�firma�Bos�die�
in�1960�twee�schepen�had,�de�Elizabeth�I�en�Eliza�
beth�II,�en�de�Herengracht�als�vaste�laad��en�los�
plaats� had.� Wellicht� komt� er� van� deze� bedrijven�
na�dit�artikel�nog�meer�informatie�boven�water.��
�

De�strenge�winter�van�1962/1963�
�

De� natuur� hielp� niet� echt,� toen� de� Þrma� Th.�
Borst� door� steeds� meer� vergunningen� op� te�
kopen� haar� ongelijke� strijd� tegen� het� wegver�
voer�begon.�In�de�strenge�winter�van�1962/1963�
was�haar�Wilhelmina�II�in�januari�op�weg�naar�de�
Coöperatie�Muiden,�toen�ze�in�een�bocht�van�de�
Vecht� vastliep� in� het� ijs.� Het� te� hulp� gesnelde�
zusterschip�Wilhelmina�I�wist�haar�weliswaar�los�
te�krijgen,�maar�beide�schepen�konden�vanwege�
de� zware� ijsgang� na� honderd� meter� niet� meer�
verder�en�kwamen�vast�te�zitten.�Pas�na�drie�en�
een�halve� maand,� in� april� 1963,� lukte� het� de�
schepen�weer�verder�te�varen.��
Maar�inmiddels�was�het�graanvervoer�voor�de�
Coöperatie� Muiden� al� overgenomen� door� de�
met� steeds� groter� wordende� vrachtwagens�
rijdende� Þrma� Sto�el� Poeze� uit� Weesp.� En� dat�
betekende�het�deÞnitieve�einde�van�de�Þrma�Th.�
Borst.�Sto�el�Poeze�was�overigens�zelf�als�schip�
per� in� de� jaren� dertig� vanuit� Hindelopen� naar�
Weesp� gekomen,� maar� na� de� oorlog� al� snel�
overgestapt�op�vrachtauto s.�
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Cees� Pfei�er�is�journalist�en�heeft�vele�jaren�erva�
ring�als�redacteur�met�als�specialiteit�de�graÞsche�
industrie.�Sinds�2011�is�hij�voorzitter�van�de�Histo�
rische� Kring� Weesp� en� eindredacteur� van� het�
tijdschrift�Historisch�Weesp.�
�
Dit�artikel�is�eerder�verschenen�in�
Historisch�Weesp,�maart�2015.��
�
Bronnen�
Jan�Hamers,�Van�trekschuit�tot�modern�
transport.�Weesp�2000.��
Zomer�2014:�diverse�gesprekken�met�Tom�Borst.�
Zomer�2014:�diverse�gesprekken�Frans�Lijnsvelt.�

De�volbeladen� Wilhelmina�II!�van�Borst�op�haar�vaste�
plek�aan�de�Herengracht�naast�huize� Bernardus!.�Van�
wege�Koninginnedag�is�het�schip�feestelijk�versierd.�

Het�Smal�Weesp�met�twee�beurtschepen.�Rechts�molen� Het�Anker!�van�de�Þrma�R.�Pfei�er�en�in�de�verte�villa�
Casparus!�(ca�1910)�(foto�HKW�D0103).�
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In Memoriam Joop Branger (1929-2015)

�
Op�16�september�overleed�Joop�Branger,�oud�
bestuurslid�en�oud�redacteur�van�TVE,�in�Naar�
den.�Joop�was�vanaf�1997�tot�eind�2004�bij�onze�
stichting�actief�in�bestuur�en�redactie.�Zo�nam�
hij�rond�2000�ook�de�moeizame�klus�op�zich�om�
het�hele�archief�van�de�toen�dertigjarige�TVE�te�
ordenen�en�te�inventariseren.�Namens�het�da�
gelijks�bestuur�van�TVE�was�hij�ook�bestuurslid�
van�de�Stichting�Omgevingseducatie.�
Joop�werd�geboren�in�Arnhem.�Hij�studeerde�
in�Utrecht�pedagogiek.�In�1973�promoveerde�hij�
aan� de� Vrije� Universiteit� te� Amsterdam� op� het�
proefschrift� Onderwijsperspectieven� � Oplei�
dingsperspectieven,� een� vergelijkende� studie�
van�de�functie�en�structuur�van�het�basisonder�
wijs�en�de�opleidingen�van�onderwijzend�perso�
neel� in� Engeland� en� Wales,� Nederland� en� de�
Duitse� Bondsrepubliek.�Branger� was� in� verschil�
lende� onderwijsfuncties� werkzaam:� basisonder�
wijs,�Pedagogische�Academie,�wetenschappelijk�
onderwijs,� MO�opleiding� pedagogiek.� Tevens�
was� hij� lid� van� de� Onderwijsraad� en� vervulde�
enkele�bestuurlijke�functies.�Hij�heeft�veel�gepu�
bliceerd�over�onderwijs�en�opleiding.�
�

�

�
Ook�bij�TVE�en�in�de�Hilversumse�Historische�
Kring�Albertus�Perk�had�de�geschiedenis�van�het�
onderwijs�zijn�bijzondere�aandacht.�In�TVE�
schreef�hij�over�Cor�Bruijn�en�de�Humanitaire�
School,�voor�Albertus�Perk�redigeerde�hij,�samen�
met�Treesje�Ruhe,�het�boek�Onderwijs�
in�Hilversum,�van�Dorpsschool�tot�Media�Acade�
mie.�
Joop� Branger� was� een� consciëntieus� en� ge�
waardeerd�lid�van�de�redactie�van�TVE.�
�
Hans�Mous�
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Lustrum TVE

Op�zondag�8�november�was�er�in�het�Raadhuis�van�Hilversum�een�matinee�ter�gelegenheid�van�het�45�jarig�bestaan�
van�Tussen�Vecht�en�Eem.�De�foto s�van�Ed�van�Mensch�geven�een�impressie�van�deze�middag.�
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Verdiepingscursus�Gooi�ologie�2�

�
Als�vervolg�op�de�succesvolle�leergangen�gooi�ologie�(geologie,�archeologie,�
geschiedenis,�erfgooiers,�architectuur,�natuur�&�milieu,�ruimtelijke�ordening)�
worden�meerdere�verdiepingscursussen�aangeboden.�
In�het�voorjaar�van�2016�vindt�in�samenwerking�met�de�Volksuniversiteit�Huizen�
een�verdiepingscursus�geschiedenis�plaats.�
�
Geschiedenis�tussen�Vecht�en�Eem�
Van�veenontginningen�tot�moderne�tijden�(12e�20e�eeuw)�
�
De�schitterende�woonomgeving�tussen�Vecht�en�Eem�is�mede�het�werk�van�vele�
generaties�voor�ons.�Ze�hebben�de�grond�bewerkt,�ze�hebben�het�veen�
ontgonnen,�ze�hebben�steden�gebouwd�en�in�de�19e�eeuw�is�de�regio�geopend�
voor�de�nieuwe�tijd�door�de�aanleg�van�de�Oosterspoorlijn�(1874),�waarna�ook�de�
industrialisering�en�de�modernisering�op�alle�gebieden�volgden.�
In�deze�verdiepingsleergang�komen�drie�aspecten�aan�de�orde:�
�
��
Les�1.�De�veenontginningen�in�de�12e� �14e�eeuw�(docent�prof.�dr.�J.�
Vervloet)�
��
Les�2.�De�stadsvorming:�Naarden,�Muiden�en�Weesp�en�hun�relatie�tot�het�
omringende�platteland,�toegespitst�op�Stad�en�Lande�van�Gooiland�(docent�
Dr.�H.�Michielse)�
��
Les�3.�De�modernisering�van�de�regio:�openlegging�door�de�oosterspoorlijn,�
villawijken,�industrialisering,�verstedelijking�en�culturele�ontplooiing�
(docent�Dr.�H.�Michielse)�
�
Data�en�tijdstip:�16�maart;�30�maart,�13�april�van�19.30�tot�22.00�uur.�
�
Excursie�op�zaterdag�(datum�in�overleg)�
�
Locatie:�Stads��en�Streekarchief,�Cattenhagestraat�8,�Naarden�
�
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�ologie� zijn� een� initiatief� van� Tussen� Vecht� en�
Eem,�De�Vrienden�van�het�Gooi,�Omgevingseducatie,�Goois�Natuurreservaat,�Geopark�e.a.�

�
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Het lezen waard

Boekbesprekingen
Dijken van Nederland

Over wakers, slapers en dromers
Nederland� strijdt� al� eeuwen� tegen� het� water,�
kende� nederlagen� en� overwinningen,� maar� pas�
dit� jaar� zag� de� allereerste� dijkenatlas� het� licht.�
Dijken�van�Nederland� is� een� compleet� boekwerk�
van�336�pagina s�dat�volgens�het�voorwoord�van�
minister� van� infrastructuur� en� milieu,� Melanie�
Schultz� van� Haegen,� in� elke� boekenkast� thuis�
hoort.�Of�dat�zal�gebeuren,�is�de�vraag,�maar�dat�
dit� boek� in� oktober� de� DAM� Architectual� Book�
Award�2015�heeft�gewonnen,�zal�daar�zeker�aan�
bijdragen.�Vaststaat�dat�deze�atlas�een�prachtig�
overzicht� biedt� van� alles� wat� er� op� het� gebied�
van� dijken,� dammen,� waterkeringen,� overlaten�
enz.�bestaat.�De�auteurs,�de�landschapsarchitec�
ten�Eric�Jan�Pleijster�en�Cees�van�der�Veeken�van�
LOLA� Landscape� Architects,� brengen� dit� fijnma�
zige�web�van�waterwerken�in�kaart�aan�de�hand�
van� veertig� portretten� van� !exemplarische � dij�
ken� die� samen� de� 22.500� kilometer� dijk� vormen�
en� die� Nederland� zijn� spreekwoordelijke� droge�
voeten�moeten�garanderen.�
Behalve� kaarten� bevat� de� atlas� dwarsdoor�
sneden� en� plattegronden,� oude� en� actuele� fo�
to s,� gravures� van� watersnoden� en� grote� hoe�
veelheid�infographics.� Vijf� auteurs� geven� in� een�
essay�hun�zicht�op�het�fenomeen�dijk:�als�onder�
werp�van�jeugdsentiment,�als�erfgoed,�als�tech�
nische� prestatie,� als� monument� en� als� deel� van�
het�landschap.�Vooral�de�grote�verscheidenheid�
in�vorm�en�constructie�van�de�dijken�valt�op.�Dat�
kan� ook� haast� niet� anders,� want� sinds� de� Mid�
deleeuwen� worden� er� dijken� aangelegd.� Een�
evolutie� in� constructie,� gebruik� van� materialen�
en�vorm,�kon�niet�uitblijven.�Vele�van�de�veertig�
behandelde� dijken� in� het� boek� bestaan� trou�
wens�al�sinds�de�dertiende�en�veertiende�eeuw.�
Jargon� wordt� niet� geschuwd,� maar� steeds�
toegelicht� en� uitgelegd.� Mooie� begrippen� en�
namen� voor� speciÞeke� dijken� krijgen� voor� de�
lezer� weer� of� voor� het� eerst� betekenis.� Op�
school� leerde� je� wat� een� zomerdijk� was,� een�
slaperdijk,� een� wakerdijk� of� een� dromer.� Voor�
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zover�weggespoeld�wordt�die�kennis�weer�eens�
boven�water�gehaald�en�opgefrist.�En�dan�heb�
ben� we� het� nog� niet� over� begrippen� als� water�
wolf� (wegspoelend� land)� of� piping� (water� dat�
onder�de� dijk�doorsijpelt�en� het�dijklichaam� on�
dermijnt).� Overigens� zijn� niet� alle� dijken� die� zo�
heten�dat�volgens�de�deÞnitie.�Die�luidt:�een�dijk�
is� een� opgeworpen,� van� oorsprong� (water)
kerend� grondlichaam� met� bijbehorende� bouw�
en� kunstwerken.� Dus� de� Afsluitdijk� is� een� dam,�
want� aan� beide� zijden� bevindt� zich� water.� Dat�
heeft�de�samenstellers�van�het�boek�er�niet�van�
weerhouden� de� Afsluitdijk,� die� volgens� een�
taaie�mythe�vanaf�de�maan�zichtbaar�zou�zijn,�in�
hun� portrettenreeks� op� te� nemen.� Interessant�
detail:� van� 1920� tot� 1929� werd� een� !kleine� Af�
sluitdijk � aangelegd� tussen� het� toenmalige� ei�
land�Wieringen�en�de�Amstelgeul�om�te�beproe�
ven�of�een�grote�afsluitdijk�mogelijk�zou�zijn�en�
het� vlakbij� in� de� Zuiderzee� gevonden� keileem�
het�ideale�bouwmateriaal�zou�zijn.�
Tussen� de� portretten� wordt� uitvoerig� aan�
dacht�besteed�aan�onder�meer�de�toekomst�van�

TVE�33e�jrg.�2015�

Laatst�gewijzigd:�7�12�2015�Versie:�2e�proef�

de� dijk,� nieuwe� inzichten� ten� aanzien� van� con�
structie,� functie� en� gebruik,� bijvoorbeeld� als�
parkeergarage�in� Katwijk� en� boulevard� in� Sche�
veningen.� Maar� ook� aan� de� gevolgen� van� kli�
maatverandering� en� meer� ruimte� voor� het� wa�
ter�langs�de�grote�rivieren.�Nogal�verontrustend�
is� de� mededeling� dat� van� de� 3767� kilometer�
primaire� waterkering� (volgens� de� Waterwet�
2009)� 1225� kilometer� niet� voldoet� aan� de� over�
stromingsnorm.�Daarom�wordt�in�het�kader�van�
de�klimaatverandering�in�30�jaar�20�miljard�euro�
geïnvesteerd� om� Nederland� in� 2050� klimaatbe�
stendig�te�maken.�
Dijken� van� Nederland,� dat� in� veel� opzichten�
meer� een� naslagwerk� is� dan� een� leesboek,� ook�
al�worden�pogingen�gedaan�om�een�nogal�tech�
nisch� onderwerp� meeslepend� te� maken,� is� hoe�
dan�ook�een�aanwinst.�Beter�is�het�boek�te�zien�
als�een�aansporing�de�Þets�of�de�auto�te�pakken�
en� de� geportretteerde� dijken� te� gaan� bezichti�
gen� en� ook� nog� eens� te� ontdekken,� hoe� mooi�
Nederland� wel� is.� Inwoners� van� het� Gooi� kun�
nen� kiezen� tussen� de� Diemerzeedijk� en� de� zo�
merdijk�bij�Eemnes�die�te�bereiken�is�via�een�van�
de�mooiste�polders�van�Nederland,�zo�schrijven�
de�makers.�En�die�kunnen�het�weten.�
�
Joris�Cammelbeeck�
�
Eric�Jan�Pleijster�en�Cees�van�der�Veeken�(LOLA�
Landscape� Architects),� Dijken� van� Nederland,�
uitgave� nai010,� ISBN� 978�94�6208�150�5.��
Prijs� �49,50.�
�

Geschiedenis bij de buren
TVE�is�een�ßorerende�organisatie�met�een�goed�
lopend� tijdschrift,� andere� mooie� uitgaven,� jaar�
lijkse� symposia,� werkgroepen� en� een� veertigtal�
aangesloten� organisaties,� waaronder� twaalf�
historische� kringen,� ook� weer�met� interessante�
activiteiten� en� eigen� tijdschriften.� Kortom,� een�
wereldje� op� zichzelf,� waardoor� we� wel� eens�
vergeten,� dat� er� over� de� schutting� van� het� ge�
bied� tussen� Vecht� en� Eem� ook� historische� ge�
nootschappen� bestaan� met� eveneens� interes�
�

sante�activiteiten,�mooie�uitgaven�en�een�span�
nende�geschiedenis.�Zo�tre�en�we�aan�de�oost�
zijde� van� ons� gebied� de� Historische� Vereniging�
Flehite� aan,� gesticht� in� 1878,� die� eerst� het� tijd�
schrift�Flehite�en�sinds�het�jaar�2000�samen�met�
andere� instellingen� het� Jaarboek� Flehite� uit�
geeft.�En�nog�verder�naar�het�oosten�de�Histori�
sche�Vereniging�Felua,�die�is�opgericht�in�1878�en�
zich� bezighoudt� met� de� geschiedenis� van� Apel�
doorn� en� de� Veluwe.� Tegenover� deze� eerbied�
waardige� instellingen� is� TVE� met� haar� 45� jaar�
natuurlijk�maar�een�jonkie.�
Een� belangrijk� man� in� beide� verenigingen� en�
hun� uitgaven,� Flehite� en� Felua,� was� drs.� Rob�
Kemperink� (1940�2013).� Jarenlang� was� hij� 'het�
gezicht'�van�Felua,�onder�meer�als�voorzitter.�Hij�
was� ook� redacteur� van� het� Jaarboek�Flehite� en�
mederedacteur� of� auteur� van� belangrijke� boe�
ken.� Helemaal� onbekend� met� onze� historische�
oosterburen� is� TVE� trouwens� niet.� Zo� schreef�
Frits� Booy� in� het� nummer� van� maart� 2010� een�
enthousiaste� recensie� van� het� tweedelige� stan�
daardwerk� over� de� geschiedenis� van� Amers�
foort,�'Bruit�van�d'Eem� �Geschiedenis�van�Amers�
foort� onder� redactie� van� Rob� Kemperink� en�
Burchard�Elias.�TVE�nam�ook�wel�eens,�met�toe�
stemming�van�auteur�en�redactie,�artikelen�over�
uit� Flehite� als� deze� handelden� over� de� geschie�
denis�van�Eemland�bewesten�de�Eem.�
Rob� Kemperink� was� historicus� en� werkte�
eerst�als�leraar�geschiedenis�en�later�als�studie�
coördinator�bij�de�lerarenopleiding�van�de�Noor�
delijke�Leergangen.�Hij�werd�door�collegae�gety�
peerd� als� een� begenadigd�historicus� en� begaafd�
publicist� met� een� grote� liefde� voor� de� middel�
eeuwse�geschiedenis.�Een�bewijs�hiervoor�is�de�
postuum� verschenen� bundel� Drs.� R.M.� Kempe�
rink,� Liefde�voor�de�Middeleeuwen� �Een�bloemle�
zing� uit� zijn� artikelen,� onder� redactie� van�
Burchard�Elias�en�Han�Tetterode�Ravestein.�
Elias� was� de� eerste� redactie�secretaris� van�
TVE� en� na� zijn� vertrek� uit� het� Gooi� onder� meer�
directeur� van� het� Amersfoortse� Museum�Flehite�
en� redacteur� van� het� Jaarboek�Flehite.� In� 2009�
werkte�hij�als�gastredacteur�tevens�mee�aan�het�
themanummer� van� TVE� over� de� geschiedenis�
van�Eemland.�Han�Tetterode�Ravestein�is�kunst�
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historicus;� hij� droeg� als� auteur� bij� aan� het� tien�
delige� BiograÞsch� Woordenboek� Gelderland�
(BWG)� � waarvan� Rob� Kemperink� een� der� re�
dacteuren� was� � en� schreef� na� het� overlijden�
van� Kemperink� in� deel� 10� van� het� BWG� een� bij�
drage�over�hem.�
Liefde� voor� de� Middeleeuwen� bevat� weten�
schappelijke� artikelen� die� Kemperinks� kwalitei�
ten� als� mediëvist� bewijzen� en� populair�
wetenschappelijke� stukjes� voor� een� groter� pu�
bliek,�in�totaal�zeventien�bijdragen.�Ze�zijn�over�
het�algemeen�verschenen�in�minder�toegankelij�
ke� tijdschriften� of� worden� hier� voor� het� eerst�
gepubliceerd,� zoals� de� verhandeling� over� de�
elfde�eeuwse� Franse� geschiedschrijver� Ru�
dolphus� Glaber� en� zijn� Historiën.� Het� boek� is�
opgedeeld� in� vijf� hoofdthema's:� Algemeen,�
Kloosterlingen�en�missionarissen,� Vroege�Middel�
eeuwen,� Amersfoort,�Apeldoorn�en�de�Veluwe� en�
Pelgrims� en� wordt� afgesloten� met� een� Selecte�
BibliograÞe�van�Kemperink.�
�
Geschiedenis�tussen�Vecht�en�Eem�
Een� aantal� van� de� artikelen� heeft� ook� betrek�
king� op� de� geschiedenis� tussen� Vecht� en� Eem�
zoals� de� teksten� over� gravin� Adela� van� Hama�
land� en� Alpertus� van� Metz.� Adela� is� bekend� en�
zelfs�berucht�geworden�vanwege�haar�strijd�om�
de�erfenis�van�haar�vader,�graaf�Wichman,�die�in�
968� een� groot� deel� van� zijn� bezittingen,� waar�
onder� het� graafschap� Naardingerland,� had� ge�
schonken�aan�het�vrouwenstift�van�Elten,�waar�
van�haar�zus�Luitgardis�abdis�was.��
Alpertus� van� Metz� is� de� middeleeuwse� ge�
schiedschrijver� van� rond� het� jaar� 1000,� aan� wie�
we�de�gegevens�over�Wichman�en�Adela�te�dan�
ken�hebben.�Bij�het�artikel�over�graaf�Wichman�
in� de� TVE�bundel� Honderd�erßaters�tussen�Vecht�
en�Eem� wordt� dan� ook� terecht� verwezen� naar�
Alpertus'� boek� Gebeurtenissen� van� deze� tijd,�
Nederlandse� vertaling� uit� 1980� van� De� diversi�
tate�temporum.� Kemperink� maakt� aannemelijk,�
dat�Alpertus� �ondanks�dat�hij�'van�Metz'�wordt�
genoemd� � dit� boek� heeft� geschreven� in� het�
Tielse� Sint�Walburgisstift.� Zoals� alle� auteurs� uit�
de� Hoge� Middeleeuwen� was� Alpertus� geestelij�
ke� en� geestelijken� moesten� niets� hebben� van�
318�

zelfstandige� vrouwen� en� zeker� niet� als� zij� poli�
tiek� actief� waren.� Ook� het� artikel� Mirakel� en�
bedevaart� van� Amersfoort� is� voor� ons� interes�
sant.�Dit�middeleeuwse�mirakel�in�de�buurt�trok�
regelmatig�pelgrims�uit�het�gebied�tussen�Vecht�
en�Eem,�zoals�te�lezen�valt�in�het�TVE�boek�Geu�
zen�en�papen.�
Daarnaast�staan�er�bijdragen�in�de�bundel�die�
personen� betre�en� die� ook� voor� onze� streken�
van� belang� zijn� geweest� zoals� de� graven� van�
Holland�en�de�missionarissen�Willibrord�en�Boni�
fatius,� ook� al� wordt� er� geen� expliciete� relatie�
met� Eemland,� het� Gooi� of� de� Vechtstreek� ge�
legd.� Over� Bonifatius� schrijft� Kemperink� ten�
onrechte,�dat�we�geen�details�kennen�van�diens�
missioneringswerk� onder� de� Friezen� (p.� 40).�
Blijkens� zijn� artikel� Vroeg� christendom� langs� de�
IJssel� �Franken,�Saksen,�Liafwin�(?�vóór�775)� ken�
de� Kemperink� wel� goed� het� heiligenleven� van�
de�uit�onze�streken�a�omstige�Liudger.�Hij�ken�
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de� echter� niet� diens� Vita� van� zijn� leermeester,�
de� Utrechtse� abt� Gregorius,� waarin� juist� wel�
gerept�wordt�van�Bonifatius'�bekeringsarbeid�in�
de�Vechtstreek�vanuit�Attingaheim/Breukelen.�
�
Geschiedenis�van�de�buren�
Naast�deze�bijdragen�is�het�ook�interessant�om�
artikelen� te� lezen� over� de� geschiedenis� van� de�
buren� zoals� De� mannen� van� Weede� en� Emme�
klaar.� Enkele� terreinverkenningen� in� de� geschie�
denis�van�een�middeleeuwse�maalschap,� dat� gaat�
over� een� markegenootschap� rond� Hoogland,�
zoals� in� het� Gooi� de� erfgooiersorganisatie� er�
een� was,� al� noemt� Kemperink� de� erfgooiers�
helemaal� niet� en� geeft� hij� dus� ook� het� grote�
verschil� niet� aan� tussen� de� mannen�van�Weede�
en� Emmeklaar� en� die� erfgooiers.� Overigens�
heeft� Anton� Kos,� dé� kenner� van� de� erfgooiers�
geschiedenis,� het� in� zijn� proefschrift� over� het�
verdienstelijke�artikel�van�Kemperink.��
Ook� zeer� de� moeite� waard� is� de� bijdrage� Ve�
luwse�boeren�in�opstand,�1354�1355,� waarin� Kem�
perink�deze�nauwelijks�bekende�boerenopstand�
in� een� bredere� historische� context� plaatst.� Al�
eerder� hadden� Drentse� boeren� in� 1227� een� rid�
derleger�van�de�bisschop�van�Utrecht�in�de�pan�
gehakt.� Met� de� Veluwse� boeren,� die� de� Vrijen�
genoemd�werden,�liep�het�veel�minder�goed�af;�
zij� werden� in� een� bloedige� slag� verslagen� door�
een� leger� onder� aanvoering� van� de� heren� van�
Bronkhorst�en�Baer.�
Kortom:�lezers�van�TVE�die�ook�wel�eens�ken�
nis�willen�nemen�van�geschiedwerk�bij�de�buren�
en�die,�zoals�ik�zelf,�van�de�Middeleeuwen�hou�
den,�kunnen�hun�hart�ophalen�aan�deze�boeien�
de� bundel� Liefde�voor�de�Middeleeuwen� van� de�
gedreven�geschiedschrijver�Rob�Kemperink.�
�
Henk�Michielse�
�
R.�M.�Kemperink,�Liefde�voor�de�Middeleeuwen.�
Een�bloemlezing�uit�zijn�artikelen,�onder�redactie�
van�Burchard�Elias�en�Han�Tetterode�Ravestein.�
Apeldoorn�2015.�Prijs� �15�(+� �4�verzendkosten).�
Het�is�te�koop�in�Museum�Flehite�te�Amersfoort�
of�kan�besteld�worden�bij�E.�Kemperink�Middel��
dorp,�Kinkelenberg�21,�7339�DK�Ugchelen.�
�

Zicht op Mariënburg;
Klooster, Pensionaat,
Verzorgingshuis

�
Op� 13� september� 1881� opende� de� katholieke�
meisjeskostschool� (!pensionaat� voor� jonge�
ju�rouwen� uit� den� gegoeden� stand")� Mariën�
burg� haar� deuren� aan� de� Bussumse� Brinklaan.�
De� kostschool�was� verbonden� aan� het� klooster�
van� de� zusters� van� de� Congregatie� van� Onze�
Lieve�Vrouw�van�Amersfoort.�De�nonnen�gaven�
de�kostschoolmeisjes�(pensionaires)�les�(MULO:�
Meer� Uitgebreid� Lager� Onderwijs)� en� zouden�
later� ook� een� bewaarschool� leiden� en� lessen�
verzorgen� op� Bussumse� katholieke� kleuter�� en�
lagere� scholen.� Het� Bussumse� onderwijsverle�
den� is� daarmee� voor� een� niet� gering� deel� inge�
vuld�door�de�zusters.�Er�kwam�een�einde�aan�de�
kostschool�in�1968�en�in�1979�aan�alle�onderwijs�
activiteiten.� Mariënburg� werd� kloosterverzor�
gingshuis� tot� dit� jaar,� 2015,� toen� de� laatste,�
hoogbejaarde� zusters� naar� Amersfoort� verhuis�
den.� De� toekomst� van� Mariënburg� en� de� heel�
ruime�tuin�is�nog�ongewis.�
De� eerste� vestiging� van� de� zusters� was� in�
Weesp,� waar� zij� in� 1853� een� meisjespension� be�
gonnen.�Waarom�in�1881�de�door�Weespenaren�
zo�betreurde�verhuizing�naar�Bussum?�Het�boek�
geeft� er� geen� duidelijk� antwoord� op,� maar� in�
mijn�optiek�zal�het�zeker�te�maken�hebben�met�
het� chique� karakter� van� het� pensionaat.� En� dat�
betekende� in� die� dagen� een� Franse� uitstraling.�
De�meisjes�heetten�pensionaires,�de�speelplaats�
cour,� de� nonnen� werden� aangesproken� als�
soeur�en�iets�oppeuzelen�heette�goûter.�Gegoe�
de� ouders� vertelden� aan� familie� en� kennissen�
liever� dat� hun� kind� op� een� kostschool� in� het�
Gooise� villadorp� Bussum� zat� (sinds� 10� juni� 1874�
per� trein� bereikbaar,� net� als� Weesp� trouwens)�
dan� in� het� destijds� armoedige� industriestadje�
aan�de�Vecht.�Bovendien:�Bussum�stond�bekend�
als� heel� gezond� vanwege� de� ligging� op� zand�
grond.�Daar�kwam�geen�miasma�voor,�het�kwa�
lijke,�ongezonde�rottingsproces�in�klei��en�veen�
grond,�oorzaak�van�zoveel�kwalen.�
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De�samenstellers�van�het�boek�wilden�kennelijk�
geen� doorwrocht� historisch� werk� maken,� geen�
diepgravende�studie�over�bijna�een�eeuw�katho�
liek� onderwijsleven� in� Bussum� maar,� zoals� de�
titel� al� aanduidt,� een� Zicht.� Daarmee� worden�
tevens�de�uitvoerige�behandeling�van�de�gebou�
wen� en� het� zeer� grote� aantal� a�eeldingen� ge�
rechtvaardigd.�Archiefonderzoek�is�niet�gedaan,�
terwijl� er� vermoedelijk� in� notariële� archieven�
(de�onduidelijke�aankoopprijs�van�de�grond!),�in�
het�Congregatiearchief�en�in�het�archief�van�de�
Onderwijsinspectie� interessante� aspecten� en�
feiten�te�vinden�geweest�zouden�zijn.�Waren�er�
nooit�meisjes/kloosterzusters�in�die�lange�histo�
rie� die� weggelopen� zijn?� Bestaan� er� geen� brie�
ven� van� ouders� met� commentaar� op� de� gang�
van� zaken� rond� hun� dochter?� Hoe� waren� de�
eindexamenresultaten?�
Ook� kranten� zijn� niet� systematisch� bekeken,�
terwijl�het�geautomatiseerde�Delpher�historische�
kranten�over�de�periode�1881�1975�vele�hits�Mari�
ënburg� geeft.� De�Bussumsche�Courant�zal� onge�
twijfeld� ook� de� nodige� gegevens� bieden.� Bij�
voorbeeld� over� de� geruchtmakende� en� trieste�
zaak� Anneke� Beekman/Betty� Melhado,� twee�
Joodse� oorlogswezen� die� na� de� Bevrijding� op�
geëist� werden� door� de� Joodse� Voogdijvereni�
ging,� maar� door� hun� katholieke� onderduikou�
ders�verborgen�werden.�De�moeder�overste�van�
het� klooster� Mariënburg� kwam� zelfs� in� 1954�
voor�de�rechter�te�staan,�omdat�zij�Betty�Melha�
do� in� het� klooster� verborgen� zou� hebben� ge�
houden.�

Vraaggesprekken,� een� stuk� of� vijf� met� oud�
leerlingen�en�niet�minder�dan�dertien�met�hoog�
bejaarde� nonnen� (gemiddelde� leeftijd� 85� jaar),�
vormen� een� belangrijk� deel� van� het� boek.� De�
nonneninterviews� vond� ik� veel� te� veel� van� de�
zelfde� vroomheid� en� vaak� niet� erg� relevant;� de�
vraaggesprekken� met� de� oud�leerlingen,� meer�
ter� zake,� deden� mij� twijfelen� aan� een� honderd�
procent�juistheid�van�de�kop�erboven�Het�pensi�
onaat:� een� mooie� tijd.� Tussen� de� regels� door�
namelijk� wordt� de� lezer� toch� iets� duidelijk� van�
de� bekrompen,� onvrije� en� onnatuurlijke,� heel�
standsbewuste�sfeer�die�jarenlang�op�het�pensi�
onaat� en� in� de� kleine� meisjeskamers� (voor� de�
gegoeden)� en� in� de� slaapzaaltjes� (voor� de� min�
der� gegoeden)� geheerst� heeft.� Pas� in� de� jaren�
zestig,� zo n� vijf� jaar� voor� de� ophe�ng,� staat� in�
een� wervende� advertentie� dat� de� kostschool�
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gezellig!�is.�Het�geschenkjes�geven�door�de�rijke�
kinderen�aan�hun�arme�kameraadjes�werd�toen�
al�gênant�gevonden.�Door�beide�partijen.�
De� nonnen,� van� wie� één� nu� schrijft� het� bub�
belbad�zo�lekker�te�vinden,�waren�ooit�bepaald�
bad�vijandig.� De� kostschoolmeisjes� gingen� wel�
iswaar� "� onder� het� wakend� oog� van� twee� non�
nen�"�in�bad�(rond�1900�één�keer�per�week?�per�
twee� weken?� per� maand?)� maar� niet� naakt.� Ze�
droegen� een� badhemd,� een� soort� cape� die� het�
zondige� lichaam� omhulde.� (Die� kuisheidskledij�
heeft�mijn�moeder,�in�een�ver�verleden�ook�een�
rooms� kostschoolmeisje,� maar� niet� in� Bussum,�
me� ooit� onthuld.)� Dansles� kregen� de� meisjes�
ook,� maar� de� partner� was� een� ander� meisje,�
want� jongens� hadden� uiteraard� geen� toegang�
tot�het�pensionaat.�Je�zou�zeggen�dat�zo!n�sek�
sualiteitsbeleving� sporen� nalaat,� misschien� nog�
duidelijker�dan�het�genoten�onderwijs.�
Mariënburg�heeft�door�de�grote�tuin,�de�oprij�
laan,�het�vanaf�de�Brinklaan�nauwelijks�zichtba�
re�gebouwencomplex�iets�mysterieus,�het�boek�
heeft�dat�intact�gelaten,�er�blijven�dus�nog�heel�
veel�vragen�over.�
�
Paul�Schneiders�
�
Zicht� op� Mariënburg;� Klooster,� Pensionaat,� Ver�
zorgingshuis.� Bussum� 1881�2015.� Samengesteld�
door� leden� van� de� Historische� Kring� Bussum,�
2015.� Prijs� #� 18.50.� Verkrijgbaar� bij� de� boekhan�
dels�Los�en�Bruna.�

Johan Schotman,

psychiater, dichter, filosoof
In� Onvergetelijke� Bussumers;� Bussums� Biogra�
Þsch�Woordenboek�heb� ik� aan� Johan� Schotman�
één�bladzijde�besteed.�Hij�werkte�als�psychiater�
( zenuwarts!)�en�imker�van�1939�tot�1949�in�Bus�
sum,�wonend�aan�de�Brediusweg.�
Voormalig�hoogleraar�geschiedenis�aan�de�RU�
Groningen� A.H.� Huussen� heeft� dit� jaar� een� bio�
graÞe� van� Schotman� gepubliceerd� van� meer�
dan� 400� bladzijden.� En� de� man� verdient� dat.�
Niet� omdat� deze� inmiddels� vergeten� man� zo!n�
�

ontzettend� belangrijk� Þguur� in� de� Nederlandse�
geschiedenis� geweest� is,� nee.� Maar� in� wat� je�
zou� kunnen� noemen� de� tweede� divisie� speelde�
hij�een�belangrijke,�schilderachtige�en�opmerke�
lijke�rol.�
Huussen� heeft� het� zich,� getuige� een� reeks�
levensbeschrijvingen� van� zijn� hand,� tot� speciali�
teit� gemaakt� zulke� tweede�rangs!� persoonlijk�
heden�tot�nieuw�leven�te�brengen.�Deze�biogra�
Þe� is� het� tre�ende� bewijs� van� zijn� minutieuze�
speurwerk� om� vanuit� in�archieven� en� bibliothe�
ken�gevonden�materiaal�een�boeiende�biograÞe�
te� schrijven.� En� ook� !s� mans� bibliograÞe� samen�
te�stellen.�Dat�moet�een�heel�gezoek�naar�veelal�
zeldzame� boeken� en� tijdschriftartikelen� zijn�
geweest.� Schotmans� bibliograÞe� omvat� niet�
minder�dan�circa�150�nummers�dicht��en�toneel�
werk,�aan�proza�en�essays�scoort�hij�200�bijdra�
gen.� Hij� heeft� ook� nog� eens� circa� 80� bewerkin�
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gen�en�vertalingen�op�zijn�naam�staan,�waaron�
der�een�deel�van�de�oorlogsmemoires�van�Chur�
chill,�samen�met�de�Bussumse�Elsevierdirecteur�
en�auteur�Floris�Bakels.�Tot�slot�is�Schotman�een�
heel� vruchtbare� recensent� geweest,� circa� 175�
boekbeoordelingen� zijn� van� zijn� hand� versche�
nen.�
In� zijn� Bussumse� jaren� heeft� Schotman� con�
tact� gehad� met� de� Bussumse� uitgevers� Van�
Dishoeck� en� Kroonder,� die� beiden� werk� van�
Schotman�gepubliceerd�hebben.�Ook�werkte�hij�
samen� met� tekenaar� Karel� Thole.� In� Bussum�
ging�hij�zich�toeleggen�op�de�imkerij�en�schreef�
hij�enkele�van�zijn�belangrijkste�boeken�Wind�in�
bamboestengels,�een�reeks�Chinese�verhalen�en�
Cloisonné,� een� cyclus� China�verzen,� verschenen�
bij�Van�Dishoeck.�Bij�uitgeverij�Kluwer�in�Deven�
ter�verscheen�zijn�belangrijkste�werk,�de�Neder�
landse� versie� van� het� Chinese� Klassieke� boek�
der�Oden!�Sji�Tsjing.�Het�is�een�verzameling�van�
allerhande� liederen:� oogstliederen,� hekeldich�
ten,�krijgsliederen�enz.�
Voor� Bussumers� is� zeker� lezenswaardig� het�
ooggetuigenverslag� dat� Schotman� geeft� van�
het� Engelse� bombardement� op� het� Bosch� van�
322�

Bredius� met� de� zo� tragische� aßoop� voor� de� fa�
milie�Bouvy�(p.�259�264),�terwijl�ook�de�gruwelij�
ke,� religieuze� moordpartij� op� een� Katwijkse�
kotter�in�1915�een�bijzonder�interessant�relaas�is.�
Op� bevel� van� een� der� dertien� zeer� gelovige� en�
kerkse� bemanningsleden,� Arie� Vlieland,� aan�
godsdienstwaanzin� lijdend,� werd� een� beman�
ningslid�(hij�zou�de�duivel�zijn)�op�volle�zee�over�
boord� geworpen.� Twee� anderen� werden� op�
Vlielands� bevel� gedood.� Hij� verkondigde� dat�
God� hem� leidde� en� wilde� met� de� kotter� naar�
Jeruzalem�varen,�want�de�aarde�was�vergaan.�
Schotman� heeft� als� arts� van� 1921� tot� 1927� in�
China�gewerkt,�Chinees�geleerd�en�is�altijd�grote�
belangstelling�voor�China�blijven�koesteren.�Dat�
is� het� constante� (naast� de� voortdurende� zorg�
om�de�Þnanciën)�van�een�man�die�zo!n�afwisse�
lend� bestaan� gehad� heeft,� van� talrijke� markten�
thuis�was,�over�de�meest�uiteenlopende�onder�
werpen�geschreven�heeft�en�via�het�beroep�van�
zenuwarts� in� Rotterdam,� Gouda� en� Bussum�
uiteindelijk� als� voormalig� directeur� van� een�
Zwols�museum�overleden�is.�
�
P.�Schneiders�
�
A.H.� Huussen� jr.,� Johan� Schotman� 1892�1976;�
psychiater,� dichter,� Þlosoof.� Soesterberg� 2015.�
Prijs�"�29.95.�
�
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Agenda
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie�Agrarisch�Blaricum�Zoals�Het�Was,�t/m�za�19�
maart�2016�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.�T/m�31�januari�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�van�Eemnesser�merklappen.�Diverse�
mensen�hebben�hun�merklap�beschikbaar�gesteld�
voor�deze�expositie.�Merklappen�worden�al�gemaakt�
sinds�de�Middeleeuwen.�T/m�16�april�2016��
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�uur.�
�
Historische�Kring�Huizen�
Huizer�Museum,�Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
Tentoonstelling�HuiZgebreid.�Oude�traditie�en�trendy�
ontwerpen�over�breien�en�borduren,�t/m�16�januari�
2016.�Di�t/m�za�van�13.30�17.00�uur.�
�
Historische�Kring�Laren�
De�Lindenhoeve,�Burg.�Van�Nispenstraat�29,�Laren�
Tentoonstelling�Kunst�en�Ambacht.��
Za.�van�14.00�16.00�uur.�
�

�

Singer�Laren�
Oude�Drift�1,�1251�BS�Laren�
Tentoonstelling�Kirchner.�Expressionist�in�de�bergen,�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�stadswandeling�in�en�
om�de�vesting.�
Aanvang�12.30�uur�bij�de�Utrechtse�Poort,�Ruys�
daelplein.�
��
Astrid�Becker�
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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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J.J.L.�(Joris)�Cammelbeeck,�Naarden�
A.�(Anne)�Medema,�Archief�Naarden,�Bussum,�Muiden,�Huizen�
S.C.L.�(Stanny)�Verster,�Loenersloot�
C.F.�(Claudette)�Baar�de�Weerd,�Nederhorst�den�Berg�
�
Redactieadres�����035�526�7458�#�redactie@tussenvechteneem.nl�
Olf�Henselmans,�Huizen�
Opmaak�
Druk� Drukkerij�J.�Bout�&�Zonen,�Huizen�NH�
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