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In�de�nacht�van�13�op�14�januari�1916�stuwde�een�
zware� noordwesterstorm� het� water� in� de� Zui�
derzee� hoog� op.� Langs� de� hele� kust� braken� dij�
ken.�Op�andere�plaatsen�joeg�de�storm�het�wa�
ter�over�de�dijk.�Waterland,�Marken�en�Eemland�
werden�zwaar�getro�en.�Het�aantal�slachto�ers�
was� betrekkelijk� gering,� de� materiële� schade�
was� enorm.� De� ramp� gaf� de� deÞnitieve� aanzet�
tot�de�afsluiting�van�de�Zuiderzee.�
De�overstroming�van�1916�is�voor�velen�een�ver�
geten�ramp,�terwijl�in�onze�regio�toch�plaatsen�als�
Muiden,�Naarden�en�(vooral)�Eemnes�en�Baarn�er�
door� getroffen� zijn.� Vandaar� dat� in� dit� nummer�
twee� artikelen� er� aandacht� aan� besteden.� Harm�
Boerma� en� Jaap� Groeneveld� beschrijven� de� wa�
tersnood� in� Eemnes.� Guus� Kroon� vertelt� over� de�
overstroming�bij�Muiden�en�Muiderberg.�
Dertig� jaar� eerder� kreeg� in� Nederhorst� den�
Berg�een�tuinman�ontslag,�omdat�hij�tot�de�ver�
keerde�kerk�was�overgegaan.�Deze�treurige�ge�
schiedenis� wordt� door� zijn� achterkleinzoon� uit�
de�doeken�gedaan.�Gerard�Baar�heeft�bij�dit�ver�
haal�de�achtergrond�beschreven.�
Ondergetekende�komt�nog�eenmaal�terug�op�
het� Rampjaar� in� onze� regio,� namelijk� op� de� in�
vloed� die� het� ijs� op� de� gevechtshandelingen�
had.� Folliedeskundige!� Jan� Holwerda� vertelt� in�
zijn� artikel� over� villa� !t� Loo,� hoe� het� komt� dat�
langs� de� weg� in� Crailoo� rotsen!� tussen� het�
groen�te�zien�zijn.�
In� de� rubriek� De� kaart� verklaard!� bespreekt�
Ed�van�Mensch�de�topograÞsche�kaart�van�P.A.�
Ketelaar�(1781),�de�meest�nauwkeurige�kaart�die�
tot�dan�toe�verschenen�was.�Tenslotte�vervolgt�
Klaas� Oosterom� onze� serie� over� 1940�1945� met�
een� artikel� over� de� laatste� oorlogsmaanden� en�
de�eerste�weken�na�de�bevrijding�in�Bussum.�
Kortom,�we�hebben�ons�best�gedaan�om�heel�
wat�en�heel�verschillende�geschiedenissen�voor�
u�aan�de�vergetelheid�te�ontrukken.�
Hans�Mous�
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Storm over Eemland

De Zuiderzeevloed van januari 1916
�

�

Harm�Boerma�en�Jaap�Groeneveld�

De�Zuiderzeevloed�van�1916�is�de�laatste�grote�overstroming�veroorzaakt�door�de�
Zuiderzee.�Het�verlies�aan�ruim�twintig�mensenlevens�en�de�materiële�schade�zijn�
niet�te�vergelijken�met�de�Watersnood�van�1953,�waarbij�1800�mensen�in�de�golven�
omkwamen.�Dat�neemt�niet�weg�dat�velen�rond�de�Zuiderzee�in�1916�in�doodsnood�
hebben�gezeten.�De�Zuiderzeevloed�geeft�het�laatste�zetje�voor�de�aanleg�van�de�
Afsluitdijk�en�de�drooglegging�van�de�IJsselmeerpolders.�
De�storm�van�13�en�14�januari�1916�

�
In�de�eerste�helft�van�januari�1916�is�het�storm�
achtig� weer,� de� dagen� voorafgaand� aan� de�
ramp� continue� windkracht� 8� tot� 9.� De� wind�
blaast�het�water�de�Zuiderzee�in�waardoor�het�
al�hoog�staat.�Doordat�de�zee�in�het�zuiden�on�
diep�is,�komt�het�water�zelfs�extra�hoog,�want�
het� kan� niet� voldoende� teruglopen� in� onder�
stroom.�Op�14�januari�wakkert�de�storm�aan�tot�
meer� dan� 100� km/uur,� windkracht� 10.� Het� ei�
land�Marken,�dat�alleen�maar�lage�kades�heeft,�
wordt�overspoeld.�Hier�verdrinken�zestien�van�
de� in� totaal� ruim� twintig� slachto�ers.� 69.000�
hectare�land�rond�de�Zuiderzee�loopt�onder.�
Het� water� stuwt� verder� op� en� slaat� de� Wa�
terlandse� Zeedijk� over� 1,5� km� weg.� Ook� bij�
Edam� is� een� doorbraak.� Heel� Waterland� komt�
blank� te� staan.� Verder� krijgen� de� Anna� Pau�
lownapolder� in� de� kop� van� Noord� Holland,� de�
Eempolders,� de� aangrenzende� polder� Arkem�
heen� in� Gelderland� en� polders� rond� de� IJssel�
monding�de�stormvloed�over�zich�heen.�
De� rivieren� voeren� in� dezelfde� periode� door�
regen� ook� veel� water� af� naar� de� Zuiderzee,�
waardoor� extra� druk� ontstaat� op� de� dijken�
rond� de� mondingen� van� de� IJssel� en� de� Eem.�
Friesland� en� Groningen� hebben� relatief� weinig�
last,� doordat� de� wind� daar� gunstig� staat.� In�
Muiden�stort�het�water�zich�door�de�straten�en�
stegen,� veel� schade� veroorzakend.� De� Noord�
polder� loopt� daar� onder.� In� Naarden� vergeet�
het� garnizoen� de� schotbalken� te� plaatsen,�
�

waardoor�veel�kelders�onderlopen�en�sommige�
woningen�in�lagere�delen�van�Huizen�komen�in�
het� water� te� staan.� Afgezien� van� de� schade�
komt�men�aan�de�randen�van�het�Gooi�met�de�
schrik�vrij.�
De� kaart� laat� meer� gedetailleerd� de� situatie�
in�Eemland�zien.�Daar�hebben�de�dijken�en�pol�
ders�aan�de�oostzijde�van�de�Eem�het�meest�te�
lijden.�Het�water�vindt�zijn�weg�door�de�gaten�
in� de� dijk,� maar� kan� ook� moeiteloos� over� be�
schadigde� en� onbeschadigde� dijkstukken� het�
land� binnenvallen� door� de� extreem� hoge� wa�
terstand:� in� Spakenburg� 3,25m� boven� NAP,�
Eembrugge� 3,18m,� Amersfoort� 2,60m� en� in�
Eemnes�3,26m.�
De� stormvloed� zet� in� de� provincie� Utrecht�
zo n� 9.000� hectare� onder� water.� Grofweg� een�
gebied� van� de� Zuiderzeekust� in� het� noorden�
tot�de�spoorlijn�Amersfoort�Zwolle�in�het�zuid�
oosten�en�van�Eemnes,�Baarn,�Soest�en�Amers�
foort� in� het� westen� tot� de� grens� met� Gelder�
land� in� het� oosten.� Natuurlijk� houdt� het� water�
geen� halt� bij� de� provinciegrens.� Ook� de� aan�
Utrecht� grenzende� polders� bij� Huizen� (Noord�
Holland)� en� de� polder� Arkemheen� bij� Nijkerk�
(Gelderland)�staan�blank.�
Ten� oosten� en� ten� westen� van� Spakenburg�
worden� stukken� van� de� Veldendijk� ernstig� be�
schadigd.� Vanaf� de� bocht� waar� de� Veldendijk�
overgaat� in� de� Eemdijk,� zijn� langs� de� oostkant�
van�de�Eem�tot�vlakbij�Amersfoort�op�38�plaat�
sen� doorbraken� of� ernstige� beschadigingen.�
Wat� sinds� 1702�bij� Eemnes� niet� is� gebeurd,� ge�
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De�ondergelopen�polders�langs�de�Zuiderzeekust�(uit:�Verslag�over�den�stormvloed�van�13�en�14�januari�1916,�Rijkswa�
terstaat).�De�groen�ingekleurde�polders�liepen�vaker�onder�water,�namelijk�bij�1,50�meter�+�M.V�(middelbare�vloed).�
In�januari�1916�liepen�ook�de�rood�ingekleurde�polders�onder.�

beurt�nu.�De�tegenwoordig�afgegraven�zeedijk�
breekt� door� op� twee� plaatsen:� helemaal� aan�
het�eind�op�de�hoek�van�de�Veendijk�bij�het�hui�
dige� adres� Meentweg� 125� en� 900� meter� naar�
het�zuiden�bij�Meentweg�107.�
In� Spakenburg� gooit� de� storm� 48� botters�
vanuit�de�haven�op�de�wal.�Daarbij�worden�ver�
schillende� huizen� geramd.� Tijdens� de� storm�
breekt�er�brand�uit�in�twee�hooibergen�aan�de�
Zuidwenk,� waardoor� er� geen� aandacht� is� voor�
de� schepen� in� de� haven,� die� onvoldoende� zijn�
vastgemaakt.� Lagere� delen� van� Bunschoten,�
zoals� de� Oosterstraat� en� de� Burgwal,� moeten�
ontruimd� worden.� Eemdijk� heeft� het� ook�
zwaar.�Daar�wordt�een�huis�door�het�water�ver�
4�

woest.� De� Spakenburgse� visser� Jan� Duijst�
schrijft�in�zijn�lange�gedicht�over�de�storm:�Het�
gebeurde� ook,� dat� zij� die� tot� de� armsten� beho�
ren�/�Alles,�maar�dan�ook�alles�verloren.1�
In� het� Baarnse� Eembrugge� wordt� een� boer�
derij�zwaar�beschadigd�door�het�watergeweld.�
De� bewoners� beleven� spannende� uren� op� zol�
der�voordat�ze�gered�worden.�Een�aantal�boer�
derijen� van� de� andere� Baarnse� buurtschap�
Zandvoort�komt�in�het�water�te�staan,�evenals�
het�park�van�Schoonoord.�
De� laagst� gelegen� polders� vallen� pas� na�drie�
weken� weer� droog.� De� materiële� schade� is�
groot.� Veel� dieren� verdrinken,� onder� andere��
466� runderen,� 481� varkens� en� 2774� kippen�
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Ravage�in�Spakenburg�(coll.�Historische�Vereniging� Bunscote!).�

(voor� zover� geteld).� Talloze� huizen� en� vissers�
schepen� worden� verwoest� of� zwaar� bescha�
digd.� In� tegenstelling� tot� Noord�Holland,� waar�
negentien� doden� te� betreuren� zijn,� vallen� in�
Utrecht�geen�slachto�ers.�
�

De�Wakkerendijk�bezwijkt�

�
Eemnes� bestaat,� enkele� kleine� polders� en� bui�
tenlanden� buiten� beschouwing� gelaten,� uit� de�
Noord�� en� Zuidpolder� te� Veen� ten� westen� van�
de�kaarsrechte�Wakkerendijk2�en�de�Noord��en�
Zuidpolder� te� Veld� ten� oosten� daarvan.3� Ten�
oosten� van� de� kronkelige� Zomerdijk� liggen� de�
Maatpolder� en� Bekaaide� Uiterdijken.� Bij� elkaar�
een�kleine�3000�hectare.�
De� kade� langs� de� Eem� stelt� weinig� voor.� De�
Zomerdijk� is� hoger,� maar� hoeft� niet� alle� vloe�
den�te�keren.�Het�onderlopen�van�deze�polders�
kan� daarom� volgens� het� verslag� van� Gedepu�
�

teerde� Staten� dan� ook� niet� als� een� ramp� wor�
den� aangemerkt,� aangezien� dit� elk� jaar� plaats�
vindt� en� de� landen� aan� deze� overstrooming� be�
hoefte� hebben.� Het� feit,� dat� het� water� dit� jaar�
aanmerkelijk� hooger� op� het� land� heeft� gestaan�
dan� gewoonlijk,� heeft� voor� dezen� perceelen�
geenerlei�nadeel�opgeleverd.�Dit�geldt�ook�voor�
de� Oostermeent� ten� noorden� van� Eemnes.� De�
zee� laat� hier� mineraalrijk� slib� als� meststof� ach�
ter,� waardoor� in� deze� polders� voortre�elijk�
hooi�van�het�land�komt.�
De�ongeveer�1450�Eemnessers�wonen�in�1916�
bijna� allemaal�aan� de� westkant� van� de� Wakke�
rendijk.�Bebouwing�aan�de�oostzijde�is�er�in�be�
perkte� mate� in� Eemnes�Binnen� en� Eemnes�
Buiten.� Twee� gezinnen� wonen� bij� de� sluis� en�
het� gemaal.� Op� de� plaats� van� de� huidige� Þets�
paden� langs� de� Meentweg� en� Wakkerendijk�
ligt�een�zeewerende�verhoging�van�circa�1,5�m�
hoog,� die� zeedijk!� of� heel� verwarrend� Hoge�
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De�gemeentekaart�van�Eemnes�uit�1865,�getekend�door�Jacob�Kuyper.�De�Heinellenpolder�en�de�Noordpolder�te�
Veen�liepen�voor�het�eerst�sinds�1702�in�1916�onder.�De�Polders�te�Veld�en�de�Maatpolder�overkwam�dat�jaarlijks.�

Weg� �want�geen�weg� �wordt�genoemd.�Deze�
loopt�ook�door�de�bebouwde�kom.�Hier�zijn�in�
de� dijk� gemetselde� mennegaten� aangebracht�
voor�toegang�tot�de�huiserven,�de�kerk�in�Eem�
nes�Binnen� en� de� haven� aan� de� oostzijde� van�
de�zeedijk.�
De� sluiswachter� heeft� als� neventaak� om� bij�
hoog� water� met� een� witte� lamp� te� waarschu�
wen,� wanneer� het� water� de� kruin� van� de� Zo�
merdijk� bereikt�en� met� een� rode,� wanneer� het�
water�er�overheen�gaat.�Dit�is�voor�de�inwoners�
van� Eemnes� het� sein� om� maatregelen� te� ne�
men,�zoals�het�afsluiten�van�de�mennegaten�in�
de�dorpskommen.�Met�twee�rijen�balken�moe�
ten� die� worden� gesloten.� De� tussenruimte�
wordt� gevuld� met� mest� en� zand,� dat� geduren�
6�

de� de� winter� naast� deze� doorgangen� klaar�
moet�liggen.�
�
De�rode�lamp�gaat�aan�
Door�de�hoge�waterstand�staan�de�Maatpolder�
en�Bekaaide�Uiterdijken�al�onder�water.�Als�de�
situatie� in� de� vooravond� van� 13� januari� in� rap�
temp�verslechtert,�is�vanuit�Eemnes�al�snel�het�
rode�licht�bij�de�sluis�te�zien.�
De�bewoners�van�enkele�huizen�aan�de�oost�
zijde� van� de� Wakkerendijk� hebben� zich� inmid�
dels� voorbereid.� Die� voorzorgsmaatregelen� wa�
ren�niet�te�vergeefs�genomen,�want�in�den�voor�
avond� stroomde� het� zeewater� met� zulk� een� ge�
weld� den� binnenpolder� [te� Veld]� in,� dat� de�
hoogstgelegen� huizen� achter� den� Wakkerendijk�
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Een�gemetseld�mennegat�in�de�zeedijk�of�Hoge�Weg�
voor�herberg�annex�gemeentehuis�!De�Lindeboom �in�
Eemnes�Buiten.�Het�is�al�herfst,�want�de�bomen�zijn�kaal�
en�de�mest�ligt�(links)�klaar�op�de�kruin�van�de�zeedijk.�

�

overstroomden.� Kamers,� die� zo� hoog� gebouwd�
waren,� dat� men� ze� beveiligd� achtte� voor� over�
strooming,� werden� nu� onder� water� gezet� tot�
zeer�groote�schade�van�de�eigenaars.4�
Het�water�stroomt�op�verschillende�plaatsen�
over� de� zeedijk.� Veel� mennegaten� laten� water�
door,� maar� dat� is� niet� zo� verontrustend.� Een�
kapotte� heul5� kan� men� gemakkelijk� herstellen�
en�een�doorbraak�bij�een�aarden�mennegat6�bij�
nu�Meentweg�107�wordt�nog�snel�gedicht�door�
er�een�boerenwagen�dwars�in�te�rijden.�
Funest� voor� Eemnes� is,� dat� het� brede� men�
negat� aan� het�noordelijke� eind� van� de� zeedijk,�
bij� nu� Meentweg� 125,� onder� de� druk� van� het�
water� bezwijkt.7� De� stenen� muren� en� een� ge�
deelte�van�de�dijk�worden�over�een�lengte�van�
35�meter�weggeslagen.�Het�water�stroomt�met�
geweld�door�de�opening�en�zet�de�hele�Noord�
polder�te�Veen�onder�water,�behalve�een�paar�
hoger�gelegen�stukken�bij�de�Gooiergracht.�Dat�
is�in�geen�tweehonderd�jaar�voorgekomen.�
�
Met�man�en�macht�
De�Eemnessers�die�zijn�toegesneld�om�het�gro�
te� gat� aan� het� noordeinde� van� de� dijk� te� dich�
ten,� kunnen� in� het� donker� weinig� uitrichten.�
Burgemeester� Rutgers� van� Rozenburg� rijdt�
met�zijn�eigen�auto�balken�naar�het�gat�om�het�
te�dichten;�ze�breken�als�luciferhoutjes.�Op�zijn�
verzoek�arriveren�in�de�vroege�morgen�militai�
ren� die� gelegerd� zijn� in� Kamp� Laren.� De� Tijd�
heeft� het� over� 300� man!� Zij� beginnen� met� het�
kappen�van�bomen�om�daarmee�het�gat�te�slui�
ten.� Zakken� zand� helpen� weinig� en� worden�
soms�door� het�water� meegevoerd.� Als�de�toe�
stand�van�minuut�tot�minuut�verslechtert,�vor�
dert� de� burgemeester� het� schip� van� turfschip�
per� Hendrik� Kuiper� om� dat� in� het� gat� te� laten�
zinken� om� zo� het� water� tegen�te� houden.� Het�
motorschip� van� beurtschipper� Van� IJken� moet�
het�erheen�slepen.�
Zover�komt�het�niet.�In�de�morgen�van�14�ja�
nuari�zakt�het�water�aanzienlijk�door�een�door�
braak�van�de�Eemlandse�of�Slaagsedijk�ten�oos�
ten� van� Baarn.� Hierdoor� begint� het� water� bij�
Eemnes�te�zakken,�waardoor�het�schip�van�Kui�
per� niet� meer� over� de� Zomerdijk� kan� varen� en�
�

het�gat�in�de�dijk�niet�kan�bereiken.�Maar�daar�
mee�is�het�water�nog�niet�weg.�Een�paar�dagen�
later�is� dank�zij�het�ijverig�werken�der�burgers�
en�militairen"�het�gat�in�de�dijk�met�een�houten�
schot�zo�goed�als�gedicht.8�
Om� te� verhinderen� dat� het� water� vanuit� de�
Noordpolder� te� Veen� de� Zuidpolder� te� Veen�
binnenstroomt,� wordt� langs� de� Laarderweg,�
van� de� hoek� met� de� Wakkerendijk� tot� aan� de�
Gooiergracht,�een�nooddijk�aangelegd.�Er�werd�
zeker�door�vijftig�voerlui�grond�van� t�bouwland�
gehaald� om� dien� aan� den� noordkant� van� den�
weg�tot�een�dijk�op�te�werken,�terwijl�een�massa�
volk�bezig�was�om�graszoden�van�den�berm�af�te�
stekken� en� die� tot� bedekking� te� bezigen.9� Ook�
hier�worden�militairen�uit�Laren�ingezet.�
�
Herstel�en�evaluatie�
Op� 2� februari� schrijft� De� Gooi�� en� Eemlander�
over�de�situatie�in�Eemnes:�In�den�waterstand�is�
eene� gunstige� verandering� te� bespeuren� [#].�
Het� land� begint� reeds� uit� den� vloed� op� te� doe�
men.� t�Zal�nu�niet�lang�meer�duren�of�alle�boer�
derijen�zijn�van�den�last�van� t�water�verlost.�Een�
week� later� is� Eemnes� volgens� de� krant� weer�
boven�water.�
In�opdracht�van�de�minister�doet�Rijkswater�
staat� onderzoek� naar� de� oorzaken� van� de�
ramp.� Volgens� de� commissie� speelt� de� slechte�
toestand� van� de� dijken� daarbij� een� rol.� Deze�
doorbraken� ontstonden� vermoedelijk� door� het�
achterloops�[water� doorlatend]� worden�van�de�
gemetselde�muurtjes�der�mennegaten,�schrijven�
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Onbegonnen�werk�om�het�gat�op�de�hoek�van�de�Wakkerendijk�en�de�Veendijk�nog�te�dichten.�Het�huis� �nu�
Meentweg�125� �is�zwaar�beschadigd.�Soldaten�en�Eemnessers�kijken�machteloos�toe.�

de� inspecteurs�generaal� Ramaer� en� Wortman�
van� Rijkswaterstaat� in� hun� verslag� over� de�
stormvloed�aan�de�minister.�Opzichter�Kamstra�
van� Rijkswaterstaat� constateert� dat� het� men�
negat�aan�het�eind�van�de�dijk�niet�goed�was�af�
gesloten�en�de�dijken�zouden�slecht�en�ondes�
kundig�onderhouden�zijn.11�
In� zijn� vergadering� van� 20� maart� 1916� be�
steedt�de�gemeenteraad�van�Eemnes�nog�een�
maal�aandacht�aan�de�watersnood�door�burge�
meester�jhr.�L.�Rutgers�van�Rozenburg�hulde�te�
brengen�voor�diens�beleidvol�optreden�in�janu�
ari.�J.�(Jan)�van� t�Klooster,�de�oudste�wethou�
der,�vat�het�in�een�zin�samen:�Dat�de�ramp�niet�
verder� is� uitgebreid,� is� voor� een� groot� deel� te�
danken�aan�het�beleid�van�de�burgemeester.� Hij�
wordt� voor� zijn� optreden� bij� Koninklijk� Besluit�
van� 22� januari� 1917� onderscheiden� met� de� Wa�
tersnoodmedaille.� De� medaille� dient,� zo� stelt�
het�besluit,�als�beloning�van�ijver,�moed,�beleid�
en�zelfopo�ering,�betoond�bij�gelegenheid�van�
watersnood.�
�

Eemnesser�herinneringen�

�
De� eerste� getuigen� van� de� gevolgen� van� de�
8�

storm� zijn� de� gezinnen� van� de� sluiswachter� en�
de� machinist� van� het� gemaal.� Zij� maken� vaker�
mee�dat�ze�plotseling�midden�in�het�water�wo�
nen�op�hun�terpen�aan�de�Zomerdijk�ter�weers�
zijden� van� de� sluis.� In� 1916� is� de� situatie� zo�
angstaanjagend� dat� Heintje� Scherpenzeel�
Doornekamp�(1883�1968),�echtgenote�van�sluis�
wachter� Gijsbertus� Scherpenzeel� (1864�1946),�
er� daarna� niet� meer� wil� wonen.� Ze� verhuizen�
naar�het�dorp.�
Henk�van�Hees�van�de�Historische�Kring�Eem�
nes�tekent�in�de�jaren�tachtig�herinneringen�op�
over�de�Watersnood�van�1916,�die�hij�verwerkt�
in�een�themanummer�van�het�kwartaalblad.�
�
Cornelia�van�IJken�van�den�Dool�
In� 1916� woont� Cornelia� (1869�1944)� met� haar�
echtgenoot,� Jan� van� IJken,� de� beurtschipper,�
op� Wakkerendijk� 29.� Dat� is� het� huis� met� loods�
aan�de�zuidzijde�van�de�haven,�dus�ten�oosten�
van� de� dijk.� Uit� het� verhaal� blijkt� dat� zij� in� het�
achterhuis� wonen,� waarvan� de� begane� grond�
een� stuk� lager� ligt� dan� die� van� het� grote� voor�
huis,� waarin� haar� schoonouders� wonen.� Cor�
nelia� schrijft� op� 19� januari� een� brief� aan� haar�
broer�en�zuster�in�Zoeterwoude�die�we�omwille�

TVE�34e�jrg.�2016�

Laatst�gewijzigd:�1�03�2016�Versie:�2e�proef�

Henry�van�de�Velde�(1863�1957)�tekende�het�gat�bij�
Meentweg�107�waarover�materiaal�wordt�aangevoerd�
naar�het�grote�gat�aan�het�eind�(coll.�Hoogheemraad�
schap�Noorderkwartier).�Hij�noemde�de�dijk�abusievelijk�
!de�Eemdijk .10�

Het�gevorderde�schip�van�Hendrik�Kuiper�in�de�haven�en�
bemand�met�soldaten.�De�vloedlijn�tekent�zich�donker�
af�op�de�muur�van�het�huis�van�beurtschipper�Van�IJken.�
In�het�lage�achterhuis�woonde�Cornelia�van�IJken�van�
den�Dool.�

van� de� leesbaarheid� enigszins� hebben� geredi�
geerd.12�
Na�de�twee�lichtsignalen�van�de�sluiswachter� s�
avonds�om�8�uur�gingen�we�alles�zoveel�mogelijk�
uit�het�achterhuis�verzamelen�in�een�hoger�gele�
gen�kamertje.�Intussen�was�het�water�zo�hard�ge�
stegen� dat� het� al� op� de� stoep� stond.� Terwijl� we�
wat� matten� en� kleden� van� de� vloer� haalden�
stroomde�het�water�al�met�kracht�de�gang�en�de�
mooie� kamer� in.� De� aardappelen� hadden� we� in�
de� spekbak� gedaan� en� op� tafel� gezet,� maar� het�
duurde�niet� lang�of�er�kwam�al�water�in.�Jan�en�
[zijn� hal�roer]�Ep�zijn�tot�over�hun�middel�door�
het�water�gegaan�om�de�aardappelen�ook�op�het�
kamertje�te�krijgen.�
Het�plankier�van�ons�huis�naar�het�voorhuis�be�
gon�al�te�drijven.�We�zouden�de�kinderen,�die�al�
lemaal� al� lagen� te� slapen,� daarover� naar� het�
voorhuis� brengen.� Terwijl� Jan� en� ik� op� het� plan�
kier� stonden,� brak� deze� en� tuimelden� we� in� het�
water.� Toen� heeft� Jan� al� de� kinderen� zoo� door�
het� water� heen� gedragen� en� bij� Moeder� op� bed�
gelegd.� We� dachten� dat� ze� daar� veilig� waren.�
Echter,� het� water� kwam� ook� daar� op� de� vloer,�
waarna�ze�naar�een�bed�op�de�zolder�werden�ge�
bracht.�
s�Morgens,�na�zeven�uur,�was�het�water�voor�
[in�het�voorhuis]�er�zoowat�weer�uit,�dat�ik�naar�
beneden� kon� om� wat� ko�e� te� zetten� en� de� ka�
chel�aan�te�maken.�Maar�er�was�dadelijk�al�geen�
drinkwater,� want� de� bakken� waren� volgelopen�
met�zeewater.�Als�u�toen�eens�gezien�had�hoe�al�

les�er�in�huis�uitzag.�Ik�had�geen�goed�om�de�kin�
deren�aan�te�kleden.�
Maar� wat� is� het� toch� treurig� op� Marken:� zoo�
veel�menschenlevens.�Hier�in�de�omtrek�zijn�veel�
koeien� verdronken.� Van� ons� is� een� mooi� konijn�
verdronken.� Maar� als� u� de� verwoesting� buiten�
om�het�huis�eens�gezien�had.�Dat�kan�ik�niet�be�
schrijven.� Zo� is� er� een� kippenhok,� zo� is� er� niets�
meer�van�te�vinden.�De�schutting�rond�de�tuin�is�
geheel�omgeslagen�Ik�kan�u�niet�schrijven�hoe�blij�
wij�waren�dat�de�mannen�thuis�waren.�Wat�had�
den�wij�anders�moeten�beginnen?�
�
Paul�van�Beijeren�(1900�1990)�
Paul�woont�in�1916�op�Meentweg�19.�Hij�haalt�
herinneringen�op�aan�mensen�die�aan�de�oost�
kant�van�de�Wakkerendijk�woonden.�
Mijn�tante�Kee�van�Beijeren�woonde�in�de�boer�
derij� op� Wakkerendijk� 1.� In� de� kamer� hadden� ze�
een� kabinet� met� onderin� drie� laden.� Die� werden�
bij� het� stijgende� water� op� tafel� gezet.� Ook� daar�
kwam� het� water.� Het� was� nog� nooit� eerder� zo�
hoog�gekomen.�Tot�aan�de�lamp.�De�groepdeuren�
[deuren� voor� de� afvoer� van� mest]� waren� hele�
maal� weggespoeld� naar� Baarn.� Tante� Kee� droeg�
een�muts�met�oorijzer.�De�muts�lag�in�de�lade�en�
was�nat�geworden.�Daarom�had�tante�Kee�op�zon�
dag�geen�muts�om�naar�de�kerk�te�gaan.�Bij�deze�
overstroming� was� er� aan� de� noordkant� van� hun�
huis�twee�meter�van�het�dak�afgespoeld.�
De� dijk� bij� de� herberg� !Het� Rooie� Kruis � naast�
het� Dikke� Torentje� in� Eemnes�Binnen� begon� in�
die�nacht�te�verschuiven.�Daarvoor�reden�de�Bin�
nendijkse�boeren�snel�zand�en�mest�aan.�Het�ou�
de�katholieke�armenhuis�achter�het�Dikke�Toren�
tje,�waarin�Peter�Gieskens�woonde,�liep�ook�vol�

�
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�
De�hervormde�kerk�en�het�armenhuis�van�de�katholieke�kerk�(rechts)�staan�nog�in�het�inmiddels�gezakte�water.�De�
vloedlijn�tekent�zich�ook�hier�af�op�de�kerk,�halverwege�de�deur�in�het�koor.�

ledig�onder�water.�Dat�gebeurde�wel�vaker�in�de�
wintertijd.�Hun�huis�was�het�enige�in�Eemnes�dat�
zo�laag�stond.�Gieskens�en�zijn�gezin�werden�dan�
meestal� van� verschillende� kanten� geholpen.� Om�
die�reden�schijnt�Peter�nog�wel�eens�de�volgende�
historische�woorden�gesproken�te�hebben:� Geef�
ons� heden� ons� dagelijks� brood� en� ieder� jaar� een�
watersnood.!�
�
Kees�Hoogeboom�(1889�1992)�
Kees� woont� in� 1916� op� Meentweg� 79.� Om� een�
uur�of�tien�wordt�er�op�het�raam�getikt.�
Komt�er�uit.�Jullie�liggen�op�bed?�Levensgevaar�
lijk,�de�dijk� breekt�door"!� Ik� ga� naar� buiten�en�zie�
dat�het�water�een�klein�stukje�onder�de�kruin�van�
de�dijk�staat�en�ga�weer�naar�bed.�Ik�vertrouw�het�
wel.�Weer� komen� ze� me�wekken.�Nu�met�de� me�
dedeling� dat� de� dijk� is� doorgebroken� bij� Teus� El�
ders�[Meentweg� 107].�Ik�ging�kijken�en�toen�ging�
het� waarachtig� in� één� keer� zakken,� hè.� Door� die�
doorbraak� bij� de� Eemsedijk.� Ik� kwam� Rijk� Keizer�
tegen� met� een� kar� met� z!n� kinderen� erin.� Ik� zeg:�
Ga� je� weg?!.� Ja� ik� wel,!� zei� Rijk,� ze� verdrinken�
hier,�ik�waag�het�niet.�Ik�ga�weg,�hoor.!�Toen�ging�
ik� naar�Teus� Elders�toe.�Daar�zijn�we� verschrikke�
lijk� hard� aan� het� werk� gegaan.� Een� wagen� in� het�
gat� gereden,� een� zeil� er� overheen.� Toen� ging� het�
water� iets� zakken,� maar� we� konden� het� door� de�
10�

stroming� toch� niet� dicht� krijgen.� Er� was� een� heel�
breed�en�diep�gat�in�de�straat.�Er�kwam�iemand�bij�
me� van� het� eind� van� de� dijk� af.� Och� schei� maar�
uit,!�zegt�hij,� want�we�gaan�allemaal�verdrinken.!�
�
Annie�en�Mart�Voskuilen�
Annie� Bakker�Voskuilen� (1907�1986)� woont� als�
kind�op�Meentweg�117.�
Ik�was�in�1916�acht�jaar�oud.�In�die�stormnacht�
deed� vader� alle� kippen� op� de� zolder.� Het� water�
kwam� tot� net� om� ons� huis� heen.� Midden� in� de�
nacht� moesten� we� uit� ons� bed.� Vader� ging� bij�
Teus� Stoutenberg,� bij� wie� hij� werkte,� vragen� of�
we�daar�mochten�overnachten.�We�moesten�4�of�
5� geiten� meenemen.� Wij� gingen� met� moeder�
naar� Teus� Stoutenburg.� Toen� bij� Teus� Elders� de�
dijk�doorging,�waren�wij�er�net�door.�We�hadden�
nog�een�varken�in�het�hok.�Dat�kon�niet�mee.�De�
volgende�ochtend�ging�vader�kijken�hoe�de�boel�
erbij� stond.� We� hadden� toen� bij� het� huis� een�
aardappelkuil.�Boven�op�het�stro�en�het�zand�za�
ten� daar� toen� samen� onze� hond� en� het� varken"�
Het� varken� was� losgebroken� uit� zijn� hok.� Vader�
nam� de� beesten� toen� ook� mee� naar� Teus� Stou�
tenburg.�In�de�dagen�daarna�kwamen� veel�men�
sen� kijken.� Er� is� ook� ingebroken.� Na� twee� à� drie�
dagen�kwam�wij�terug�in�ons�huis.�
Haar� zus� Mart� van� der� Poel�Voskuilen� (1902�
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�
Meentweg�99�en�101�(rechts)�staan�in�het�water�aan�de�westzijde�van�de�dijk.�

1990)�heeft�nog�andere�herinneringen:�
Toen�werd�er� s�nachts�om�half�één�met�alle�ge�
weld� op� de� deur� gebonsd.� Mijn� moeder� ging� kij�
ken�wie�dat�was.�De�vrouw�van�Piet�Nagel�stond�
buiten�en�zei:�!Mensen,�kom�uit�je�bed,�het�zeewa�
ter� staat� boven� aan� de� dijk� en� komt� er� hier� en�
daar� al� over� heen. � Wij� ons� haastig� aangekleed,�
bedden�en�dekens�op�zolder�gesjouwd�en�de�stoe�
len�en�tafeltjes�in�de�bedsteden.�Moeder�stuurde�
mij�met�Annie�en�Jantje�al�weg�naar�Teus�Stouten�
burg.� Zij� kwam� later� achter� ons� aan� met� de� gei�
ten.�Mensen�die�langs�de�dijk�aan�het�werk�waren�
riepen:�!Kinderen�waar�moeten�jullie�naar�toe?�Di�
rect� breekt� de� dijk� door" � Wij� sjouwden� maar�
door.� Onderweg� kwamen� wij� de� burgemeester�
Rutgers�van�Rozenburg�tegen,�zijn�auto�afgeladen�
met�bielsen�om�de�gaten�te�dichten.�[...]�Het�was�
wel� een� schadepost:� kippen� verdronken,� kuilen�
met� aardappelen� mochten� niet� meer� opgegeten�
worden;�die�waren�door�het�water�besmet.�

�
De�afsluiting�van�de�Zuiderzee�

�
De� Zuiderzeevloed� van� 1916� is� de� druppel� die�
�

de� emmer� doet� overlopen.� Er� zijn� al� langer�
plannen� om� de� Zuiderzee� af� te� dammen,� zelfs�
al� in� de� zeventiende� eeuw.� In� 1886� wordt� de�
Zuiderzeevereeniging� opgericht� om� de� zee� ge�
heel� of� gedeeltelijk� in� te� polderen.� Ir.� Cornelis�
Lely�treedt�in�dienst�als�ingenieur.�In�1891,�1901�
en� 1912� wordt� hij� minister� van� Waterstaat� en�
grijpt�zijn�benoeming�aan�om�die�plannen�te�re�
aliseren.�Door�het�uitbreken�van�de�Eerste�We�
reldoorlog� heeft� het� kabinet� echter� andere�
prioriteiten.�
Naar�aanleiding�van�de�ramp�van�1916�dient�Le�
ly� op� 9� september� toch� de� Wet�tot�afsluiting�en�
drooglegging�van�de�Zuiderzee�in,�kortweg�de�Zui�
derzeewet.� Deze� wordt� pas� in� 1918� goed� ge�
keurd.�In�1920�start�de�eerste�fase;�de�aanleg�van�
een�dijk�tussen�het�eiland�Wieringen�en�het�vaste�
land.�In�januari�1927�gaat�de�eerste�spa�de�grond�
in�voor�de�Afsluitdijk,�die�op�28�mei�1932�definitief�
wordt�gesloten.�Vier�maanden�later�krijgt�de�Zui�
derzee�een�nieuwe�naam:�IJsselmeer.�
De� bevolking� weet� zich� veilig,� maar� de� Af�
sluitdijk� heeft� grote� gevolgen� voor� de� bevol�
king� en� de� natuur.� Het� zoute� zeewater� veran�
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dert� eerst� in� brak� water� en� later� in� zoet.� Vis�
soorten� verdwijnen:� haring,� spiering,� ansjovis,�
bot,� garnalen.� Alleen� de� paling� blijft� over.� De�
polders� Te� Veld� in� Eemnes� worden� niet� meer�
met�mineraalrijk�slib�overstroomd.�Dit�blijkt�na�
delig� voor� de� opbrengst� van� het� beroemde�
Eemnesser� hooi,� maar� er� ontstaan� ook� andere�
mogelijkheden� voor� de� agrarische� sector.� De�
aanleg�van�wegen�zal�de�polder�vanaf�1938�ont�
sluiten,� waarna� een� ruilverkaveling� volgt.� Voor�
de� aanleg� van�de� wegen� wordt� de� overbodige�
zeedijk�afgegraven.13�
De� afsluiting� betekent� een� zware� slag� voor�
de�visserij.�De�overheid�stimuleert�vestiging�van�
industrieën�voor�vervangend�werk.�In�1929�ves�
tigt�Balamundi�zich�al�in�Huizen.�Diverse�Huizer�
visventers�schakelen�over�op�de�kaashandel.�In�
Spakenburg�komt�kort�na�de�komst�van�de�Af�
sluitdijk�een�knopenfabriek,�waar�veel�voorma�
lige� Zuiderzeevissers� komen� te� werken.� Op�
Eemnesser� grondgebied,� bij� Eembrugge,� kan�
nu� veilig� langs� de� Eem� een� betonfabriek� wor�
den�gebouwd.�Na�een�kort�bestaan�als�zodanig�
zal�hier�vanaf�1939�de�Ocrietfabriek�ßoreren�en�
na�1945�veel�Spakenburgers�werk�geven.�
�

Monument� Het�Mennegat!�

�
In� 2012� ontstaat� in� Eemnes� het� idee� om� tachtig�
jaar�na�de�afsluiting�een�aandenken�te�plaatsen.�
Samenwerking�tussen�de�Historische�Kring�Eem�
nes,� die� voorstelt� iets� met� een� mennegat� te�
doen!,� en� de� Kunst�� en� Cultuurcommissie� Eem�
nes�resulteert�in�het�monument� Het�Mennegat!�
bij�de�haven.�De�Eemnesser�beeldhouwster�Reg�
gie�van�Berkel�ontwerpt�het�monument.�
�
Harm�Boerma�is�historicus�en�woont�in�Eemnes.�
Jaap� Groeneveld�is�secretaris�van�de�Historische�
Kring� Eemnes.� Hij� publiceert� voornamelijk� over�
historisch�geograÞsche�onderwerpen.�
�
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vriend�en�vijand,�1300�1932!;�21.� Naar�een�an�
dere�veehouderij,�1930�2010!.�
Regiocanons.nl/utrecht/eemland�en�/
onderwijscanon/watersnood.�
L.�Ris,� De�Afsluitdijk!�in�programma:�Andere�Tij�
den,�24�mei�2007,�op:�npogeschiedenis.nl.�
R.�Vos,�Watersnoodramp�1916� �De�overstroming�
van�de�Eempolders,�op:�historischekringhoog�
land.nl.�
�
Bronnen�
Diverse�kranten,�zoals�De�Gooi��en�Eemlander,�
De�Tijd,�Algemeen�Handelsblad�in�de�dagen�na�
14�januari�1916,�te�vinden�op�delpher.nl�van�
het�Nationaal�Archief.�
Verslag�over�den�stormvloed�van�13/14�januari�
1916,�verslag�Rijkswaterstaat,�!s�Gravenhage�
1916.�
Verslag�Provinciale�Waterstaat�Utrecht,�31�janu�
ari�1916.�
�
Foto!s�
Tenzij� anders� vermeld,� collectie� Historische�
Kring�Eemnes.�
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Monument� Het�Mennegat!�door�Reggie�van�Berkel�bij�de�oude�haven�van�Eemnes,�tegenover�het�oude�raadhuis�aan�
de�Wakkerendijk�(foto�Harm�Boerma).�

Noten�
1.� Met� dank� aan� J.� Bos� Lzn,� Historische� Kring� Bun�
scote.�
2.� De�gangbare�naam�voor�de�hele�zeedijk�was�Hoge�
Weg,� hoewel� Wakkerendijk� ook� wel� bekend� was.�
In�1929�werd�de�straatnaam�Wakkerendijk�ten�zui�
den� van� de� Laarderweg� en� Meentweg� ten� noor�
den� ervan� ingevoerd.� De� huidige� wegen� op� het�
dijklichaam� werden� eertijds� Neerweg� genoemd,�
terwijl� op� de� plaats� van� de� Þetspaden� de� inmid�
dels�
afgegraven�
dijkverhoging�
zeedijk!,�
dorpsdijk!� of� Hoge� Weg� werd� genoemd.� Met�
zeedijk!� bedoelen� we� deze� zeewerende� verho�
ging.�
3.� In� de� Zuidpolders� zijn� ook� meegenomen� de� pol�
ders� Binnendijk� te� Veen� en� te� Veld;� in� de� Noord�
polders�de�Heinellenpolders�te�Veen�en�te�Veld.�
4.� De�Gooi��en�Eemlander,�15�januari�1916.�
5.� Er�waren�verscheidene�heulen�of�duikers�onder�de�
dijk� door� om� water� uit� de� westelijke� polders� (Te�
Veen)�te�lozen�in�de�lagere�Eempolders�(Te�Veld).�
Het�waren�zwakke�plekken.�
6.� Buiten�de�dorpskommen�waren�naar�de�landerijen�
ook� circa� 100� mennegaten,� maar� deze� waren�
doorgravingen�in�de�dijk�die�elk�jaar�voor�de�twee�

�

de�woensdag�van�november�weer�hersteld�moes�
ten�zijn.�Zie�Mijnssen�Dutilh,�1999,�p.�153�en�158.�
7.� Dit� was� het� stenen� mennegat� in� de� Veendijk,� dat�
toegang�geeft�tot�de�Blaricummer�Meent.�
8.� De�Tijd,�17�januari�1916.�
9.� De�Gooi��en�Eemlander,�15�januari�1916.�
10.�De� vergissing� kon� opgehelderd� worden� door� een�
foto� van� dezelfde� situatie� aanwezig� bij� HKE.� Zie�
ook� De�Gooi��en�Eemlander� van� 25� nov.� 2015� en� 28�
nov.�2015.�Betwijfeld�moet�worden�of�hij�als�soldaat�
daarbij� aanwezig� was,� zoals� in� de� krant� werd� ge�
suggereerd.� Hij� woonde� in� Zwitserland� en� Neder�
land�tijdens�W.O.�I�en�hij�werkte�toen�als�architect.�
11.� Mijnssen�Dutilh,�2011,�p.�276�277.�
12.� Geparafraseerde�verkorte�tekst.�Zie�HKE�1986�1,�p.�
19�21,�voor�de�gehele�oorspronkelijke�tekst.�
13.� Out�e.a.,�Venster�21.�
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De overstroming van 1916 in Muiden
Guus�Kroon�
Iedereen�weet�dat�er�in�1953�in�Zeeland�een�watersnood�geweest�is,�maar�wie�weet�
er�nog�iets�van�1916?�Langs�de�kusten�van�de�Zuiderzee�vond�in�de�nacht�van�13�op�14�
januari�een�grote�overstroming�plaats,�die�het�leven�kostte�aan�tientallen�mensen�
en�een�enorme�schade�aanrichtte.�Een�stormvloed�viel�samen�met�een�hoge�
waterafvoer�op�de�rivieren.�Als�gevolg�daarvan�braken�op�tientallen�plaatsen�de�
dijken�en�was�daarnaast�op�veel�plaatsen�sprake�van�schade�aan�binnenbeloop�en�
bekleding�van�de�dijken.�In�de�provincie�Noord�Holland�vielen�negentien�doden,�
terwijl�er�bij�diverse�scheepsrampen�op�zee�nog�eens�32�mensen�omkwamen.�
Koningin�Wilhelmina�bezocht�de�getro�en�gebieden.�
Er�was�een�extreem�hoge�waterstand�langs�de�
Zuiderzee� vóór� de� ramp� door� aanhoudende�
noordwestenwind.� Dagenlange� regen� had� bo�
vendien�de�slecht�onderhouden�dijken�verslapt.�
Noordwaarts� ruimende� wind� joeg� in� de� och�
tend� van� 14� februari� 1916� het� water� over� de�
Waterlandse� Zeedijk,� die� bij� Katwoude� brak.�
Hierdoor�liep�praktisch�de�hele�regio�Waterland�
onder.� Tussen� Zaandam,� Purmerend� en� Edam�
tot� aan� het� IJ� bij� Amsterdam�Noord� had� het�
water�vrij�spel.�Ook�de�verschillende�polder��en�
ringdijken� verdwenen� goeddeels� onder� water.�
De� Purmer� en� Wijdewormer� bleven� droog,�
evenals� de� dijken� langs� IJ� en� Zuiderzee.�
Vee,�(huis)dieren�en�goederen�verdwenen�in�de�
golven.� Ook� het� eiland� Marken� met� zijn� lage�
kades� liep� onder� water.� Hier� vielen� zestien�do�
delijke� slachto�ers.� Tevens� brak� de� Amsteldijk�
bij� Anna�Paulownapolder.� Hier� kwamen� twee�
mensen�om�het�leven.�
�

De�situatie�in�Muiden�

�
Ook� in� Muiden� steeg� het� zeewater� door� de�
aanhoudende� noordwestenwind� en� de� combi�
natie�met�een�hoge�stand�van�de�rivieren.�In�De�
Gooi��en�Eemlander�van�15�januari�1916�beschrijft�
oud�onderwijzer� en� plaatselijke� correspondent�
C.�Barteling�hoe�de�situatie�was:�
Met�bulderend�geraas�stroomde�het�water�de�
Hellingstraat� in� en� sloeg� over� de� stenen� beer�
14�

langs� de� Herengracht� en� het� Spakenburg� heen.�
Nagenoeg� alle� straten� overstroomden.� In� ver�
scheidene� woningen� was� het� water� zo� hoog� ge�
stegen� dat� ze� ontruimd� moesten� worden� en� de�
bewoners� een� veiliger� toevluchtsoord� opzoch�
ten.� Mannen� liepen� tot� hun� middel� in� het� water�
om� de� uit� hun� slaap� gehaalde� kinderen� en� het�
vee�dat�op�stal�stond�in�veiligheid�te�brengen.�Dit�
vee� werd� op� de� schansen� gejaagd� of� onderge�
bracht� in� de� Hervormde� Kerk,� terwijl� het� ge�
bouwtje� Ons� lokaal!� voor� opvang� in� gereedheid�
werd�gebracht.�
Op� verscheidene� plaatsen� werd� de� bestrating�
geheel� weggeslagen,� waardoor� er� levensgevaar�
lijke� draaikolken� ontstonden.� Tijdens� de� red�
dingsacties,�die�in�het�donker�plaatsvonden,�was�
voorzichtigheid� geboden� daar� tal� van� balken,�
planken,� zelfs� handkarren� ronddreven.� Enige�
vaartuigen� die� op� de� scheepshelling� lagen� ge�
raakten�los�en�op�drift.�Ze�dreven�weg�waardoor�
de�Pampusboot,�bevreesd�voor�een�botsing,�een�
andere� ligplaats� koos.� Het� was� een� situatie� als�
nooit�te�vergeten.�
Vanaf�het�Muiderslot,�waar�de�binnenplaats�en�
de�kelders�blank�stonden,�tot�kort�bij�de�zeesluis�
was�het�één�zee.�Het�water�stroomde�met�geweld�
de�stegen�en�gangen�in,�alles�op�zijn�weg�meesleu�
rend.�Met�één�woord�een�treurtoneel.�De�Amster�
damschestraat,� de� Hellingstraat,� de� Weesper�
straat,�alles�water�en�nog�eens�water,�zelfs�in�het�
Achterom�van�de�Kazerne�tot�de�zoutkeet.�
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Dijkwerkers�bezig�de�Oostzeedijk�tussen�het�Muiderslot�
en�het�witte�huis�te�herstellen,�na�de�hevige�stormvloed�
van�13�en�14�januari�1916.�Rechts�is�nog�te�zien�hoe�de�
Noordpolder�onder�water�staat�langs�de�Polderweg�
(coll.�Historisch�Archief�Muiden).�

Toen�het�dag�werd�en�het�water�zakte,�kon�men�
de�ruïne�overzien,�treurig,�treurig.�Niet�alleen�de�
kruidenierswinkels,� ook� de� Kazerne,� de� kelders�
van� het� Muiderslot,� waar� een� grote� voorraad�
levensmiddelen� voor� de� militairen� lag� opgesla�
gen,� waren� voor� een� aanzienlijk� bedrag� zwaar�
beschadigd�of�geheel�vernield.�
De� plaatselijke� correspondent� meldde� verder�
nog�belangrijke�schade�aan�de�zoutziederij,�op�de�
scheepstimmerwerf,�in�de�buskruitfabriek�en�op�
de�verffabriek�(op�de�Herengracht,�bij�de�Ossen�
markt).� Op� 15� januari� trok� het� water� zich� lang�
zaam� terug.� Het� laatst� uit� de� Amsterdamsche�
straat,�waar�een�uitweg�voor�het�water�was�ge�
maakt�door�de�vestingwal�heen.�Nadat�het�water�
zich� had� teruggetrokken,� konden� de� bevolking�
en� de� militairen� aan� de� schoonmaak� beginnen�
door� het� achtergebleven� zeeslib� te� verwijderen�
en� de� regenbakken,� die� door� het� zoute� water�
waren�volgestroomd,�leeg�te�maken.�
�

De�aanpak�van�het�herstel�

�
Het� gemeentebestuur� pakte� met� voortvarend�
heid�het�herstel�van�de�grote�gaten�bij�de�Naar�
derpoort� en� de� Amsterdamschestraatweg� aan,�
om� zo� snel� mogelijk� de� normale� toestand� te�
doen�terugkeren,�zodat�de�Gooische�Stoomtram�
haar�dagelijkse�dienstregeling�kon�hervatten.�
Bij�de�oostzeedijk,�tussen�Muiden�en�Muider�
berg,� joeg� de� felle� noordwesterstorm� het� wa�
ter�zo�hoog�op,�dat�de�situatie� s�nachts�precair�
was� geweest.� Arbeider� De� Haan,� die� met� zijn�
gezin�in�de�Noordpolder�vlak�achter�de�zeedijk�
woonde� (tegenover� het� Witte� huis),� vertelde�
aan�een�journalist�van�De�Gooi��en�Eemlander:�
�
�

Omgevallen�bomen,�vermoedelijk�bij�Muiderberg,�laten�
zien�hoe�de�zeewering�werd�weggespoeld�(coll.�Histo�
risch�Archief�Muiden).�

Angstwekkend� hoog� klom� het� water� tegen� de�
dijk.� Ik� werd� s� nachts� om� drie� uur� wakker� door�
het� angstig� ke�en� van� mijn� hond� die� dreigde� te�
verdrinken.�Toen�ik�uit�de�bedstede�stapte�stond�
er� reeds� 25� centimeter� water� in� de� kamer.� Met�
mijn� hele� hutje� en� mutje,� inclusief� de� geiten,� de�
kippen� en� de� hond,� vluchtte� ik� met� mijn� vrouw�
en�kinderen�naar�zolder�en�wachtte�de�komende�
situatie�af.�
Om� half� vijf� stond� er� reeds� een� halve� meter�
water�in�mijn�woning.�Vanuit�het�zolderraam�zag�
ik�dat�de�polder�één�zee�van�water�was.�De�zee�
dijk�was�niet�te�zien,�want�het�water�stond�daar�
al� boven.� Als� een� ware� zondvloed� stortte� het�
water�over�de�dijk,�grote�massa s�stenen�van�de�
dijkglooiing� meevoerend.� Op� enkele� plaatsen�
drong� de� zee� bedenkelijk� diep� in� de� dijk� door.�
Toch� kwam� het� niet� zover� dat� de� dijk� bezweek,�
maar� het� scheelde� niet� veel,� dichtbij� het� witte�
dijkhuis.�Daar�stond�de�dijk�op�doorbreken,�maar�
het�daar�aanwezige�materiaal�om�de�dijk�te�her�
stellen� als� normaal� onderhoud� voorkwam� de�
doorbraak.�
In� de� vroege� morgen� kwamen� de� boeren,�
geholpen�door�de�in�de�vesting�gelegerde�mili�
tairen,� hun� vee� redden� dat� op� eilandjes� zijn�
toevlucht�had�gezocht.�Wadend�door�het�water�
werden� de� beesten� naar� de� drooggelegen�
oostkant�binnen�de�vesting�gedreven.�
Nadat� de� rust� was� weergekeerd� in� Muiden�
en�de�gedupeerden�een�volledig�overzicht�had�
den� gekregen� van� de� geleden� schade,� maakte�
de�burgemeester�van�Muiden,�J.L.�de�Raadt,�op�
19�januari�1916�bekend�dat�er�in�de�loop�van�de�
volgende� week� gelegenheid� zou� zijn� om� ten�
raadhuize� alhier� opgave� te� doen� van� de� schade�
die�men�geleden�heeft�bij�de�storm�van�14�januari�
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�
Boven:�Militairen�proberen�de�dijk�te�herstellen�bij�Anna�
Paulowna,�januari�1916�(bron�Wikipedia).�
Onder:�De�dijk�tussen�Muiden�en�Muiderberg�na�de�
storm.�

1916.�Deze�opgaven�zullen� �na�behoorlijk�onder�
zocht� te� zijn� � gezonden� worden� aan� de� Noord�
hollandse�commissie�tot�leniging�van�rampen�van�
algemeene� aard.� Bovendien� zal� er� in� dezelfde�
week� ten� behoeve� van� de� slachto�ers� van� de�
watersnood� een� collecte� langs� de� huizen� gehou�
den�worden.�Voor�dit�liefdewerk�hebben�zich�een�
zestal� heren� en� te� Muiderberg� een� tweetal� da�
mes�bereid�verklaard.�
�

De�waardering�van�de�overheid�

�
Bij� Koninklijk� Besluit� van� 6� maart� 1916,� no.� 83,�
werd� ter� gelegenheid� van� de� watersnood� een�
ereteken� ingesteld.� Burgemeester� De� Raadt�
droeg� op� 6� mei� 1916� een� aantal� mensen� voor�
die� in� aanmerking� kwamen� voor� deze� onder�
scheiding:� J.�Schipper,� R.� Van�de� Bosch,� F.� Van�
der� Heijden,� P.� Jaarsveld� en� J.� Van� Berkel.� Zij�
waren� in� de� stormnacht� naar� de� oostzeedijk�
gelopen�om�te�trachten�de�dijkbaas�H.�Luijer�te�
16�

�
Boven:�Herstelwerk�in�Muiderberg.�
Onder:�De�Oostzeedijk�hersteld.�

helpen.� Het� zeewater� sloeg� echter� met� zulk�
een�kracht�over�de�dijk�dat�slecht�één�persoon,�
J.� Schipper,� het� dijkhuis� wist� te� bereiken.� Sa�
men� met� de� dijkbaas� hield� hij� de� wacht.� De�
andere� personen,� hoewel� meermalen� door� de�
kracht� van� het� water� op� de� grond� geworpen,�
wekten� de� veehouders� in� de� Noordpolder� en�
waren�behulpzaam�bij�het�in�veiligheid�brengen�
van�personen�en�vee.�
In� Muiden� waren� het� K.� Pauw,� J.� Van� Etten�
en� J.� Buitenweg,� die� door� hun� onvermoeid� en�
krachtig� optreden,� hetgeen� vaak� met� grote�
zelfopo�ering� gepaard� ging,� erger� wisten� te�
voorkomen� door� onder� meer� het� opwerpen�
van� noodkeringen� om� zoveel� mogelijk� zeewa�
ter� te� keren� en� toen� dat� niet� langer� mogelijk�
bleek,�de�gezinnen�uit�ondergelopen�woningen�
te� helpen� bij� evacuatie.� Zij� kregen� uiteindelijk�
geen� medaille,� maar� werden� wel� eervol� ver�
meld� in�de�Staatscourant� en� ontvingen� hiervan�
ook�een�persoonlijke�mededeling.�
Er� is� in� Muiden� nog� één� plek� die� herinnert�
aan�de�overstroming�van�honderd�jaar�geleden.�
In�de�muur�van�het�stenen�huis�bij�de�kazerne,�
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Herinneringsmedaille�ter�gelegenheid�van�de�storm�
vloed.�

Boven:�Het�Noordpolderstoomgemaal�werkte�dag�en�
nacht�om�de�polders�weer�droog�te�krijgen.�
Onder:�Het�waterpeil�tijdens�de�stormvloed.�

een� voormalige� o�cierswoning,� is� verborgen�
onder� een� meidoornstruik,� een� inscriptie� te�
lezen:� WATERSTAND� 14� JANUARI� 1916� �������� 5�
UUR� VOORMIDDAG.� Op� zo n� 60� centimeter�
hoogte� zit� een� streep� ingekrast� waarmee� de�
hoogte�van�het�zeewater�is�aangegeven.�Het�is�
een�stille�getuige�van�een�ramp�die�in�de�afgelo�
pen� honderd� jaar� is� weggezakt� in� de� vergetel�
heid.�
�
Guus� Kroon� was�onderwijzer�en�is�actief�in�aller�
lei�organisaties.�Hij�is�mede�oprichter�en�secreta�
ris� van� het� Muider� Muizenfort� Museum� en� be�
heerder�van�het�Historisch�Archief�Muiden.�
�
Literatuur�
De�Gooi��en�Eemlander�van�15�januari�1916.�
H.P.� Moelker,� De� zuidkust� van� de� Zuiderzee,�
geteisterd� door� de� stormvloed� van� januari� 1916.�
Alphen�aan�de�Rijn,�1986.�
Wikipedia.�
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De�stormramp�van�1916�in�beeld�

�
Boven:�De�kloosterstraat�in�Naarden�staat�onder�water�(14�januari�1916).�Een�van�de�waterkeringen�in�de�vesting�
bleek�niet�voldoende�te�sluiten.�
Onder:�Ook�de�Jan�Massenstraat�in�Naarden�stond�blank.�

�
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Boven:�In�Eemnes�dringt�het�water�de�boerderij�op�Meentweg�125�binnen.�
Onder:�Overstroming�bij�de�Meentweg�in�Eemnes.�

�

�
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Boven:�Dit�huis�ten�westen�van�kasteel� Groeneveld!�is�door�het�water�uiteengerukt.�
Onder:�Boerderij� Oud�Wolkenberg!�in�Baarn�ingestort.�

�
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Boven:��Er�is�geen�houden�meer�aan!�
Onder:�Verdronken�vee�aangespoeld�bij�Eembrugge�(omgeving�Baarn).�

�

�
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De kaart verklaard

De eerste betrouwbare kaart van het Gooi
met de Vechtstreek

Ed�van�Mensch�

Kaarten�waren,�voordat�de�mens�ging�reizen,�vaak�bedoeld�om�eigendomsrechten�
op�gronden�vast�te�leggen�bij�bijvoorbeeld�grensconßicten�en�ze�hadden�een�
militaire�reden�om,�op�basis�van�de�kennis�van�de�bijzonderheden�in�het�veld,�land�
goed�te�kunnen�aanvallen�of�verdedigen.�Het�gebied�tussen�de�Vecht�en�de�Eem�
vormde�een�deel�van�de�oostgrens�van�Holland.�Aan�deze�grens�moest�de�eventuele�
vijand�uit�het�oosten�worden�tegengehouden.�De�landmeter�P.�A.�Ketelaar�maakte�
rond�1780�de�eerste�gedetailleerde�topograÞsche�kaart�van�onder�meer�het�gebied�
tussen�Vecht�en�Eem.�
De�aanleiding�

�
Na�de�vorming�van�De�Zeven�Provinciën�berust�
te�de�zorg�voor�de�verdediging�van�het�land�bij�
de�Raad�van�State,�echter�de�afzonderlijke�pro�
vinciën� bleven� belast� met� het� regelen� van� de�
verdediging�van�hun�eigen�gewest.�
Sinds� 1650� viel� de� oostgrens� van� Holland�
onder�het�departement�Kleine�FortiÞcatiën.�Dit�
departement� inspecteerde� geregeld� de� staat�
van� de� voorzieningen� voor� de� verdedigingsli�
nie.� In� geval� van� nood� moest� de� hele� grens�
strook� tussen� Holland� en� Utrecht� onder� water�
kunnen�worden�gezet.�Een�systeem�van�dijken,�
sluizen� en� verdedigingswerken� op� de� zwakke�
punten�moest�Holland�tegen�een�inval�bescher�
men.�
In�perioden�van�dreiging�kreeg�de�Hollandse�
Waterlinie�veel�aandacht,�maar�in�perioden�van�
rust� verslapte� de� aandacht� voor� deze� linie.� In�
1768� werd� tijdens� de� inspectie� opgemerkt� dat�
het�niet�meer�duidelijk�was,�hoe�het�land�onder�
water� moest� worden� gezet� en� of� de� verdedi�
gingslinie�nog�wel�goed�zou�werken.�De�inspec�
teurs� voorzagen� veel� lacunes� als� de� verdedi�
gingslinie�in�stelling�moest�worden�gebracht.�
Om�tot�een�goede�waterlinie�te�komen�werd�
op�9�maart�1768�een�resolutie�aangenomen�tot�
het� opstellen� van� een� nieuw� inundatieplan�
voor�Hollands�oostgrens.�Voor�een�goede�plan�
ning�was�een�goede�kaart�van�het�land�met�alle�
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van�belang�zijnde�bijzonderheden�noodzakelijk.�
In�1769�verleende�de�Gecommitteerde�Raden�
van�de�Staten�van�Holland�en�West�Friesland�de�
opdracht� tot� kartering� van� het� gebied� van� de�
waterlinie� tussen� Holland� en� Utrecht.� Zij� stel�
den� een� zekere� Pieter� Ketelaar� aan� als� leider�
van� dit� project.� Het� karteren� werd� in� handen�
gelegd�van�deze�landmeter,�omdat�Holland�zelf�
geen� militaire� ingénieurs�géographes!� in� vaste�
dienst�had.�
�

Pieter�Adriaanszoon�Ketelaar�

�
Ketelaar�had�zijn�kwaliteit�als�landmeter�en�kaart�
maker� al� in� meerdere� kaarten� bewezen.� In� Hol�
land� was� hij� op� 8� juli� 1732� officieel� ingeschreven�
ofwel� geadmitteerd!.�Hij�woonde�toen�in�Raams�
donkveer.� In� die� plaats� werd� een� straat� �� uiter�
aard�de�Ketelaarstraat���naar�hem�vernoemd.�
In� 1769� kreeg� Ketelaar� de� opdracht,� omdat�
hij� tot� tevredenheid� van� de� Gecommitteerde�
Raden� al� verschillende� kaarten� en� plattegron�
den�in�Holland�voor�hen�had�gemaakt.�Ketelaar�
kreeg� een� machtiging� waardoor� overal,� waar�
nodig,� de� lokale� bestuurders� medewerking�
moesten�verlenen.�Omdat�hij�ook�een�gebied�in�
Utrecht� moest� opmeten,� zorgde� Willem� V,� de�
erfstadhouder�van�de�Republiek�der�Verenigde�
Nederlanden,� voor� de� toestemming� om� ook�
daar�te�kunnen�en�mogen�werken.�
Omdat� het� werk� van� Ketelaar� om� strategi�
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sche� redenen� geheim� moesten� blijven,� legde�
Ketelaar� een� eed� af� waarbij� hij� verklaarde,� dat�
hij�geen�kaartgegevens�aan�anderen�zou�geven�
en� dat� hij� alle� net�� en� minuuttekeningen� na�de�
voltooiing�van�zijn�werk�zou�inleveren�en�niets�
zou�ontvreemden.�
De�tekenstijl�van�Ketelaar�was�minder�duide�
lijk� dan� we� nu� van� topograÞsche� kaarten� ge�
wend� zijn.� Toch� bleek� het� resultaat� van� zijn�
opmetingen� zowel� meetkundig� als� topogra�
Þsch�uitstekend.�
Het�was�voor�het�eerst�in�de�historie�dat�een�
duidelijk,� betrouwbaar� beeld� werd� gegeven�
van�bebouwing,�begroeiing,�verharde�en�onver�
harde�wegen,�hoogteligging�en�alle�waterstaat�
kundige� werken.� Hij� voldeed� daarmee� aan� de�
opdracht� tot� het� maken� van� een� nauwkeurige�
kaart.�
�

De�werkwijze�

�
Bij�zijn�werkzaamheden�werd�Ketelaar�geassis�
teerd� door� J.� Vogel.� Zij� hadden� tien� jaar� nodig�
om�het�gehele�gebied�op�te�meten�en�in�kaart�
te�brengen.�De�kaart�was�in�1781�voltooid.�
Uit� de� declaraties� van� de� werkzaamheden�
blijken� de� kosten� en� hoe� de� werkzaamheden�
verliepen.�De�eerste�declaratie�dateert�uit�1770.�
De� norm� was� f� 8� per� dag� maar� de� Gecommit�
teerde�Raden�gingen�akkoord�met�een�vergoe�
ding� die� vijf� stuivers� hoger� lag,� omdat� de�
beproefde�kundigheden�en�andere�qualiteiten!�
van�Ketelaar�onmisbaar�waren�voor�dit�belang�
rijke� kaartwerk.� De� kaartmakers� werkten� van�
uit� het� zuiden� van� het� gebied� naar� het� noor�
den.�Uit�de�lijst�van�uitbetalingen�blijkt�dat�in�de�
periode� 1774�1775� het� Gooi� en� omstreken� zijn�
opgemeten�en�gekarteerd.�
Het�gebied�werd�ingemeten�via�het�systeem�
van� driehoeksmetingen.� Door� een� Þctief� net�
werk�van�driehoeken�over�het�land�in�te�meten�
kon� door� het� meten� van� de� hoeken� van� de�
driehoek� en� de� lengte� van� een� van� de� zijden�
een� grote� precisie� worden� bereikt� in� het� op�
schaal� in� kaart� brengen� van� het� landschap.� De�
nauwkeurigheid� van� het� resultaat� bleek� zeer�

�

betrouwbaar.� Door� de� schaal� van� ongeveer��
1:�15.000�(nu�heeft�de�meest�gebruikte�topogra�
Þsche� kaart� een� schaal� van� 1:25.000)� was� het�
mogelijk� het� landschap� tot�in�detail� in� kaart� te�
brengen.�
De�kaart�bleef�in�tweevoud�bewaard;�in�tien�
losse�bladen�en�als�zeer�grote�kaart�waarbij�de�
delen� op� linnen� zijn� geplakt.� In� 1811,� toen� de�
kaart� naar� Parijs� was� gebracht,� maakte� Franse�
kaartmakers�een�kopie�op�calqueerpapier.�
Van� de� verschillende� vestingsteden� tekende�
Ketelaar�afzonderlijke,�gedetailleerde�kaarten.�
De� kaarten� verschenen� niet� in� druk,� omdat�
de� gegevens� op� deze� kaart� om� militaire� rede�
nen� geheim� moesten� blijven.� Er� werd� gewerkt�
met� deze� getekende� kaarten,� waardoor� de�
kaarten�duidelijk�sporen�van�gebruik�kregen.�
�

Beschrijving�kaartbladen�

�
De� totale� kaart� bestaat� uit� tien� kaartbladen,�
waarbij� acht� de� hoofdkaart� vormen;� twee�
naast� elkaar� en� vier� onder� elkaar.� De� kaartbla�
den� nummers� 9� en� 10� wijken� af.� Deze� twee�
bladen�vormen�een�aanvulling�aan�de�westzijde�
van� de� kaartbladen� 5� en� 7,� ter� hoogte� van�
Woerden.�Elk�kaartblad�heeft�een�afmeting�van�
72� x� 88� cm.� Het� noorden� ligt� linksboven.� De�
schaal� is� 1:� 14.400,� 100� Rijnlandse� roeden� per�
Rijnlandse�duim�en�één�roede�is�144�duim.�
Aan� de� bovenzijde� van� de� twee� bovenste�
kaartbladen� staat� een� uitgebreide� titel� met�
toelichtende�tekst:�
�
Kaarte�van�een�gedeelte�van�de�Provintie�van�
Holland.�
�
Vervattende� alle� de� GefortiÞceerde� Vestingen,�
Forten�en�Posten,�de�welke�zig�in�dit�importante�
Frontier� der� Provincie� bevinden� .� Strekkende�
van� de� Revier� de� Leck� omtrend� de� Steden�
Schoonhoven� en� Nieuwpoort,� noordwaards� op,�
over� Oudewater,� langs� de� Linschote� op� Woer�
den;� voort� op� !t� Woerdense� Verlaat,� langs�
Joostendam�en�Breukelen�tot�aan�Nieuwersluis�.�
Verder�langs�de�Vecht,��op�de�Forten�Hinderdam�
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De�Kaart�van�Ketelaar�van�1781.�
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Detail:�de�dorpen�Blaricum�en�Laren.�

en� Uitermeer,� over� de� Steeden� Weesp,� Muiden,�
Naarden� tot� aan� de� Zuider� Zee�.� Vervattende� de�
ook� wyders� een� gedeelte� van� het� Sticht� van�
Utrecht:�voor�zo�verr �het�zelve�in�of�aan�de�voor�
schreve� Situatie� gelegen� en� tot� dit� Frontier� rela�
tief�is�.���
Alles�volgens�Resolutie�van�Haar�Edelmogende��
de� Heeren� Gekommitteerde� Raaden� van� de�
�

Staaten� van� Holland� en� Westvriesland,� in� dato�
den� XXV� mei,� des� Jaars� MDCCLXIX� (1769)� onder�
directie�van�den�Lt.�Colonel��Ingenieur�en�Contra�
rolleur� Generaal� der� Hollandse� FortiÞcatien� C.J.�
van� de� Graa�,� naauwkeurig� �� opgemeten,� �� ge�
chreert�en�in�ordre�gebragt,�door�door�P.Az.�Kete�
laar,� Gead.t.� Landmeeter� voor� den� Ed:� Hove� van�
Holland�en�Raade�van�Braband.�
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Detail:�de�vesting�Naarden.�

De�kaart�is�getekend�en�licht�ingekleurd.�Bij�het�
karteren� is� veel� aandacht� geschonken� aan� de�
waterstaatkundige� elementen� (molens,� sluizen,�
bruggen,� dijken,� waterlopen� etc.)� en� natuurlijk�
werden� de� verschillende� vestingwerken� nauw�
keurig�ingetekend.�
Ook� andere� onderdelen� in� het� landschap� zijn�
26�

ingemeten� en� in� kaart� gebracht.� Ter� verant�
woording�staat�linksonder�op�de�kaart,�op�kaart�
bladnummer�7,�een�uitvoerige�Nota�bene:�
NB:�Op�deeze�Kaarte,�zijn�behalven�de�Figuur�en�
juiste� positien� der� versterkte� Steeden� En� Forten,�
ook� nog� exact� opgemeeten,� en� daar� opgebragt,�
alle� de� publique� gebouwen.� �� Molens,� �� Sluizen,� ��
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Detail:�de�Vecht�tussen�Weesp�en�de�Hinderdam.�

Dijken,� �� Wegen,� �� Vaarten,� �� bene�ens� de� voor�
naamste�uitwateringen.� �Doch,�de�daar�op�ver�
beelde� Slooten� in� de� polders,� dienen� maar� tot�
aanwijzinge�van�de�Strekelinge�der�Landen�in�de�
zelve.� � Nog� vind� men� op� dit� stuk� duidelijk� aan�
getoond,� de� huisgronden.� En� waar� de� Dorpen�
Cirka,�hun�begin�neemen�en�eindigen.��
�
Naast� alle� in� kaart� gebrachte� details� van� alle�
onderdelen� met� betrekking� tot� de� waterhuis�
houding�is�dus�ook�veel�aandacht�besteed�aan�
�

de� landschapselementen� die� uit� militair� oog�
punt�belangrijk�waren�zoals�de�vestingwerken,�
openbare� gebouwen,� kerken,� torens,� molens�
en� berijdbare� en� niet�berijdbare� wegen.� Behal�
ve�de�dorpen�staan�ook�alle�boerderijen,�stallen�
en� woningen� op� de� kaart� weergegeven.� Het�
grondgebruik�van�bos,�heidevelden�en�engen�is�
goed� te� onderscheiden.� De� vele� ingeschreven�
namen�van�wegen,�veldnamen�en�verklaringen�
vormen� een� extra� informatiebron.� Het� gebied�
tussen�de�Vecht�en�de�Eem�staat�gekarteerd�op�
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vier�kaartbladen,�de�nummers�1�t/m�4.�
Na�voltooiing�van�de�kaart�werd�gewerkt�aan�
vervolmaking� van� de� waterlinie� door� nieuwe�
werken�aan�te�leggen�en�werden�plannen�voor�
een� mogelijke� inundatie� verder� ontwikkeld.�
Naast� de� gedetailleerde� weergave� van� het� ge�
bied�tussen�de�Vecht�en�Eem�is�deze�kaart�een�
voorloper� van� de� TopograÞsche� en� Militaire�
Kaarten� die� in� de� periode� 1850�1861� in� druk�
verschenen.� Het� is� zeer� waarschijnlijk� dat� de�
kaarten� van� Ketelaar� een� bron� waren� bij� het�
maken�van�de�latere�kaarten.�
Ook� voor� de� huidige� onderzoekers� geeft� de�
kaart�van�Ketelaar�van�onder�meer�het�Gooi�en�
de� Vechtstreek� tal� van� bijzonderheden� uit� de�
tweede�helft�van�de�achttiende�eeuw;�een�bron�
van�belangwekkende�informatie.�
�
Ed�van�Mensch�woont�in�Hilversum.�Hij�was�vanaf�
1977�tot�2004�werkzaam�bij�het�voormalige�Goois�
Museum�en�is�bestuurslid�van�de�Hilversumse�His�
torische�Kring� Albertus�Perk!,�van�de�Stichting�TVE�
en� de� Stad� en� Lande� Stichting.� Hij� heeft� belang�
stelling� voor� de� geschiedenis� van� het� Gooi,� in� het�
bijzonder� die� van� Hilversum,� en� publiceert� hier�
over.�
�
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Archie�eschrijving�en�inventarisnum�
mers�

�
Topographische�kaart�van�een�gedeelte�van�de�
provincies�Holland�en�Utrecht�begrepen�tussen�
de� rivier� de� Lek� bij� Schoonhoven� en� Nieuw�
poort�en�de�Zuiderzee�in�tien�bladen.�
Nationaal�Archief,�Den�Haag,�Oorlog�(archief�
der�Genie�van�het�Ministerie�van�Oorlog):�Situa�
tiekaarten,� nummer� toegang� 4.OSK,� inv.� nrs.�
H50.1�t/m�H50.10.�
�
Deze�kaarten�staan�in�zwart/wit�op�de�website�
www.� gooienvechthistorisch.nl,� archiefnrs.�
SSAN092N+2004.55� t/m� 66.� Binnenkort� zullen�
deze�ook�in�kleur�zijn�te�bekijken,�af�te�drukken�
en�te�downloaden.�
�
�
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De rotspartij van villapark t Loo bij
Blaricum

Jan�Holwerda�

Vanaf�het�laatste�kwart�van�de�negentiende�eeuw�ontwikkelde�het�Gooi�zich�tot�
een�geliefde�vestigingsplaats�voor�welgestelden�uit�Amsterdam.�Een�belangrijke�
aanzet�voor�deze�ontwikkeling�was�de�aanleg�van�de�spoorlijn�Amsterdam�
Amersfoort�(1874).�Villaparken�met�grote�percelen�en�royaal�opgezette�villa's�
kwamen�tot�stand,�onder�andere�in�Hilversum�en�Bussum.�De�aanleg�van�diverse�
lokaalspoorlijnen,�tramlijnen�en�paardentramlijnen�ontsloot�vervolgens�ook�andere�
gebieden�in�het�Gooi�voor�villabouw.1�
Exploitatiemaatschappij� Crailoo!�

�
Ontwikkeling�van�villaparken�beoogde�ook�de�in�
1902� opgerichte� Maatschappij� tot� Exploitatie�
van� Bouwterreinen� 'Crailoo'.� Deze� kocht� de�
terreinen� van� het� landgoed� Crailo� (Huizen)� en�
startte� met� de� ontwikkeling� van� twee� kleinere�
villaparken:� De�Eng� te� Bussum�en�'t�Loo� te�Blari�
cum.2�De�eerste�lag�ten�zuiden�en�de�tweede�ten�
noorden�van�de�weg�Naarden�Laren.�Voor�beide�
terreinen� maakte� de� tuinarchitect� Petrus� Her�
mannus�(Pieter)�Wattez�(1871�1953)�van�de�Þrma�
D.� Wattez� een� ontwerp.3� Bij� villapark� De� Eng�
bleef� de� ontwikkeling� eigenlijk� beperkt� tot� de�
aanleg� van� de� wegen.� Maar� villapark� t� Loo�
kwam� qua� opzet� conform� het� ontwerp� tot�
stand.� Half� verharde,� zeer� ruim� opgezette� we�
gen� werden� aangelegd,� wegbeplanting� volgde�
en�het�terrein�werd�in�percelen�opgedeeld.��
Villabouw�bleef�echter�zo�goed�als�achterwe�
ge.�Vijftien�jaar�later,�in�1918,�waren�er�slecht�vijf�
villa s� gebouwd.� De� relatief� slechtere� bereik�
baarheid�van�beide�villaparken�en�de�concurren�
tie� van� andere� villaparken� in� onder� andere� het�
Gooi�zullen�hieraan�debet�zijn�geweest.�Wat�de�
bereikbaarheid�betreft,�beide�parken�waren�dan�
wel�aan�de�weg�Naarden�Laren�gelegen,�met�er�
langs� de� tramlijn� Naarden�Blaricum,� maar� een�
directe� verbinding� met� station� Naarden�
Bussum,�en�daarmee�Amsterdam,�ontbrak.�Deze�
verbinding� werd� wel� beoogd,� maar� kwam� niet�
tot� stand.4� Vervolgens� had� de� Panic�of�1907� en�
de� daaropvolgende� korte� crises� niet� alleen� op�
�

beide,�maar�alle�villaparken�een�negatief�e�ect,�
al� was� dat� bij� vele� parken� slechts� enkele� jaren.�
En�niet�lang�daarna�volgde�de�Eerste�Wereldoor�
log� en� was� er� !in� de� breedte � jarenlang� geen�
sprake�van�grote�villaparkontwikkeling.5�
De�Maatschappij�tot�Exploitatie�van�Bouwter�
reinen�'Crailoo'�lijkt�zich�van�meet�af�aan�bewust�
te�zijn�geweest�van�de�lastige�concurrentieposi�
tie.� Een� verkoopbrochure� met� een� wervende�
tekst�werd�eind�1902,�begin�1903,�tezamen�met�
!gezichten � in� een� harde� map� uitgebracht.6� De�
!gezichten �betre�en�foto s�van�de�villaparkont�
werpen,� foto s�van� de� aanleg� van� de� wegen� en�
!schilderachtige�kijkjes�uit�het�Gooi .7�
In� 1904� volgde� de� bouw� van� hotel�café�
restaurant� Paviljoen� Crailoo,� bij� de� entree� van�
het� villapark.8� Mogelijk� ook� om� meer� publiek�
richting� het� villapark� te� trekken.� In� dezelfde�
periode� werd� tevens� een� grootse� rotspartij� ge�
creëerd,�ongetwijfeld�ter�prikkeling�van�potenti�
ële�kopers.�Deze�rotsen�dateren�van�voor�1905,�
ze� worden� namelijk� al�in�de� in�dat� jaar� versche�
nen� publicatie� Wandelingen� door� Gooi�� en� Eem�
land�en�omstreken�genoemd.�Te�lezen�valt:�
Even� verder� hebben� we� weder� een� reusachtig�
steengevaarte,� dat� van� verre� gezien� het� vroeger�
bezochte� z.g.� hunnebed� van� de� Vuursche� in� ons�
geheugen� terugroept.� Meer� nabij� gekomen,� be�
merken�we,�dat�ook�hier�de�natuur�de�leermeeste�
resse� der� kunst� is� geweest.� Met� behulp� van� ver�
schillende�werktuigen�heeft�men�van�steenen,�die�
de� grilligste� vormen� vertoonen,� een� fraai� geheel�
weten� samen� te� stellen,� een� rotspartij,� welke,�
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De�rotsen�langs�de�Koningin�Emmalaan�en�de�Koningin�Wilhelminalaan,�bij�Blaricum.�

mede� door� de� planten,� die� in� de� open� vlakken�
zijn� aangebracht,� een� verrassenden� indruk�
maakt.9�
Dat� de�natuur�de�leermeesteresse�der�kunst�
is�geweest!,�maakt�duidelijk�dat�er�sprake�is�van�
kunstmatigheid:� de� rotsen� zijn� opgebouwd� uit�
gaas�en�met�cement�bestreken.�Tegenwoordig�
wordt� dit� soort� kunstmatige� rotsen� met� ce�
ment�rustiek�aangeduid.10�
�

Onze�tuinen�

�
Een� volgende� contemporaine� bron� vormt� het�
weekblad� Onze� tuinen.� In� een� artikel� onder� de�
kop� Het�steenpartijtje!�schrijft�Van�Eyndhoven�in�
1907� over� rotspartijen� in� de� particuliere� tuin.�
Hierin� spreekt� hij� ook� over� de� rotspartij� van� t�
Loo:�
En�nu�nog�een�enkel�woord�over�kunststenen.�
Menigeen� kent� zeker� wel� de� nieuw� aangelegde�
rotspartij�in�!Craailoo"�bij�Bussum.�#�En�ook�de�
nabijgelegen�rotspartij�werkt�op�eenigen�afstand�
imposant�door�de�grootte�der�rotsblokken;�nabij�
gekomen,� komt� men� echter� tot� de� ontdekking,�
dat� alles� slechts� kunststenen� zijn,� want� ze� zijn�
zoo� mooi� rond� en� glad,� dat� dit� zelfs� den� leek�
dadelijk� opvalt.� Ter� overmaat� van� ramp� ver�
toonen� de� blokken� verschillende� kleuren,� wat�
het� geheel� nog� onnatuurlijker� maakt.� Het�
30�

spreekt�van�zelf,�dat�dan�de�illusie�er�af�is,�want�
eene� rotspartij� werkt� slechts� dán,� wanneer� ze�
zóó�natuurlijk�is�nagebootst,�dat�ze�echt�schijnt.�
Men�moet�het�op�prijs�stellen,�dat�de�Maatschap�
pij� de� bedoeling� gehad� heeft,� iets� moois� te�
scheppen,�doch�wanneer�men�geene�natuurware�
steenen�aanwenden�kan,�dan�is�het�beter�geene�
rotspartij�aan�te�leggen.11�
Een� jaar� later� spreekt� De� Eembode� over� 'de�
bekende� rotspartij'.12Deze� duiding� past� zeer�
goed� bij� de� verschillende� ansichtkaarten� die� in�
de�beginjaren�van�de�twintigste�eeuw�versche�
nen.� Kaarten� met� benamingen� als� Rotspartij,�
Rotsen� of� Steenen.� En� op� de� TopograÞsche�
Militaire� Kaart� uit� 1910� worden� de� langgerekte�
rotspartijen� al� weergegeven,� als� hellingen!;�
overigens�laat�de�kaart�ook�de�wegen�en�spaar�
zame�bebouwing�van� t�Loo�zien.�
De�rotsen�lagen�langs�de�Koningin�Emmalaan�
en� de� Koningin� Wilhelminalaan� en� begrensden�
daarmee� twee� van� de� drie� zijden� van� de� drie�
hoek� die� tussen� beide� wegen� ligt.� Ze� lagen�
aaneengesloten� over� een� lengte� van� wel� 180�
meter�en�stapelden�hier�en�daar�tot�3�à�4�meter�
hoog.�Op�het�bewuste�perceel�werd�een�eerste�
huis�pas�net�na�1970�gebouwd.�
De�naam�van�de�rotswerker�die�deze�grootse�
rotspartij�creëerde,�is�(nog)�niet�bekend.�Er�zijn�
wel� lijntjes� om�tot�denkbare� namen� te� komen.�
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Ontwerp�voor�Villapark�$ t�Loo ,�door�P.H.�Wattez�van�
de�Þrma�D.�Wattez.�

De� ontwerper� van� villapark� t� Loo� is� de� al� ge�
noemde� Pieter� Wattez� van� de� Þrma� D.� Wat�
tez.13�Zijn�vader�Dirk�Wattez�maakte�in�1881�een�
tuinontwerp� voor� de� buitenplaats� Villa�Maria� te�
Dordrecht.14�Hier�bracht�de�rots��en�rustiekwer�
ker� Franciscus� Johannes� Moerkoert� sr.� (1840�
1914)�voor�1886�een�rotswerk�tot�stand,�met�een�
opening� waaruit� een� waterval� stroomde� en�
eronder�een�grot�met�stalactieten.15�Daarmee�is�
het� lijntje� villapark� t� Loo�Wattez�Moerkoert�
denkbaar.�
Een�tweede�naam�die�zich�opdringt,�is�die�van�
de�rots��en�rustiekwerker�Jan�Puik,�van�de�Þrma�
Jan� Puik� &� Co.16� De� Þrma� Puik� zat� in� Hilversum�
en� daarmee� om� de� hoek� bij� Wattez� te� Bussum�
en�villapark� t�Loo�bij�Blaricum.�In�de�al�genoem�
de� Wandelingen� door� Gooi�� en� Eemland� en� om�
streken� staat� deze� rots�� en� rustiekwerker� Jan�
Puik� overigens� met� een� advertentie,� maar� ook�
dit�vormt�geen�direct�bewijs�van�betrokkenheid.�
Vandaag� de� dag� is� nog� steeds� een� ßink� deel�
van� de� rotsen� over� een� groot� deel� van� de� oor�
spronkelijke�lengte�te�vinden,�achter�een�heden�
daagse�afsluiting:�oude�kunststenen�in�de�vorm�
van� cement� op� gaas� achter� modern� gaashek�
werk�en�steenkorven.�
�
Dit�artikel�verscheen�eerder�in�Portefolly�(winter�
2016),�uitgegeven�door�de�Donderberggroep.�
�
�

Villapark�$ t�Loo ,�Crailoo.�

Jan�Holwerda�studeerde�aan�de�Hogere�Bosbouw�
en� Cultuurtechnische� School� te� Velp� (huidige� Ho�
geschool� Van� Hall� Larenstein).� Zijn� groene� oplei�
ding� en� interesse� voor� geschiedenis� leidden� tot�
verdieping�in�de�geschiedenis�van�de�Nederlandse�
tuin�� en� landschapsarchitectuur� en� tot� allerlei�
publicaties�op�dit�terrein.�
�
Noten�
1.� Jannes�de�Haan,�Gooische�villaparken.�Ontwikkeling�
van� het� buitenwonen� in� het� Gooi� tussen� 1874� en�
1940.�Haarlem�1990.�
2.� A.P.� Kooyman�van� Rossum� en� D.F.� Winnen,� Crailo.�
De� geschiedenis� van� een� landgoed.� Huizen/Laren�
1986,�p.�26.�De�verkoop�vond�plaats�op�voorwaar�
de� dat� het� eigenlijke� landgoed� Crailo� pas� na� het�
overlijden�van�eigenaar�Pieter�Langerhuizen�(1864�
1918)� in� exploitatie� genomen� zou� worden.� De�
bouwgrondmaatschappij� kreeg� echter� wel� toe�
stemming�plannen�te�ontwikkelen�voor�Het�Loo�en�
De�Eng,�stukken�grond�die�buiten�het�oorspronkelij�
ke�landgoed�lagen.�
3.� Anoniem,�Maatschappij�tot�exploitatie�van�bouwter�
reinen�"Crailoo!.�Bussum�[1902],�p.�2.�
4.� De� in� 1904� opgerichte� Centrale� Tramweg� Maat�
schappij�faalde�door�problemen�bij�de�aankoop�van�
benodigde� gronden.� Nationaal� Archief,� Den� Haag,�
toeg.nr.� 2.18.07,� Centrale� Tramweg� Maatschappij,�
1904�1911.�
5.� De� Haan,� p.� 21�22,� 26.� https://nl.wikipedia.org/wiki/
paniek_van_1907.�
6.� Anoniem,�Maatschappij�tot�exploitatie�van�bouwter�
reinen�"Crailoo".�Gezichten�van�uit�en�in�de�villapar�
ken� #De� Eng!� te� Bussum� en� #t� Loo!� te� Blaricum,�
Bussum�[1902].�
7.� Anoniem,� Bouwterrein�Maatschappij�"Crailoo"!,�in:�
De�Telegraaf�15�maart�1903,�p.�5.�
8.� Gebouwd� in� opdracht� van� de� in� 1903� opgerichte�
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Een�deel�van�de�rotspartij�anno�2015�(foto:�Jan�Holwer�
da).�

Rotsen�bij�Craailoo�

Maatschappij� tot� exploitatie� van� het� hotel�café�
restaurant� Crailoo.� Anoniem,� Blaricum,� De�Gooi��en�
Eemlander,�11�november�1903,�p.�1.�
9.� J.A.�de�Rijk,�Wandelingen�door�Gooi��en�Eemland�en�
omstreken.�Hilversum�1905,�p.�58.�
10.�Wim� Meulenkamp� introduceerde� deze� benaming.�
Veel� van� de� werken� hebben� een� rustieke� uitstra�
ling� en� zijn� met� cement,� vaak� op� kippengaas,� ge�
boetseerd.� Dit� leidde� tot� zijn� duiding� cementrus�
tiek.�
11.� J.L.�van�Eyndhoven,� Het�steenpartijtje�III!,�in:�Onze�
tuinen�2,�nr.�20,�2007,�p.�403.�
12.� Anoniem,� Laren,� De�Eembode,� 8� augustus� 1908,� p.�
5.�
13.� De� Þrma� D.� Wattez� bleef� tot� 1906,� de� dood� van�
Dirk� Wattez� (1833�1906),� bestaan.� Zoon� P.H.� Wat�
tez� werkte� tot� dan� bij� vader� D.� Wattez.� Bonica�
Zijlstra,� Nederlandse� tuinarchitectuur.� Tussen� 1850�
en�1940.�II,�[Amsterdam]�1987,�p.�33.�
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14.�Regionaal� Archief� Dordrecht,� Dordrecht,� Collectie�
Dordracum�Illustratum,�inv.nr.�551_45012.�
15.� [Heinrich]� Witte,� Een� paar� uren� te� Dordrecht!,� in:�
Sempervirens�15,�nr.�23,�1886,�p.�1.�Witte�geeft�aan�
dat�de�heer�Kwast�de�ontwerper�is.�Dit�zal�Cornelis�
Kwast�zijn,�boomkweker,�tuinarchitect�en�toezicht�
houder�op�de�openbare�plantsoenen�te�Dordrecht.�
16.�Er�bestaan�advertenties�van�rots��en�rustiekwerker�
J.�Puyk�Hilversum�(De�Gooi��en�Eemlander�3�septem�
ber�1904),�rots��en�rustiekwerker�J.�Puik�Hilversum�
(De� Gooi�� en� Eemlander� 9� november� 1907)� en� fa�
briek�van�rustiekwerken�(o.a.�rotspartijen�en�kunst�
vijvers)�J.�Puik�&�Co�(De�Gooi��en�Eemlander�2�okto�
ber�1909).�
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

De laatste loodjes

Winter en voorjaar 1945 in Bussum

Klaas�Oosterom�

In�de�geschiedenis�van�praktisch�ieder�dorp�of�stad�krijgt�de�periode�1940�1945�een�
plaats;�de�meest�ingrijpende�periode�uit�de�historie�van�Nederland.�Dat�geldt�ook�
voor�Bussum.�In�Bussum�zijn�nauwelijks�oorlogshandelingen�geweest�en�de�
bevrijding�is�zonder�strijd�verlopen.�Maar�de�bezettingsperiode�is�voor�velen�een�
zware�en�moeilijke�tijd�geweest,�met�name�het�laatste�jaar.�En�het�wegvoeren�van�
de�joodse�medeburgers�heeft�Bussum�sterk�veranderd.�Voor�dit�artikel�heb�ik�
gebruik�gemaakt�van�gegevens,�verslagen�van�ooggetuigen,�dagboeken�en�verhalen�
over�de�laatste�maanden�van�de�bezetting�en�de�bevrijding�van�Bussum.�
Honger�en�kou�

�
Nely�Snieder�was�in�1944�21�jaar�en�woonde�met�
haar� ouders� in� de� Iepenlaan.� Zij� schrijft� eind�
november� 1944� aan� een� vriendin� in� Stroe�
(Veluwe):�
Een� paar� weken� terug� moesten� alle� mannen�
zich�voor� s�morgens�negen�uur�melden�om�aan�de�
IJssellinie� te� gaan� werken.� Om� negen� uur� begon�
nen� ze� te� zoeken� huis� in,� huis� uit.� Als� je� de� deur�
niet� open� deed� mikte� ze� een� handgranaat� naar�
binnen.� Mitrailleurs� hadden� ze� ook� bij� zich;� twee�
mannen�die�probeerden�te�vluchten,�zijn�doodge�
schoten.�
Mijn�vader�is�45�jaar,�maar�die�hebben�ze�geluk�
kig� niet� te� pakken� gekregen.� Na� een� week� liepen�
alle�mannen�die�ze�niet�gevonden�hadden�alweer�
op�straat,�maar�nu�zijn�ze�iedere�week�weer�bezig�
de�mannen�van�de�straat�te�pikken�om�treinen�te�
lossen�en�te�laden.�Met�het�eten�is�het�hier�hope�
loos.� Geen� aardappelen,� geen� boter,� geen� melk,�
geen� suiker,� weinig� brood,� enz.,� enz.� De� kleinste�
kinderen� krijgen� een� beetje� taptemelkpoeder� en�
voor�boter�in�de�plaats�raapolie.�Daar�moeten�we�
het� mee� doen.� Je� zult� je� afvragen� wat� eten� jullie�
dan� eigenlijk.� We� zijn� bij� de� centrale� keuken� ge�
gaan.� Als� je� daar� bonnen� inlevert� krijg� je� tenmin�
ste� iedere� dag� nog� warm� eten.� Ze� hebben� daar�
erwten�,� bruinebonen�,� uien�� en� groentesoep,�
maar�als�je�het�mij�vraagt�is�het�allemaal�hetzelf�
de.�Pap�krijgen�we�ook�wel�eens,�dat�is�net�water�
�

zo� dun� en� we� hebben� al� drie� Zondagen� bij� wijze�
van�attractie�pap�met�stroop�gehad.�De�hele�fami�
lie� (behalve� moeder,� mijn� jongste� broertje� en� ik)�
is�aan� t�aardappelen�narooien�geweest.�Ze�waren�
om�6�uur�opgestaan,�het�goot�van�de�regen�en�ze�
zakten�tot�hun�kuiten�in�de�modder,�maar�ze�kwa�
men�met�een�mud�aardappelen�thuis.�Ze�zagen�er�
uit�als�zwijnen.�Gas�en�elektriciteit�hebben�we�ook�
al� lang� niet� meer.� We� koken� op� de� kachel.� Dan�
hebben� we� natuurlijk� ook� geen� kolen.� Mijn� zusje�
van�15�jaar�en�broertje�van�12�jaar�gaan�er�zo�vaak�
mogelijk� met� trekzaag� en� bijl� op� uit� om� brand�
hout� te� halen.� Van� de� week� is� hun� zaag� afgeno�
men,�dat�wordt�dus�ook�alweer�moeilijk.�
Groetjes,�Nely�
De�Bussumer�Willem�Vuisting�(67�jaar)�schrijft�in�
diezelfde�tijd:�
We� hebben� 21⁄2� uur� per� etmaal� gas� voor� kook�
doeleinden.�Licht�branden�op�uren�buiten�de�ver�
duisteringstijd�wordt�gestraft�met�een�geldboete�
en� afsnijden� van� den� stroom� voor� 14� dagen.� Het�
houtstroopen�heeft�hier�enorme�afmetingen�aan�
genomen.� Duurt� dat� nog� maanden� voort� op� de�
zen� voet,� dan� zal� er� van� de� bebossing� niet� veel�
overblijven.�
29� December.� We� krijgen� een� Oudejaarsverras�
sing.� Met� Nieuwjaar� wordt� ons� broodrantsoen�
verhoogd�van�1000�gram�tot�1400�gram�per�week�
en�ook�meer�aardappelen�zullen�worden�gedistri�
bueerd.�
�
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Winter�1945�op�de�Singel,�hoek�Voormeulenweg�(coll�
HKB).�

�
Zweeds�brood�en�Engelse�bommen�

�
De�ijskoude�winterperiode�duurt�van�23�decem�
ber�1944�tot�30�januari�1945.�Vanaf�begin�februa�
ri� 1945� wordt� er� brood� gebakken� met� meel� uit�
Zweden.� Anne� Biegel,� 38� jaar,� beschrijft� dit� in�
haar�dagboek�als�volgt:�
12�maart:�Bussum�lééft�in�het�Zweedsche�brood,�
dat�morgen�komt.�
13� maart:� Vanmiddag� heb� ik� onze� Zweedsche�
broden�gehaald�en�de�pakken�margarine.�Het�was�
een�plechtig�moment�en�toch�ook�om�een�brok�in�
je� keel� te� krijgen.� Ik� heb� gedekt� met� een� blauw�
tafelkleed�en�daarop�de�eerste�gele�crocussen�uit�
den�tuin�(de�Zweedsche�kleuren).�Het�was�feest!�
De�grootste�werkgever�van�Bussum,�Bensdorp�
Cacao�� en� Chocoladefabriek,� begint� in� februari�
1945�in�samenwerking�met�de�kerken,�een�grote�
gaarkeuken.� Er� komt� een� kinderkeuken,� een�
babykeuken,� een� bejaardenkeuken.� Daarnaast�
wordt� er� voor� eigen� personeel� en� ondervoede�
34�

A�eelding�in�het�clandestiene�boekje� O,�dat�Wintertje�
"45#"�van�John�Kennis.�

kinderen�gekookt.�Deze�keuken�blijft�ook�na�de�
bevrijding�nog�geruime�tijd�in�gebruik.�
Op�21�maart�1945,�8�uur� s�morgens,�wordt�het�
hotel� Bosch�van�Bredius� plotseling� met� Engelse�
bommen�bestookt.�Enkele�dagen�eerder�was�de�
staf� van� een� Duits� legerkorps� hier� ingetrokken,�
maar� de� dag� ervoor� waren� de� bezetters� net�
vertrokken.�Bommen�komen�ook�op�villa s�rond�
om.�De�gevolgen�zijn�verschrikkelijk.�Er�vallen�elf�
doden.� Van� het� gezin� Bouvy� sterven� de� vader�
(40�jaar)�en�drie�kinderen�van�15,�11�en�0�jaar.�
Op� 31� maart� vallen� Engelse� vliegtuigen� hotel�
Jan�Tabak� aan.� Er� vallen� doden� en� de� schade� is�
groot.�
�

Voedseldroppings�

�
Willy�Vuisting�schrijft�op�14�april�in�zijn�dagboek:�
Vannacht�zijn�er�veel�Duitschers�in�Bussum�aan�
gekomen.� Ze� zouden� te� voet� uit� Doesburg� zijn�
gekomen� en� werden� hier� bij� burgers� ingekwar�
tierd.� De� komst� van� deze� soldaten� verhoogt� de�
kans�dat�er�straks�hier�gevochten�zal�worden.�
De� bevrijders� naderen,� maar� blijven� dan� bij�
Amersfoort� staan.� Ze� zijn� bang� dat� de� Duitsers�
Holland� onder� water� zullen� zetten.� Ze� kunnen�
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" t�Kristalletje ,�ondergronds�blaadje�dat�vanuit� s�
Graveland�verspreid�werd.�Nummer�van�1�mei�1945.�

wel�wat�doen�tegen�de�hongersnood.�
Vanaf� 29� april�werpen� vliegtuigen� voedsel�af,�
stevig�verpakt�in�zakken�en�blikken.�
Vuisting�op�2�mei:�
Vanmorgen� doemden� om� 11� uur� zeven� groote�
laagvliegende� bommenwerpers� op.� Het� bleken�
Lancasters�te�zijn.�Ze�brachten�geen�ellende,�maar�
levensmiddelen.�Toen�de�vliegtuigen�boven�Sport�
park�Zuid�waren,�wierpen�ze�pakketten�uit�die�op�
de�heide�terechtkwamen.�In�totaal�kwamen�er�20�
vliegtuigen� die� 6500� pakketten� afwierpen.� Een�
klein� deel� was� uit� de� richting� gevallen� en� kwam�
terecht�in�een�woonwijk.�
Mevrouw�Vos�Havránek�(30�jaar)�van�de�Laar�
derweg�herinnert�zich�die�tweede�mei�nog:�
Die� morgen� was� ik� aan� de� was� op� het� plaatsje�
achter.� Lawaai� van� vliegmachines.� Pa� holde� naar�
de� Engh� de� heide� op� waar� de� pakketten� terecht�
moesten� komen.� Plotseling� kwam� een� voedsel�
pakket� door� de� waslijnen� heen� in� mijn� wasketel�
met� water.� Die� zinken� wasketel� was� meteen� een�
harmonica� door� het� gewicht� en� de� vaart� van� het�
vallen.� Bijna� had� ik� het� niet� meer� na� kunnen� ver�
tellen.� Ik� kreeg� de� waslijnen� op� m n� hoofd� en�
schrok�erg.�
�

Verzamelde�pakketten�van�de�dropping�van�2�mei�1945.�

Ze� eindigt� haar� herinnering� laconiek� met:� De�
wasketel� kregen� we� later� van� de� gemeente� ver�
goed.�
�

Capitulatie�

�
Het�dagboek�van�Vuisting�(4�mei�21.15�uur):�
We�zouden�naar�bed�gaan.� t�Was�koud�en�het�
werd� duister.� Kunstlicht� is� er� niet� en� we� hadden�
de� kachel� gedoofd.� Plotseling� wordt� er� op� de�
ruiten� getikt� door� een� onzer� buren.� Hij� is� opge�
wonden� en� vertelt� dat� de� algeheele� capitulatie�
een� feit� is� geworden.� Dat� was� door� de� B.B.C.� om�
21�uur�omgeroepen.�Buitenshuis�bleek�het�heuglij�
ke� bericht� al� bekend� te� zijn� en� velen� trokken� het�
dorp�in.�De�duitsche�militairen�traden�daar�tegen�
op�en�sommeerden�de�burgers�naar�huis�te�gaan.�
Toen�daar�niet�op�gereageerd�werd�schoten�ze�in�
de� lucht.� De� eerste� vreugdeuiting� was� den� kop�
ingedrukt.�
Vlaggen�worden�uitgestoken.�Velen�tooien�zich�
met� oranje� strikken.� Duitsche� militairen� schieten�
in� de� lucht.� De� capitulatie� zou� pas� op� 5� Mei� te� 8�
uur�van�kracht�worden.�We�hadden�dus�nog�geen�
recht� om� te� juichen,� aldus� de� heeren.� Hoe� dan�
ook:�het�groote�gebeuren�is�dan�toch�daar!�Onder�
duikers,� politiek� vervolgden,� gijzelaars,� joden,�
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Intocht�van�de�Canadezen�op�9�mei.�

illegale�werken�en�strijders,�ze�kunnen�morgen�na�
8� uur� als� gewoone� menschen� weer� de� straat� op�
en�hoeven�niet�meer�te�schrikken�bij�het�zien�van�
een�uniform.�
5�Mei,� s�morgens�vroeg�(Zaterdag)�scheert�een�
groote�bommenwerper�over.�Er�waaien�nog�geen�
vlaggen.�Maar�in�het�dorp�is�iedereen�met�oranje�
getooid.� De� menschen� zijn� uitgelaten� en� felicite�
ren�elkaar�met�!Vrede .�Tussen�het�publiek�passe�
ren� nog� steeds� duitsche� militairen.� Ze� willen� zich�
niet� laten� ontwapenen� door� illegale� strijders,�
maar�wachten�op�geallieerde�militairen.�
Anne�Biegel�schrijft�op�5�mei:�
Fred� komt� gisteravond� binnen:� t� Is� waar"� We�
dansen� en� springen.� Rein� komt� over� negen� aan�
zetten�en�zegt�dat�hij�aangehouden�is�door�twee�
mo�en,� die� zijn� Ausweis� vroegen.� Niet� noodig,�
zegt�Rein,�Sie�sind�kapituliert.�Grote�woede�bij�de�
mo�en� die� riepen� !Auf� Marsch" � !We� hebben� nog�
champagne ,� roept� Rein,� !onder� de� vloer .� Het�
parket� wordt� weggebroken,� hij� daalt� af� en� komt�
even�later�met�sto�ge�ßesschen�weer�boven.�We�
vieren�met�de�buren�tot�halfeen�feest.�
De� eerder� teruggetreden� wethouder� Caron�
wordt� tijdelijk� burgemeester� en� spreekt� in� het�
raadhuis.� Het� portret� van� koningin� Wilhelmina�
wordt� weer� opgehangen.� De� Binnenlandse�
Strijdkrachten�(B.S.)�lopen�gewapend�op�straat.�
Voor�het�raadhuis�is�een�ceremonie�en�wordt�de�
proclamatie�van�prins�Bernhard�voorgelezen.�De�
foute� burgemeester� Nieuwenhuijs� en� honder�
den� NSB ers� worden� gearresteerd.� Hun� lege�
huizen�worden�geplunderd.�
Langs�de�(oude)�Rijksweg�moeten�landmijnen�
en�granaten�onschadelijk�gemaakt�worden.�
De� Canadese� militairen� nemen�de� plaatsen� in�
36�

waar� Duitsers� of� B.S. ers� zaten.� 1500� man� wor�
den� in� Bussum� gelegerd.� Ze� worden� onderge�
bracht� in� het� Christelijk� Lyceum� en� Instituut�
Gooiland.�
In� diezelfde� week� vindt� de� actie:� !Friesland�
helpt� Holland � plaats.� Canadese� vrachtwagens�
voeren� eten� aan� dat� per� boot� via� Huizen� naar�
het�Gooi�is�gekomen.�
De�Duitsers�vertrekken�zonder�dat�er�gevoch�
ten�wordt.�Ze�leveren�hun�wapens�in�en�via�ver�
zamelpunten� lopen� ze� in� lange� colonnes� naar�
Den� Helder.� Na� een� week� wordt� Meine� Fern�
hout,�die�in�1941�zijn�ontslag�had�genomen,�weer�
burgemeester.� Half� juni� 1945� vertrekken� de� Ca�
nadezen.�
De� Bussumsche� Courant� was� als� protest� in�
februari� 1942� gestopt.� De� Nieuwe� Bussumsche�
Courant� en� De� Gooi�� en� Eemlander� bleven� ver�
schijnen� en� werden� na� de� bevrijding� verboden.�
Gooische�Klanken� werd� het� nieuwe� Gooise� dag�
blad.� De� Gooi�� en� Eemlander� kreeg� pas� in� 1956�
zijn�naam�terug.�
�

Naast�vreugde�ook�verdriet�

�
1400�joodse�inwoners�wonen�in�1940�in�Bussum�
en� omgeving,� onder� wie� vele� vluchtelingen� uit�
Duitsland.� Vierhonderd� van� hen� overleven� de�
bezetting� niet.� Hieronder� zijn� vijfenveertig� kin�
deren�in�de�leeftijd�van�vier�maanden�tot�18�jaar.�
Op� 11� mei� is� er� weer� een� dienst� in� de� leegge�
roofde�synagoge,�waar�Sal�van�Gelder�voorgaat.�
Ook�de�burgemeester�is�aanwezig.�Er�zijn�zoveel�
belangstellenden,� dat� de� dienst� herhaald� moet�
worden.� Gelukkig� had� aannemer� Kerkenaar� de�
belangrijkste� rituele� voorwerpen� tijdens� de� be�
zetting�onder�zijn�werkplaats�verborgen�gehou�
den.�
De� bevrijding� brengt� veel� vreugde.� Maar� be�
halve� vreugde� kent� men� ook� verdriet� en� onze�
kerheid�over�degenen�die�weggevoerd�zijn:�ver�
zetsmensen�en�joden.�Er�zijn�er�die�terugkomen;�
er� zijn� er� van� wie� bekend� wordt� dat� ze�gedood�
of� omgekomen� zijn.� Zo� is� daar� de� familie� Ruys,�
naar�wie�later�een�straat�in�Bussum�genoemd�is.�
Dit�is�het�verhaal�erachter:�
Een�groep�jonge�mannen�zat�in�het�verzet.�Ze�
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Bocen:�Kop�van�het�enige�Gooise�dagblad�direct�na�de�bevrijding.�
Onder:�Straatnaambordje�in�de�Westereng;�helaas�zonder�toelichting.�

smokkelden� wapens,� spioneerden,� verspreid�
den� illegale� krantjes.� De� Duitsers� arresteerden�
acht�mannen,�onder�wie�twee�zonen�Ruys:�Her�
man� en� Hugo.�Herman� werd� gearresteerd� en�is�
23�oktober�1943,�20�jaar�oud,�ter�dood�gebracht.�
Broer� Hugo,� scholier,� werd� ook� gearresteerd,�
maar� later� vrijgelaten.� Hij� ging� door� met� het�
verspreiden� van� het� illegale� krantje� Het� Parool�
en� werd� maanden� later� daarmee� aangehouden�
en� weer� gearresteerd.� Toen� er� een� aanslag� op�
een� hoge� Duitser,� Rauter,� werd� gepleegd,� wer�
den� als� represaille� op� 7� maart� 1945� op� verschil�
lende� plaatsen� 275� Nederlanders� doodgescho�
ten�onder�wie�Hugo.�Hij�was�nog�maar�19�jaar.�
De�Duitsers�deden�ook�een�inval�in�de�ouderlij�
ke� woning� van� Ruys.� Theo,� de� derde� zoon,� kon�
zich� verbergen� en� dook� onder.� De� ouders� wer�
den� gearresteerd.� De� moeder� werd� vrijgelaten�
en� kon� terug� naar� haar�inmiddels� leeggeroofde�
huis,� maar� vader� Gerrit� werd� ter� dood� veroor�
deeld,� omdat� hij� als� notaris� Joods� bezit� veilig�
gesteld� zou� hebben.� De� straf� werd� later� omge�
zet� in� stra�amp.� Hij� overleed� op� 5� april� 1945�
tijdens�een�transport�van�het�kamp�Neuengam�
me�naar�het�kamp�Sandbostel.�Hij�was�57�jaar.�
Er� kwamen� weken,� soms� maanden� na� de� be�
vrijding,�ook�mensen�terug�uit�kampen.�Een�van�
�

hen� was� de� Bussumer� Karel� Abma.� Naast� zijn�
gewone� werk� pleegde� hij� in� het� gemeentehuis�
zijn�eigen�verzet.�Dit�deed�hij�in�het�diepste�ge�
heim.� Blanco� formulieren� toverde� hij� om� tot�
o�ciële� documenten.� Hij� creëerde� als� het� ware�
papieren!� mensen.� GeÞngeerde� personen� wer�
den�zo�opgenomen�in�het�Bussumse�bevolkings�
register.� Onderduikers� en� joden� die� zich� wilden�
verbergen,�konden�onder�die�Þctieve�naam�per�
soonsbewijzen,� reispapieren,� bonkaarten� en�
dergelijke� krijgen.� Er� was� verraad� in� het� spel.�
Abma� werd� in� januari� 1944� gearresteerd� en� via�
Vught�op�transport�gesteld�naar�Dachau.�Abma�
overleefde� dit� verschrikkelijke� kamp� en� kwam�
op� 2� juni� 1945� sterk� vermagerd,� veertig� kilo,� in�
Bussum� terug.� Daar� zag� hij� voor� het� eerst� zijn�
dochtertje�dat�op�9�maart�1944�was�geboren.�
�
Klaas� Oosterom� is� secretaris� van� de� Historische�
Kring� Bussum� en� houdt� zich� in� woord,� beeld� en�
daad� met� de� historie� van� Bussum� en� omgeving�
bezig.�Hij�is�van� 1939�en�woont�al�bijna�50�jaar�in�
het�Gooi.�
�
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Oorlogswinter

Water en vuur deel 3

Hans�Mous�

Op�het�schilderij�!Winterlandschap�met�ijsvermaak �(1608)�zien�we�een�dorpssloot�
waarop�het�krioelt�van�de�mensen.�De�schilder,�Hendrik�Avercamp,�schilderde�
mannen�en�vrouwen,�jong�en�oud,�arm�en�rijk�die�zich�op�het�ijs�vermaken.�De�
meesten�op�de�schaats,�anderen�in�een�arrenslee�of�op�een�prikslee.�Sierlijk�
bewegen�individuele�schaatsers,�paren�en�groepen�zich�over�het�ijs.�Het�is�een�beeld�
dat�we�vroeger�een�typisch�Hollands�winterlandschap�noemden.�Tegenwoordig�zijn�
de�winters�veel�minder�koud�dan�in�de�zestiende�en�zeventiende�eeuw.�

Hollandse�winters�

�
De� periode� van� circa� 1430�tot�1850�staat� bekend�
als� de� kleine� ijstijd.� De� gemiddelde� wintertem�
peratuur�lag�in�die�tijd�1�à�2�graden�lager�dan�in�de�
periode�1960�1990.�Dat�lijkt�heel�weinig,�maar�die�
twee� graden� maken� een� groot� verschil.� Boven�
dien� kende� de� kleine�ijstijd� ook� pieken� en� dalen.�
Een� van� die� dalen� (waarin� het� dus� kouder� was�
dan� gemiddeld)� viel� in� de� jaren� 1650�1699.� Het�
Rampjaar�lag�midden�in�deze�koude�periode1.�
Het�is�dan�ook�geen�wonder�dat�er�in�de�schil�
derkunst�een�apart�genre�van�winterlandschap�
38�

pen� ontstond.� Naast� Avercamp� hebben� ook�
Esaias� van� de� Velde,� Aart� van� der� Neer� en� Jan�
van� Beerstraten� heel� wat� ijstaferelen� geschil�
derd.� Met� name� op� de� schilderijen� van� Aver�
camp�lijkt�het�alsof�de�bevolking�van�ons�land� s�
winters�en�masse�op�het�ijs�te�vinden�was,�waar�
men� dan� schaatste,� sleede� of� kolf� speelde.� Dit�
wordt� bevestigd� door� Christianus� Schotanus� in�
zijn� Beschryvinge�van�de�Heerlyckheydt�van�Fries�
landt� tussen� 't� Flie� end� de� Lauwers� met� nieuwe�
Caerten�van�'t�Landschap�in� t�algemeen� uit� 1664:�
Het� Meyrken� [meertje]� van� dit� dorp� [Britswerd]�
wordt� s� winters� wanneer� t� gladt� ys� is� van� de�
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Vorige�bladzijde:�Hendrik�Avercamp,�Winterlandschap�
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Rembrandt,�De�schaatser�(1639).�

jeught� rydende� op� schrickschoenen� (in� de� ghe�
meene�tale�deser�Landschappe�Reden�ghenoemt)�
veel� besocht� insonderheydt� op� Sondaghen.� Daer�
sietmen�dan�die�deze�const�veerdigh�en�prachtich�
oe�enen,� Mans� ende� Vrouwpersoonen� komende�
van�wyd�en�zijdt�te�saemen.�
Ook� Bredero� heeft� het� ijsvermaak� uitgebreid�
beschreven�in�zijn�toneelstuk�Moortje�(1617):�
Wat� was� daer� en� gherit� van� Vlasters� en� van�
Kemsters�[vlasbewerksters],�
Van�Vesjes�volck�[eenvoudige�mensen]�en�aars�
[anderen],�die�'r�ryen�op�de�baan.�
De� freyste� [fraaiste]� Jongeluy� die� vynmen�
[vindt�men]�onger�[onder]�'t�gaan,�
Of�die�doen�as�me�nift�[nicht],�die�ryt�met�huer�
[haar]�spuel�nootjes�[speelkameraden],�
En� vryertjes� om� veer� [ver� weg],� of� after�
[achteraf]�op�de�slootjes.�
Wat� was� daar� en� gedoen,� en� geraas,� en� ge�
scherm?�
� Myn� ooghen� schemerde,� wat� quam� daer� en�
geswerm�

� Van� Jonges� en� van� goet� ontrent� de� Kooren�
dragher�[een�pakhuis�aan�de�Amstel]?2�
Schaatsen�zijn�in�ons�land�al�heel�lang�bekend.�
Tussen� 800� en� 1200� na� Christus� gebruikte� men�
botschaatsen� of� glissers� op� het� ijs.� Rond� 1200�
kwam� de� houten� schaats� met� glij�ijzer� in� ge�
bruik.�Deze�schaatsen�zien�we�ook�op�a�eeldin�
gen� uit� de� Gouden� Eeuw.� Men� moest� ze� met�
banden�onderbinden�en�ze�hadden�aan�de�voor�
kant� een� grote� krul.� Dat� moet� bij� grote� drukte�
een�risico�zijn�geweest:�
Hier� hey!� Harmen� Hooch�hart,� die� so� weyts� rijt�
en�snort,�
Die� haeckten� in� huer� schaets,� so� dat� de� goet�
hart�stort�[goede�ziel�neervalt],�
En�vil�een�harde�smack,�o�dat�ick�my�niet�doot�//�
lach;�
Wangt� sy� vil� op� haer� nues,� so� datmer� Aal�korf�
[dat�men�haar�achterste]�bloot�//�sach3�
Het� massale� ijsvermaak� was� wel� een� typisch�
Nederlandse!� aangelegenheid.� Sommige� au�
teurs� leggen� een� verband� met� het� afscha�en�
van� het� carnaval� in� de� Republiek:� het� ijs� bood�
een� nieuwe� mogelijkheid� om� massaal� aan� de�
dagelijkse�sleur�(en�aan�de�voorschriften�van�de�
kerk")� te� ontsnappen.4� Uit� andere� landen� ken�
nen� we� uit� die� tijd� geen� a�eeldingen� met� win�

�
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Jan�Abrahams�van�Beerstraten,�Winters�gezicht�van�het�Muiderslot�(1658).�

terlandschappen� waarop� het� krioelt� van� de�
schaatsers.5� Het� aantal� schaatsenmakers� was�
dan� ook� behoorlijk� groot� in� de� zeventiende�
eeuw:�in�Amsterdam�alleen�al�een�stuk�of�zestig�
in� 1688.6� Behalve� voor� ijsvermaak� werden�
schaatsen� allang� gebruikt� om� s� winters� van� de�
ene�plaats�naar�de�andere�te�gaan.�Soms�was�er�
sprake� van� heel� lange� tochten,� zoals� de� zoge�
naamde� twaalfstedentocht� die� de� Zaanse� on�
dernemer� Claes� Caeskoper� in� 1676� met� drie�
vrienden� aßegde.� In� zeventien� uur� legden� ze�
een�afstand�van�275�kilometer�af!7�
Deze� bekendheid� met� sneeuw� en� ijs� en� de�
gewoonte� om� zich� ook� in� die� omstandigheden�
te� verplaatsen,� boden� de� Hollanders� in� de� oor�
logswinter�van�1672�1673�een�ßink�voordeel.�
�

Kansen�en�gevaren�bij�een�wintero�ensief�

�
In� eerdere� nummers� van� TVE� beschreef� ik� het�
Rampjaar�in�onze�regio.�Daarin�was�slechts�spo�
radisch�sprake�van�gebeurtenissen�in�de�winter.�
Dat� lijkt� misschien� vanzelfsprekend:� nog� in� de�
zeventiende�eeuw�was�het�zo�goed�als�onmoge�
lijk�om�in�dat�seizoen�oorlog�te�voeren.�De�troe�
pen�waren�dan�ondergebracht�in�winterkwartie�
ren:� woonhuizen,� schuren� en� stallen� in� steden�
en� dorpen.� In� een� enkel� geval� werden� kleine�
eenheden�ingezet�bij�beperkte�acties.�
Maar� in� de� winter� van� 1672�1673� lag� het� toch�
40�

wat� anders.� In� de� maanden� daarvóór� had� het�
Franse� leger� zijn� tanden� stukgebeten� op� de�
Hollandse� waterlinie.� Als� het� ging� vriezen,� zou�
een� geheel� nieuwe� situatie� ontstaan.� De� Fran�
sen� zouden� dan� kunnen� aanvallen,� zoals� ze� dat�
gewend�waren.�Hun�aanvoerder,�de�hertog�van�
Luxemburg,� had� dan� ook� al� enige� tijd� reikhal�
zend�naar�de�komst�van�de�vorst�uitgekeken.�Op�
3� november� 1672� schreef� hij� de� Franse� minister�
van� defensie� Louvois,� dat� hij� een� arrenslee� had�
aangeschaft� om� de� opmars� van� zijn� troepen� bij�
te�houden,�als�die�over�de�dichtgevroren�Zuider�
zee�naar�Amsterdam�zouden�opmarcheren.8�
Eind�december�was�het�zover.�De�Nederland�
se�diplomaat�Abraham�de�Wicquefort�schreef:�
De� Hertog� van� Luxenburg,� aenmerkende� dat�
het�seer�swaer�was,�de�posten�t'overvallen,�of�aen�
te� tasten,� die� de� Prins� van� Oranjen� op� de� wegen�
van�Hollandt�had�doen�maken,�om�dat�het�water,�
dat� by� na� over� 't� geheel� Landt� stond,� hen� onbe�
gankelijk� maekte,� had� al� over� lange� tijdt� besloo�
ten�hen�van�achteren�aen�te�tasten,�en�sulks�door�
behulp� van� 't� ys� te� doen,� terwijl� het� vijf� of� ses�
dagen�voor�Karstijt�[Kerstmis]�begon�te�vriesen...�
Maer�de�doying�[dooi],�die�weinig�dagen�daer�na�
ontstond,� verplichtte� hem� eerder� sijn� voor�
neemen�op�te�schorten,�dan�daer�van�af�te�gaen.�
Want� het� vroor� soo� hard� op� Karsdag� [eerste�
kerstdag],�dat�in�de�volgende�dag�daer�aen,�zijnde�
die�van�S.�Jan�Euangelist,�de�Hertog,�oordeelende�
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Jan�van�Kessel,�Het�Spui�en�de�Nieuwe�Zijds�Voorburgwal�in�de�winter�(1665).�Op�dit�schilderij�zijn�twee�bijten�te�zien.�
Bij�de�linker�liggen�de�uitgezaagde�blokken�ijs.�

dat� het� ys� sterk� genoech� was� om� sijn� tocht� ge�
makkelijk� aen� te� vangen,� van� Uytrecht� vertrok,�
met� by� na� alle� de� troepen� van� sijn� garnisoen,� of�
ten�minsten�met�de�besten.9�
Deze�poging�werd�geen�succes:�toen�de�dooi�
inviel,� moesten� de� invallers� zich� overhaast� te�
rugtrekken.� Maar� niet� voordat� de� Fransen� als�
beesten� hadden� huisgehouden� in� Bodegraven�
en�Zwammerdam.�
Daarna�hebben�de�Fransen�geen�grote�winter�
o�ensieven�meer�uitgevoerd.�Maar�de�schrik�zat�
er�goed�in�bij�de�Republiek.�Voor�wat�de�Vechtli�
nie�betreft,�maakte�zich�men�vooral�zorgen�over�
Weesp.10� De� wallen� van� deze� stad� waren� vol�
strekt�ontoereikend�bij�een�serieuze�aanval.�Die�
was�tot�nog�toe�uitgebleven,�omdat�Weesp�ten�
gevolge� van� de� inundaties� achter� een� groot�
moeras� was� komen� te� liggen.� Maar� dat� werd�
�

anders�met�de�komst�van�de�vorst.�
Ook� het� Staatse� leger� hoopte� gebruik� te� ma�
ken�van�het�winterweer.�Valkenier�schrijft,�dat�in�
februari�1673�Willem�III�in�Den�Haag�overleg�voer�
de�met�zijn�staf�om�over�het�ijs�een�of�meer�posi�
ties�van�de�Fransen�aan�te�vallen.�IJssleden�met�
geschut�daarop�en�legerwagens�werden�in�grote�
hoeveelheden� bijeengebracht,� burgers� en� boe�
ren� werden� opgetrommeld,� alsmede� een� groot�
aantal� soldaten,� alles� bijeen� zo n� 10.000� man.�
Omdat�het�niet�hard�genoeg�bleef�vriezen,�werd�
de� onderneming� afgeblazen.� Toch� bood� het�
winterweer�ook�andere�mogelijkheden�voor�het�
Staatse� leger.� Het� maakte� het� mogelijk� om� snel�
en�onverwacht�toe�te�slaan.�Allerlei�plannen�voor�
acties�over�het�ijs�werden�bedacht,�vele�daarvan�
kwamen� niet� tot� uitvoering.� Geen� van� alle� was�
beslissend�voor�de�afloop�van�de�oorlog.�
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Voorstel�van�Jacob�de�Lambre�aan�het�stadsbestuur�van�
Amsterdam�voor�de�verdediging�van�de�Haarlemmer�
poort�(1672�1673).�Buiten�de�poort�staan�soldaten�op�
het�ijs,�naar�het�schijnt�met�schaatsen.�De�mannen�links�
zouden�met�zagen�aan�het�bijten�zijn.�

Het�weer�in�de�winter�van�1672�1673�

�
De� winter� van� 1672�1673� was� volgens� Buisman11�
een� gemiddeld� koude� winter.� Periodes� met� re�
gen� en� vorst� wisselden� elkaar� af,� het� was� dus�
niet� voortdurend� één� groot� Avercamp�tafereel.�
De� herfst� was� voor� het� grootste� deel� nat� ge�
weest.�Half�november�was�de�eerste�vorstperio�
de,�waarbij�het�ijs�op�de�sloten�hier�en�daar�be�
gaanbaar�was.12�Tot�half�december�was�er�afwis�
selend� vorst� en� kwakkelweer,� maar� vanaf� 16�
december�begon�het�stevig�te�vriezen.�Al�op�17�
december�werd�er�over�de�velden�geschaatst�en�
vanaf� 21� december� werd� het� ijs� op� het� IJ� open�
gehakt.� Op� 28� december� begon� de� dooi.� Het�
had� zo� hard� gevroren,� dat� pas� op� 7� januari� alle�
ijs�verdwenen�was.�
De�eerste�drie�weken�van�januari�stond�er�veel�
wind� en� regende� het� vaak.� Op� 23� januari� ging�
het� weer� vriezen.� Vooral� de� eerste� week� van�
februari� vroor� het� hard.� Een� Amsterdamse�
schutter� schreef� op� 4� februari� in� zijn� dagboek:�
Van� de� voorleeden� naght� uitstekent� koud� ge�
weest� en� zeer� fel� gevrooren,� zoo� datse� van� dese�
morgen�met�5�à�6�personen�bij�anderen�zijn�over�
het�IJ�koomen�loopen.�Op� 6� februari�schreef� de�
Staatse� opperbevelhebber� Johan� Maurits� van�
Nassau�over�desen�fellen�vorst.�Toen�de�Fransen�
op�20�februari�Nigtevecht�plunderden,�waren�de�
inwoners� over� de� dichtgevroren� Vecht� naar�
Weesp�gevlucht.�Pas�op�26�februari�lag�de�Zaan�
weer�open.13�Daarmee�was�er�eind�gekomen�aan�
het�winterweer.�
In� deze� oorlogswinter� zijn� er� dus� twee� à�drie�
vorstperiodes� geweest,� waarbij� vooral� de� laat�
ste� langdurig� was� (bijna� een� maand).� Al� met� al�
heeft� er� in� de� drie� wintermaanden� (december,�
januari� en� februari)� zo n� anderhalve� maand� ijs�
gelegen.�
�

Aanvallen�en�verdedigen�

�
In� onze� regio� hebben� de� Fransen� in� de� winter�
een� aantal� kleinere� acties� uitgevoerd,� waarbij�
toch�nog�steeds�zo n�500�man�betrokken�waren.�
Op� 28� december� 1672� is� Muiden� s� avonds� van�
twee�kanten�aangevallen�door�enige�honderden�
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Fransen.� Die� hadden� onder� andere� gebruik� ge�
maakt� van� het� dichtvriezen� van� het� Naarder�
meer.�Op�20�februari�1673�trok�een�Franse�leger�
macht� van� zo n� 500� man� ondanks� de� vrieskou�
naar�Nigtevecht�en�Nederhorst�den�Berg.�Beide�
plaatsen� werden� geplunderd.� Er� waren� zelfs�
aanwijzingen�dat�de�Fransen�een�grotere�aanval�
over� de� dichtgevroren� Vecht� hadden� gepland.�
Johan�Maurits�schreef�op�29�december�1672,�dat�
de�vijand�een�aantal�dagen�met�een�aanzienlijke�
macht� voetvolk� en� ruiters� bij� Hilversheim�
[Hilversum]� had� gestaan� en� dat� het� erop� leek�
dat�hij�een�grote�aanval�op�één�of�meer�posten�
van� plan� was,� nu� de� vorst� het� terrein� begaan�
baar�maakte.�Gelukkig�trad�na�enkele�dagen�de�
dooi�in.�
Daartegenover� heeft� Johan� Maurits� in� de�
winter� geen� grotere� acties� tegen� de� Fransen�
uitgevoerd.� Hij� heeft� ze� wel� overwogen.� Op� 4�
februari�kwam�een�bezoeker�vanuit�Amsterdam�
over� de� dichtgevroren� Zuiderzee� naar� Muiden.�
Hij� vertelde� dat� het� ijs� op� de� Zuiderzee� erg� dik�
was,� hij� had� tijdens� zijn� tocht� verschillende� ke�
ren� de� dikte� van� de� ijsvloer� laten� opmeten� en�
steeds� was� deze� minstens� vijftien� centimeter.�
Ook�had�hij�onderweg�drie�compagnieën�boeren�
met�vliegende�vaandels�over�het�ijs�zien�marche�
ren� zonder� dat� het� ook� maar� een� beetje� be�
woog.� Namens� Willem� III� vroeg� hij� Johan� Mau�
rits� of� deze� het� mogelijk� achtte� om�over� het�ijs�
van� de� Zuiderzee� een� aanval� met� voetvolk� en�
ruiters�op�de�Gooise�kust�uit�te�voeren.�Wat�de�
bevelhebber� heeft� geantwoord,� is� mij� niet� be�
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kend,�wel�dat�hij�het�idee�in�een�aantekenboekje�
heeft�opgeschreven.14�
Ook� de� dooi� bood� mogelijkheden.� Toen� het�
na� de� kerst� begon� te� dooien,� overwoog� Johan�
Maurits� een� verrassingsaanval� over� het� water�
op�Elburg.�Er�waren�daar�tijdens�de�vorstperiode�
maar�zo n�50�verdedigers�en�versterkingen�zou�
den�te�laat�arriveren.15�
Johan�Maurits�besefte�welk�risico�het�winter�
weer� met� zich� meebracht.� Hij� heeft� dan� ook�
geprobeerd� om� de� waterlinie� zoveel� mogelijk�
open�te�houden.�Het�meest�voor�de�hand�liggen�
de� middel� was� om� het� ijs� te� laten� openzagen,�
het� zogenaamde� bijten.� Hiervoor� werden� groe�
pen� boeren,� weesjongens� en� soldaten� ingezet.�
In�enkele�gevallen�kregen�ze�hiervoor�een�kleine�
vergoeding.� Met� name� als� het� hard� vroor,� was�
het� bijten� een� onaangenaam� werk,� waaraan�
velen� zich� probeerden� te� onttrekken.� Goed� bij�
ten� was� een� kunst:� de� losgezaagde� schotsen�
moesten� op� of� onder� het� ijs� geduwd� worden,�
wilde� het� bijten� e�ectief� zijn.� Lang� niet� alle� op�
getrommelde�mannen�beheersten�deze�kunst.16�
Een� tweede� manier� om� het� ijs� te� breken� was�
het� inzetten� van� een� ijsbreker.� In� 1651� had� het�
Amsterdamse� brouwersgilde� zo n� schip� laten�
bouwen.17� Het� water� voor� hun� bier� kwam� per�
schip�uit�Weesp�en�daarvoor�moesten� s�winters�
de� Vecht,� de� Gaasp� en� de� Weesper� Trekvaart�
bevaarbaar� blijven.� De� Amsterdamse� ijsbreker�
was�een�houten�schip�met�een�oplopende�boeg�
en� een� platte� steven� met� ijzerbeslag.� Het� werd�
door� een� groot� aantal� paarden� voortgesleept.�
Daarbij� werd� de� boeg� steeds� een� stukje� op� het�
ijs�getrokken,�dat�dan�onder�het�gewicht�a�rak.�
De� vaste� ligplaats� van� het� schip� was� aan� de�
Weesperzij� in� Amsterdam,� waar� vanaf� 1702� een�
herberg� stond� die� De� Ysbreeker� heette.� Daar�
naast� lag� er� gedurende� een� groot� deel� van� de�
winter�van�1672�1673�een�ijsbreker�in�Weesp.�Op�
24� december� vroeg� Johan� Maurits� aan� het�
Weesper�stadsbestuur�om�met�een�ijsbreker�de�
Vecht� open� te� maken� en� te� houden.� En� op� 3�
februari� 1673� schreef� hij� aan� het� stadsbestuur�
van�Amsterdam:�
Ick� laet� door� den� ijsbreecker,� dewelcke� tot�
weesp� is,� van� den� Hinderdam� af,� tot� hier� toe,� de�
�

Kolfspeler�op�het�ijs.�Romeyn�de�Hooghe�(ca.�1670�
1685).�

vecht� openhouden,� indien� UWEGrootachtb.� ge�
liefden,� dat� de� vaert� van� Amsterdam� nae� weesp�
mede� door� ijsbreeckers� open� gehouden� wierde,�
soude� hetselve� eene� groote� versterckinge� aen�
beide�plaetsen�geven.�Er� was� dus� meer� dan� één�
ijsbreker� in� Amsterdam.� Dat� blijkt� ook� uit� een�
opdracht� van� Willem� III� aan� het� stadsbestuur�
van�Amsterdam�om�twee�bequaeme�ijsbreeckers�
ter� breete� ten� minsten� van� twaelf� voeten� en�
daertoe�ses�ofte�acht�stercke�ordinaris�treck�ofte�
schuijtpeerden�gereed�te�houden.18�
�

Partijgangers�

�
Om�aan�te�vallen�of�te�verdedigen�zoals�hierbo�
ven� beschreven� is,� was� het� gebruik� van� schaat�
sen�nauwelijks�of�niet�nodig.�Het�ijs�werd�gezien�
als�de�voortzetting�van�het�land,�een�vloer�waar�
over�soldaten�te�voet�en�ruiters�hun� tocht� kon�
den� voortzetten.� Schaatsen� boden� andere� mo�
gelijkheden.� Zo� zou� admiraal� Isaac� Sweers� eind�
1672� de� leiding� hebben� gehad� van� 24� compag�
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Pieter�Schenk,�De�ijsbreker�op�de�Amstel�(1746).�De�aantallen�trekpaarden�op�deze�ets�zijn�enorm.�

nieën� matrozen� op� schaatsen.� Wat� voor� acties�
deze� uitvoerden,� is� mij� niet� bekend.� Maar� het�
waren�niet�alleen�soldaten�die�er�in�deze�winter�
op� de� schaats� op� uit� trokken.� Valkenier� schrijft�
over� vierhonderd� vrijwilligers� uit� Den� Haag� en�
Dordrecht� die� in� februari� 1673� op� schaatsen�
vij�onderd� plunderende� Fransen� in� de� omge�
ving� van� Linschoten� onverwacht� overvielen� en�
op�de�vlucht�joegen.19�Johan�Maurits�heeft�op�6�
februari�1673�vanuit�Amsterdam�60�paar�schaat�
sen� naar� Muiden� laten� sturen� en� op� 14� februari�
200� paar� naar� Weesp.� Er� waren� ook� sleden� be�
steld�om�kanonnetjes�op�te�zetten,�waarmee�de�
vijand�over�het�ijs�aangevallen�kon�worden.20�
De� eerder� genoemde� bezoeker� van� Johan�
Maurits�uit�Amsterdam�schreef�over�de�schaets�
rijders�dagelikx�op�contschap�uijtgaende.21� Inder�
daad� was� het� aantrekkelijk� om� berichten� door�
schaatsenrijders�te�laten�overbrengen.�Zij�waren�
veel� sneller� dan� boodschappers� te� voet,� maar�
ook�sneller�dan�de�vijand.�Bovendien�kenden�zij�
het�terrein�en�konden�gebruik�maken�van�allerlei�
achterafslootjes.� Ook� verkenners� konden� op�
44�

deze�manier�goed�uit�de�voeten.�
Voor� kleinere� acties� in� de� winter� (uitgevoerd�
door�partizanen�of�partijgangers22),�waarbij�snel�
heid� en� verrassing� een� hoofdrol� speelden,� wa�
ren�schaatsen�een�voor�de�hand�liggend�middel.�
Dat�was�al�precies�een�eeuw�eerder�gebleken.�In�
de�winter�van�1572�1573�belegerde�het�leger�van�
Alva� het� opstandige� Haarlem.� De� bevoorrading�
van�de�belegerde�stad�gebeurde�mede�over�het�
ijs� van� de� Haarlemmermeer.� De� Spanjaarden�
begrepen� dat� het� gebruik� van� schaatsen� de�
opstandelingen� een� groot� voordeel� bood.� Zij�
bestelden� daarom� honderden� paren� schaatsen�
om�hun�soldaten�op�gelijke�voet�met�de�verdedi�
gers� te� brengen.� Het� resultaat� was� voorspel�
baar:�de�Spanjaarden�brachten�er�op�het�ijs�niets�
van�terecht.23�
Valkenier24� geeft� enkele� voorbeelden� van�
acties�van�partijgangers.�Het�waren�groepjes�van�
zo n�10�tot�15�man,�waarschijnlijk�vrijwilligers,�die�
vanuit� Weesp� een� soort� guerrilla�acties� op� de�
schaats�ondernamen�(Johan�Maurits�had�dus�al�
die� schaatsen� niet� voor� niets� naar� Weesp� laten�
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komen).� In� Naarden� schudden� ze� een� boer� uit,�
bij� Tolakker� (waarschijnlijk� bij� Maartensdijk)�
overvielen� ze� een� groep� Franse� ruiters� en� bij�
Utrecht�liepen�ze�zelf�in�de�val.�De�Fransen�had�
den� het� blijkbaar� niet� zo� op� deze� acties� begre�
pen:�twee�keer�kregen�ze�een�schaatser�te�pak�
ken,� in� beide� gevallen� hebben� ze� hem� levend�
onder�het�ijs�geschoven.�
Johan� Maurits� schreef� aan� het� stadbestuur�
van�Amsterdam�op�6�februari�1673�over�een�zeer�
origineel� plan� dat� hij� tijdens� de� vorstperiode�
hoopte� uit� te� voeren.� Hij� vroeg� de� bestuurders�
mijn� cito� op� schaetsen� een� heel� deel� Tambours�
met�haere�trommen,�toe�te�senden,�dewelcke�hier�
omtrent� comende,� allerhande� marschen� slaen�
moeten,�hetwelcke�den�vijant�seer�sal�abuseeren,�
ende� doen� vermeinen,� eenen� grooten� secours�
voorhanden� te� wesen.� Paniek� bij� de� vijand� dus!�
Helaas� is� niet� bekend� of� dit� plan� ook� is� uitge�
voerd.�
Laten�we�overigens�niet�vergeten�dat,�net�als�
voor� de� burgerij,� voor� de� meeste� soldaten� de�
winter� een� tijd� van� nog� grotere� ontberingen�
was� dan� de� rest� van� het� jaar.� Zo� schreef� Johan�
Maurits� op� 26� december� 1672� aan� het� stadsbe�
stuur� van� Amsterdam:� Het� is� ongeloo�elijck� de�
meenigte� der� siecken� en� doden� die� wij� alhier� be�
comen,� behalven� Godts� versieninge� soo� ver�
oorsaeckt�veel�de�daegelijckse�travalie�in�cout�en�
vuijl�weer,�van�de�overgesondene�rocken,�cousen�
en� schoenen� naer� advenant� hebbe� niet� meer� als�
ses� hondert� en� eenige� rocken� alhier� tot� Muijden�
ontfangen,�deselve�quantiteijt�is�tot�Weesp�mede�
verdeelt,� soo� dat� aen� beijde� plaetsen� all� vrij� wat�
te�cort�coomt.�
�
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Opstand op Den Berg en ontslag van een
tuinbaas
Over geloofsleer en het leven

Henk�Strietman�

Ik�ben�een�zoon�van�Wouter�Strietman,�die�een�zoon�was�van�Jan�Casparus,�die�de�
zoon�was�van�een�in�1831�in�Baarn�geboren�Wouter,�wiens�vader�Hendrik�als�
tuinbaas�werkte�op�Huize�Rusthoek.�Hendrik�verhuisde�in�1870�naar�de�Salentein�bij�
Nijkerk,�zijn�zoon�Wouter�(1831)�werd�tuinknecht�op�huize�Schaep�en�Burgh�te� s�
Graveland,�nu�het�hoofdkantoor�van�Natuurmonumenten.�Wouter�trouwde,�kreeg�
zeven�kinderen.�Zijn�eerste�vrouw�stierf�jong,�hij�hertrouwde�en�er�kwamen�nog�
drie�kinderen,�onder�wie�tante�Cor,�een�tante�van�mijn�vader.�Zij�werd�bijna�103�jaar�
en�maakte�alles�mee�wat�hier�zal�worden�verteld.�
Van�vertrouwen�tot�breuk�

�
Mijn� grootmoeder� van� vaderszijde� was� een�
Wegerif,�een�van�haar�broers�trouwde�met�een�
zus�van�Jan�Casparus�Strietman;�die�twee�fami�
lies� zijn� sindsdien� nauw� verbonden� gebleven.�
Natuurlijk� stam� ik� evenveel� van� de� familie� van�
mijn�moeder�af,�Van� t�Slot,�maar�zij�noemde�mij�
qua� karakter� een� echte� Smitskamp,� want� zo�
heette� haar� moeder.� Deze� geschiedenis� gaat�
over� Wouter,� zijn� werk� en� zijn� kerk.� Maar� ook�
over� hoe� hij� op� Zeist� terechtkwam,� de� plaats�
waar�al�mijn�negen�broers,�zussen�en�ik�zijn�ge�
boren.�
In�1864�kreeg�Wouter�een�nieuwe�betrekking,�
als� tuinbaas� bij� de� freules� Constantia� en� Clara�
Warin� op� het� kasteel� Nederhorst� in� Nederhorst�
den� Berg.� Tegenwoordig� is� het� zakelijk� in� ge�
bruik,� maar� dat� doet� niets� af� aan� zijn� statige�
aanblik.� Het� kreeg� de� bijnaam� Bommelstein.� De�
Strietmannen�kwamen�in�het�!keldertorentje �te�
wonen,�gelegen�aan�de�achterkant�van�de�slot�
gracht.� De� verhouding� tussen� Wouter� met� zijn�
gezin�en�de�freules�was�jarenlang�vertrouwd�en�
tot� ieders� tevredenheid.� Totdat� er� een� kwestie�
ging� spelen,� die� dat� samenleven� volgens� de�
maatstaven� van� die� tijd� verder� onmogelijk�
maakte;�het�kwam�tot�een�breuk.�
De� freules� waren� hervormd,� volgens� een� le�
gende�van�het�dorp�wel�zo�dat�zij,�als�ze�in�het�
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najaar�door�het�vallen�van�het�blad�rechtstreeks�
uitzicht� kregen� op� de� toren� van� de� katholieke�
kerk,� tegen� elkaar� zeiden:� !Zus,� nu� is� het� weer�
tijd� om� ons� winterverblijf� op� te� zoeken. � Ook�
Wouter�was�hervormd,�anders�was�hij�ook�zeker�
niet� in� dienst� genomen.� Maar� in� het� dorp,� de�
kerkenraad� en�het� schoolbestuur� barstte,� zoals�
op�veel�plaatsen�in� t�land,�een�hevige�discussie�
los� over� de� rechte� geloofsleer.� Het� was� de� tijd�
van� afscheiding� en� doleantie� van� bezwaarde�
protestanten,�de�beweging�waaruit�de�Gerefor�
meerde�Kerken�zijn�voortgekomen.�
�

Schorseneren�en�prei�

�
Na�uitvoerige�correspondentie�tussen�de�freules�
en� de� tuinbaas� werd� duidelijk� dat� hij� met� zijn�
grote� gezin� zijn� biezen� kon� pakken.� De� briefwis�
seling� is� bewaard� gebleven,� dat� wil� zeggen:� een�
aantal�originele�en�gedateerde�brieven�van�Wou�
ter� en� de� ongedateerde� kladbrieven� van� de� da�
mes.� Aanvankelijk� beschrijft� Wouter� niet� alleen�
de� kwestie� van� geloof� en� kerk.� Zijn� brieven� ma�
ken�ook�melding�van�de�leverantie�van�schorsene�
ren,�bieten,�Brussels�spruitkool,� prei,�selderij,�veld�
sla�en�eieren.�Een�brief�gaat�over�een�verzoek�van�
een�vrouw�die�bij�de�kerk�woont,�zij�loopt�in�geze�
gende�staat.�Een�andere�bevat�een�droevig�sterf�
geval�in�de�familie�en�eentje�over�de�dochter�van�
zekere� Dirk� die� niet� veel� vooruit� gaat,� enz.� Om�
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�
Wouter�Strietman�met�zijn�tweede�vrouw�Hilletje�Vogel�
(foto�Zeist,�jaartal�onbekend).�

De�Willibrordkerk�vanuit�de�pastorietuin.�

dan�in�één�adem�in�te�gaan�op�de�zaak�van�ver�
deeldheid.� Toch� eindigt� hij� weer� heel� beleefd:�
Verder� zijn� wij� allen� wel.� Na� onze� hartelijke� groe�
ten,� met� Hoogachting,� UEd.� tuinman,� W.� Striet�
man.� De� brieven� vormen� een� sprekend� voor�
beeld� van� de� verhoudingen� in� die� tijd� waarin�
wereldlijk� en� kerkelijk� gezag� samenvielen,� een�
tijd�van�steile�opvattingen�en�een�rechte�rug.�
�

De�bestaande�orde�

�
Vroeg�in�1887�rees�hier�die�kwestie,�die�al�gauw�
hoog� opliep.� De� freules� schrijven� aan� baas!�
Strietman:�
Met�diep�leedwezen�hebben�wij�vernomen�hoe�
ook� te� Nederhorst� den� Berg� de� reeds� lang� drei�
gende�bandenloosheid�tot�een�betreurenswaardi�
ge� losbarsting� is� gekomen.� Dringend� en� ernstig�
verzoek� ik� U,� U� toch� niet� met� deze� kwestie� in� te�
laten�en�geen�stap�te�doen�zo�dat�gij�Uzelf�en�ons�
in�moeilijkheid�zou�brengen�kunnen.�Gij�weet�dat�
in� geestelijke� zaken� en� geloofsovertuigingen� wij�
altijd� ieder� hebben� vrij� gelaten� en� daaromtrent�
zijn� wij� in� niets� veranderd,� maar� wat� men� ook�
moge� voorgeven,� hier� geldt� geen� geestelijk� be�
lang�maar�een�vleselijk�[lijfelijk]�verzet�op�onwet�
tige� wijze,� tegen� de� bestaande� orde.� Wil� men� in�
deze� verandering� verkrijgen,� dan� moet� dat� op�
geheel� andere� wijze� gezocht� worden,� want� in�
geestelijke�zaken�mogen�geen�vleselijke�middelen�
aangewend�worden.�
�

Er� is� kennelijk� al� een� breuk� in� de� kerk� en� er�
wordt� overwogen� voor� eigen� samenkomst� uit�
te� wijken� naar� de� school,� waarvan� Wouter� be�
stuurslid�is.�In�maart�schrijft�hij�de�dames:��
dat� ik� mij� door� niemand� laat� opruien,� ik� sta�
buiten� het� kerkbestuur,� zodat� ik� geen� voorman�
worden� kan,� zodat� U� over� mij� niet� ongerust� be�
hoeft� te� wezen.� Wat� de� school� betreft,� die� wens�
ik�school�te�laten�en�zal�door�mij�voor�geen�ander�
doel�gebruikt�worden�tenzij�met�Uw�goedvinden,�
en�waren�er�zaken�of�handelingen�die�tegen�mijn�
overtuiging�of�geweten�ingingen,�dan�bedankte�ik�
liever� om� bestuurslid� te� zijn� dan� dat� ik� mij� zou�
lenen�om�U�tot�verdriet�te�zijn,�ik�ben�onderdani�
ge� dienaar,� dat� hoop� ik� met� God� en� geweten� te�
blijven.� Hij� beroept� zich� daarbij� op� de� Bijbel:�
Exodus�23�vers�1�en�3�is�mij�ook�van�een�vriend�tot�
overdenking�aanbevolen.�En�daar�staat:�Onthoud�
je�van�lasterlijke�aantijgingen�( �en)�iemand�vals�
(te)� beschuldigen.� Laat� je� er� niet� door� de� meer�
derheid� toe� overhalen� iets� onrechtvaardigs� te�
doen.�
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Wouter�Strietman�te�midden�van�zijn�gezin�in�1904;�links�opa�Jan,�rechts�tante�Cor.�

Verblind�door�de�geest�

�
Op�17�maart�schrijft�een�van�de�dames�streng:�
Baas.� Welke� diepe� smart� enigen� uit� de� Neder�
horster�Gemeente�en�gij�inzonderheid,�in�de�laat�
ste� weken� ons� hebt� aangedaan� zal� ik� U� wel� niet�
behoeven�te�zeggen.�Kunt�gij� nu�waarlijk�menen,�
door� zulke� onwettige� en� onchristelijke� handelin�
gen�dien�Heer�te�eren,�die�recht�en�gerechtigheid�
wil?� Van� U,� die� Gods� woord� dagelijks� leest,� dus�
met�zijn�geboden�enigszins�bekend�moet�zijn,�zou�
dit� onmogelijk� wezen,� waart� gij� niet� geheel� ver�
blind� door� de� geest� die� thans� in� kerk� en� maat�
schappij� door� ons� land� rondwaart.� Baas!� Onder�
zoek�Uzelf�voor�den�Heere�God,�vraag�wat�Zijn�wil�
is�en�mocht�gij�dan�nog�inzien�dat�onrecht�Zijn�wil�
niet�kan�zijn,�laat�U�dan�van�het�terugkeren�tot�de�
weg� van� orde� en� plicht� toch� niet� terughouden�
door�het�oordeel�door�wie�gij�U�hebt�laten�opzet�
ten�en�verleiden.�
Dan�houdt�ook�zij�hem�vermanend�het�Woord�
voor:� Bedenk� toch� hoe� eenmaal� Saulus� tegen� de�
48�

Gemeente� van� Christus� gewoed� heeft,� menende�
Gode� een� dienst� te� doen.� Blijkens� aantekeningen�
en�verslagen�is�er�toen�van�alles�gebeurd:�de�kerk�
krijgt� nieuwe� sloten,� men� poogt� om� met� een�
koevoet�de�hekken�te�openen,�en�een�ouderling�
wordt� nagewezen� en� uitgejouwd:� Toonbeelden�
naar� invloed� gebruikt� om� een� notabele� te� doen�
vallen� en� in� zijn� plaats� te� komen.� Er� komt� politie�
aan� te� pas,� die� met� getrokken� sabel� optreedt.�
Daar�moet�Wouter�bij�betrokken�zijn�geweest.�
�

De�lont�in�het�kruitvat�

�
De�tuinbaas�ziet�op�23�maart�de�bui�hangen:�
Freule!� Met� verontwaardiging� moet� ik� U� te�
kennen� geven� dat� het� mij� smart� dat� men� mij� zo�
zwart�bij�U�gemaakt�heeft,�als�zou�ik�de�grootste�
aanvoerder� van� de� opstand� zijn,� juist� het� tegen�
deel� is� waar,� want� bij� alle� handelingen� naar� bui�
ten,�daar�ben�ik�in�genen�dele�bij�geweest,�ik�heb�
ook�al�degenen�die�ik�gesproken�heb�vermaand�en�
gedreigd�dat�als�er�iets�gebeurde�dat�naar�geweld�
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De�freules�Warin�staan�achter�hun�koets�op�de�pont�van�Spruit�aan�het�Grote�Eiland�van�Nederhorst�den�Berg,�welke�
hen�over�de�Vecht�bracht�om�hun�reis�naar�Amsterdam�voort�te�zetten.�Waarschijnlijk�moesten�ze�daarna�(gezien�
hun�uitstraling�op�de�foto)�tevens�het�in�1892�geopende�Merwedekanaal�oversteken�om�hun�weg�naar�de�stad�te�
vervolgen�(de�foto�dateert�uit�de�jaren�negentig�van�de�negentiende�eeuw).�

geleek,� ik� mij� dan� ogenblikkelijk� terugtrok� en� er�
mij� niet� meer� mee� zou� bemoeien,� en� wilt� U� een�
bewijs� van� de� politie� dat� ik� gans� nergens� bij� ge�
weest� ben,� dan� zal� ik� dat� aan� U� zien� te� verstrek�
ken,�of�als�het�U�om�waarheid�te�doen�is,�dan�kan�
de�Brigadier�Majoor�die�hier�geweest�is�inlichting�
verscha�en� want� ik� heb� hem� er� over� aangespro�
ken,� die� heeft� mij� ook� eerlijk� verklaard� niet� te�
kunnen� begrijpen� wat� de� politie� aan� Den� Berg�
moest�doen�daar�er�gans�niets�te�doen�is,�want�de�
mensen�zijn�allen�even�kalm.�
Dan� zegt� hij� iets� over� het� ontstaan� van� het�
conßict:� Ds.�Veenhuijsen�is�de�man�die�de�lont�in�
het� kruit� gestoken� heeft,� en� door� leugen� en� be�
drog� Van� Emmerik� (kerkvoogd)� voor� hem� heeft�
zoeken� onschadelijk� te� maken,� en� daar� ik� nu�
moest� kiezen� tussen� recht� en� onrecht,� heb� ik� die�
zaak� goed� overwogen,� niet� alleen� wegens� mijn�
geweten� tegenover� een� Heilig� en� Rechtvaardig�
God,� maar� ook� tegenover� U,� als� bedenkende� dat�
mijn� brood� ermee� kon� gemoeid� zijn� zodat� die�
zaak� zeer� zwaar� werd,� maar� bedenkende� dat� U�
mij� indertijd� voor� ruim� 23� jaren� gehuurd� heeft�
onder� voorwaarde� van� recht� en� gerechtigheid� te�
betrachten�en�ik�dat�ook�beloofd�heb,�zo�houd�ik�
daar� getrouw� aan� vast,� en� laat� ik� mij� liever� weg�
�

zenden�dan�dat�ik�met�een�schuldige�ziel�naar�mijn�
graf� loop� om� over� deze� zaak� een� vreselijk� ver�
toornd�Rechter�te�ontmoeten.�Mijn�bedoeling�was�
U� eerst� alle� ongerechtigheden� van� dominee� en�
kerkenraad� bloot� te� leggen,� maar� daar� ik� zeer�
goed�begrijp�dat�U�daar�niets�van�zult�aannemen,�
zo�laat�ik�dit�nog�rusten.�Voor� de�oprechte�groe�
ten,� met� hoogachting,� besluit� hij� getrouw� met:�
de� bede� dat� Gods� onmisbare� Heilige� Geest� U� in�
alle�waarheid�moge�leiden.�
�

Tot�groot�leedwezen�

�
Als� antwoord� maken� de� dames� duidelijk:� het� is�
zoals�zij�het�zien:�
Ik� heb� gezegd:� Welke� diepe� smart� enigen� uit�
de� Nederhorster� Gemeente� en� gij� inzonderheid�
ons� hebt� aangedaan!,� natuurlijk� menende� gij� in�
zonderheid� omdat� wij� met� U� de� meeste� omgang�
hadden� en� in� U� het� meeste� vertrouwen� stelden.�
Van� de� grootste� aanvoerder� in� den� opstand!� als�
op� U� toepasselijk,� heeft� niemand� gesproken.� Het�
overige� van� Uw� brief� blijve� op� dit� ogenblik� maar�
onbeantwoord,� omdat� er� een� verblindheid� be�
staat� waarbij� wit� voor� zwart� en� recht� voor� on�
recht�aangezien�wordt.�
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Daarop�volgt�zover�is�na�te�gaan�even�geen�ant�
woord,� maar� dan,� op� 2� april,� barst� de� bom.�
Heeft� Wouter� een� geweten?� Wel,� zij� ook!� De�
freules�schrijven:�
Tot� ons� groot� leedwezen� hebben� wij� tot� het�
besluit� moeten� komen� om� U� te� zeggen� wat� U�
natuurlijk� wel� reeds� begrepen� hebt,� dat� wij� ons�
verplicht� achten� U� den� dienst� op� te� zeggen,� om�
dat,�waar�gij�U�volgens�Uw�geweten�genoodzaakt�
vindt� mede� te� werken� tot� verstoring� der� rust� in�
onze� kerk� en� tot� opstand� tegen� hare� reglemen�
ten,�die�U�toch�in�Uwe�geloofsovertuiging�geheel�
vrij�lieten,�wij,�volgens�ons�geweten,�geen�vrijheid�
hebben� U� in� onze� dienst� te� behouden,� Uwen� in�
vloed� tot� verscheuring� der� Gemeente� te� Neder�
horst� den� Berg� te� bestendigen� en� daardoor� tot�
hare�verwoesting�mee�te�werken.�Wijzer�en�beter,�
voor�Uzelf�en�voor�anderen,�zal�het�zijn,�dat�gij�U�
vestigt�in�een�geheel�dolerende�gemeente.�
Blijft� het� hierbij?� Kijk:� Indien�gij�wenst�de�bloe�
mententoonstelling� te� komen� zien� en� aldaar� mo�
gelijk� vakgenoten� te� ontmoeten� met� wie� bespre�
king� voor� u� dienstig� zou� kunnen� zijn� kunt� gij� de�
reis�best�op�het�boek�(de�rekening)�schrijven.�U� s�
Heeren�zegen�toewensend,�met�toegenegenheid.�

�
Onderdanige�dienaar�

�
Het�kan�niet�anders�of�ook�anderen�raken�bij�de�
discussie�betrokken.�Het�laat�zich�raden�dat�het�
dorp�op�z n�kop�staat�bij�deze�ongehoorde�con�
frontatie.� Ene� W.� van� Keulen,� die� ook� tot� het�
personeel� lijkt� te� behoren,� neemt� het� op� voor�
"den�Baas �en�dient�op�8�april�een�verzoekschrift�
in,�mede�namens�die�Dirk,�om�reden�daar�hij�niet�
kunt�schrijven:�
Zeer�geachte�Freules.�Daar�ik�den�vrijheid�neem�
U�Edele�deze�letter�door�Gods�goedheid�U�in�een�
goeden� welstand� ter� hand� mag� stellen.� Hopende�
dat�U�deze�ook�in�welstand�ter�hand�gesteld�mag�
worden.� Maar� Freules,� ik� zet� deze� wel� met� een�
roerend�hart,�dat�kan�ik�U�zo�niet�schrijven�als�ik�
het� wel� heb� zoals� ik� gehoord� heb� van� den� Baas.�
Ach�geachte�Freules,�wij�zijn�allen�nu�aan�het�grijs�
worden�en�in�jaren�te�tellen.�Mocht�het�zijn,�mag�
den�Baas�alstublieft�weer�blijven.� [#]�Bedenkt�U�
eer�het�te�laat�is�want�ik�weet�hoe�ik�er�onder�ben�
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Gezicht�op�de�r.k.�kerk�vanuit�de�dakgoot�van�kasteel�
!Nederhorst ,�gefotografeerd�in�1967�tijdens�de�grote�
restauratie.�

want�zonder�tranen�zet�ik�deze�zaak�niet.�De�Hee�
re� God� weet� hoe� moeilijk� het� valt,� daar� we� nu�
alreeds� zoveel� jaren� met� ons� allen� ons� best� ge�
daan� hebben� om� den� boel� zoveel� ons� vermogen�
was� naar� Uw� genoegen� te� maken,� dat� durf� ik� te�
zeggen�met�waarheid,�Freules,� dus�geachte�Freu�
les,� denk� aan� vrouw� en� kinderen.� Ik� word� geheel�
ontroerd� van� het� gezicht� dat� ik� nu� alreeds� heb�
ondervonden.� Alstublieft� mag� alles� blijven.� Wij�
zijn� aan� het� tellen� van� jaren,� in� dit� ogenblik� kan�
het�de�leste�zijn.�God�den�Heere�spare�u�beiden�en�
geve� U� allen� zijn� Zegen,� daar� op� deze� zal� de� uit�
komst�gezegend�zijn.�Na�veel� groeten� van�ons,�U�
Edele�onderdanige�dienaar.�
�

Dolerende�lotgenoot�

�
Niet�alleen�de�tuinman�ligt�onder�vuur,�er�is�ook�
een� brief� over� het� congé� van� een� onderwijzer�
van� de� christelijke� school.� In� die� tijd� werden�
"bijzondere �scholen�wel�erkend,�er�was�vrijheid�
van� onderwijs,� maar� niet� door� de� overheid� be�
taald,� dat� gebeurde� pas� na� Þnanciële� gelijkstel�
ling� met� het� openbaar� onderwijs� in� 1917.� Grote�
kans� dus,� dat� de� dames� toen� nog� de� kosten�
voor�hun�rekening�namen,�zoals�zij�ook�de�kerk�

TVE�34e�jrg.�2016�

Laatst�gewijzigd:�1�03�2016�Versie:�2e�proef�

De�band�tussen�kasteel� Nederhorst!�en�de�protestantse�
Willibrordkerk�weergegeven�in�een�glas�in�loodraam�
met�wapen�(1892).�De�wapenspreuk�luidt:� Vivit�Post�
Funera�Virtus!�( De�deugd�blijft�leven�na�het�graf!).�

niet� om�de�vooruitzichten�van�Uw�vrouw�die�wij�
van�harte�hopen�dat�die�gezegend�mogen�aflopen�
en� die� wij� wel� degelijk� in� aanmerking� willen� ne�
men,� dan� zouden� wij� die� verhuizing� in� de� eerste�
dagen�van�augustus�wensen�voor�te�stellen�[ ].�
Als� hij� intussen� maar� volstrekt� geen� allusie�
(toespeling)� op� enige� kerkelijke� kwestie� maakt.�
Wij� verzoeken� antwoord� van� U� te� ontvangen� op�
deze�brief,�en�hopen�wij�dat�deze�verandering�die�
tot�ons�leedwezen�volstrekt�noodzakelijk�gewor�
den�is,�zowel�voor�U�als�voor�onze�gemeente�ge�
zegend�zal�mogen�worden.�
�

Dat�gaat�zomaar�niet�

onderhielden.� Zij� schrijven� aan� deze� anoniem�
dolerende�lotgenoot:�
Tot�ons�leedwezen�is�dan�toch�geschied�wat�wij�
[ ]� nog� gehoopt� hadden� te� voorkomen.� Wij�
gevoelen� ons� dus� verplicht� met� U,� zo� ik� hoop� in�
wederzijdse� waardering� van� overtuiging� en� wel�
willende� gezindheid,� over� de� toekomst� te� spre�
ken.�U�zult�even�goed�als�wij�gevoelen�dat,�terwijl�
U�toont�volgens�Uw�geweten�U�beslist�te�moeten�
voegen�bij�de�dolerenden�wier�toeleg�(plan)�het�is�
onze�bestaande�Hervormde�Kerk�te�ondermijnen�
en� af� te� breken,� wij� volgens� ons� geweten� en� het�
reglement� onzer� Christelijke� school� geen� onder�
wijzer�aldaar�mogen�blijven�salariëren�die�van�het�
lidmaatschap� der� Nederduits� Hervormde� Kerk�
vervallen� is.� Daarom� verzoeken� wij� U� te� willen�
uitzien� naar� een� andere� school� waar� U� onder�
geestverwanten� kunt� werkzaam� zijn,� en� ons� na�
der�te�willen�zeggen�tegen�welke�tijd�U�zou�den�
ken� Nederhorst� te� kunnen� verlaten.� Ware� het�
�

�
Wouter� bevestigt� de� ontvangst� van� een� niet�
bewaard� gebleven� brief.� De� dames� hebben�
hem� een� nieuw� onderdak� voorgehouden,� en�
vragen�nu�naar�de�papieren�van�de�school.�
Ik� heb� Uw� schrijven� van� 4� mei� ontvangen� en�
daaruit�gezien�dat�U�het�om�verschillende�redenen�
noodzakelijk� acht� om� mij� met� augustus� te� doen�
vertrekken,� met� verdere� voorwaarde� wegens�
betaling�tot�november.�Gaarne�wenste�ik�hieraan�
met�goede�vooruitzichten�gevolg�te�kunnen�geven�
en�wend�daartoe�ook�alle�moeite�aan,�maar�moch�
ten�mijn�pogingen�daartoe�mislukken,�dan�houd�ik�
mij�aan�Uw�eerste�zeggen�en�later�schrijven�want�
ik� moet� toch� een� onderkomen� hebben� en� een�
voorlopig� geschikte� woning� ligt� ook� niet� voor� de�
hand,�zodat�sprekend�geld�ook�wel�zwijgen�moet.�
Uw� advertentie� voor� boerderijtje� kan� aan� mijn�
adres�niet�zijn�want�mijn�middelen�daartoe�zijn�te�
zeer�beperkt,�zodat�ik�daar�nog�niet�over�kan�den�
ken.�En�op�mijn�gevorderde�leeftijd�ben�ik�nog�niet�
van� plan� om� mij� in� een� schuldenlast� te� steken,�
want�ik�wens�ook�als�eerlijk�man�te�sterven.�Aan�
gaande� Uw� vraag� om� de� eigendomspapieren� be�
grijp�ik�niet�of�het�de�tijd�daartoe�al�is.�Ik�weet�niet�
of� het� te� achten� is� dat� wij� als� schoolbestuur� ont�
bonden� zijn,� indien� ja� dan� diende� dit� toch� wel�
eerlijk� gedaan� te� worden.� Ik� weet� niet� hoe� de�
zaken�staan,�want�bestuursvergaderingen�hebben�
wij� van� dit� jaar� nog� gans� niet� gehad.� En� om� nu�
stilzwijgend�afstand�te�doen�van�mijn�verplichtin�
gen,� dat� gaat� zo� niet.� Verder� wens� ik� als� het� kan�
mijn�beloften�na�te�komen.�
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Oorkonde,�door�de�burgerij�aangeboden�ter�gelegenheid�
van�het�75�jarig�jubileum�van�freule�Warin�als�Ambachts�
vrouwe.�

�

Ongepast�antwoord�

�
Wouters� reactie� uit� verantwoordelijkheid� voor�
de� zaken� van� de� school,� wordt� verstaan� als�
onwil�en�schiet�de�dames�in�het�verkeerde�keel�
gat:�
Ik� heb� niet� gevraagd� om� Uw� schoolboek� en�
dus� niet� om� stilzwijgend� afstand� te� doen� van�
Uw� verplichtingen.� Het� ongepaste� antwoord�
Dat� gaat� zo� niet!� wil� ik� U� niet� toerekenen� wijl�
[omdat]� dit� evenals� andere� zinsneden� uit� Uw�
brief�blijkbaar�niet�van�U�is.�Ik�heb�U�gevraagd�
om� die� stukken� die� U� indertijd� op� het� torentje�
ons� wilde� geven,� en� waarvan� wij� toen� zeiden�
Och� houdt� gij� die� maar� bij� U,� daar� zijn� zij� wel�
bewaard!,� niet� kunnend� vermoeden� dat� ooit�
zoveel� ellende� als� thans� het� geval� is� over� onze�
Gemeente� zou� gebracht� worden� en� dientenge�
volge�ook�over�U�en�ons�zou�komen.�Wilt�gij�nu�
liever�ons�die�stukken�later�geven�wanneer�wij�
buiten�komen,�dan�is� het�ons�wel�maar� indien�
het� kan!� heeft� geen� zin� want,� indien� wij� en� gij�
in� leven� zijn� en� gij� ze� getrouw� bewaart,� kan�
het.� Indien� gij� namelijk� alle� moeite� ertoe� aan�
wendt,� hoop� ik� nog� steeds� dat� gij� iets� goeds�
zult� mogen� vinden� en� was� het� niet� terstond�
[ ]�dan�zou�gij�in�het�afgezonderde�zuidooster�
deel� van� het� huis� tijdelijk� Uw� goed� kunnen�
bergen,� want� het� is� maar� dat� wij� aanvankelijk�
gezegd� hebben� desnoods� tot� november� maar�
zo� het� kan� hoe� eerder� hoe� liever!� doch� sedert�
ben�ik�zo�van�alle�zijden�opmerkzaam�gemaakt�
op� het� glad� ongeschikte� om� in� november� van�
tuinbaas�te�verwisselen�zodat�wij�daaromtrent�
van�inzien�veranderd�zijn.�Met�onze�beste�wen�
sen.�
In�die�tijd�is�er�ook�met�die�onbekend�geble�
ven� onderwijzer� afgerekend,� dat� contact� is�
harder�van�toon,�al�verwachten�de�dames�wel�
dat� hun� meningsverschil� ná� dit� leven� wordt�
opgelost:� Met�verbazing�en�leedwezen�zien�wij�
hoe� gij� door� achterdocht� Uzelf� en� anderen� het�
leven� verbittert� en� mensen� verkeerd� beoor�
deelt.� [ ]� Wij� zijn� het� volkomen� met� U� eens�
dat�er�voor�arm�en�rijk�maar�één�weg,�één�waar�
heid�en�één�Heer�en�Heiland�is�door�wie�wij�zalig�
52�

worden� kunnen,� doch� het� verschil� tussen� U� en�
ons�bestaat�in�de�uitwendige�aangelegenheden�
van�de�kerk,�zodat,�wat�in�uw�oog�tot�haar�her�
stel� en� opbouwen� dienen� moet,� in� ons� oog�
strekt� tot� haar� ondermijning� en� verwoesting.�
Hierover�zullen�wij�het�denkelijk�op�deze�wereld�
wel� niet� eens� worden,� maar� indien� zoals� wij�
hopen�gij�en�wij�door�!s�Heeren�genade�eenmaal�
in� de� eeuwige� zaligheid� mogen� ingaan,� zal� die�
oorzaak� van� verdeeldheid� ook� voorgoed� zijn�
weggevallen.�
�

Onrecht�en�opstand�

�
Er� lag� nog� altijd� het� verzoekschrift� van� Van�
Keulen� en� Dirk,� van� wie� we� in� het� antwoord�
lezen� dat� hij� de� achternaam� Portengen� heeft.�
Of� er� in� de� tussentijd� druk� is� uitgeoefend,� valt�
niet�meer�na�te�gaan,�maar�de�dames�betonen�
zich� tevreden� dat� de� twee� in� hun� ogen� tot� in�
keer�zijn�gekomen:��
Dat�gij�nog�eens�verzocht�hebt�om�verandering�
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De�Reevaart�rond�1890�(die�vaart�doorsneed�tot�1970�het�dorp)�met�de�stoomboot�van�Van�Emmerik.�

in� ons� besluit� omtrent� den� baas� te� maken,� vin�
den� wij� zeer� goed� en� hebben� wij� liever� dan� dat�
gijlieden� onverschillig� waart� aan� iemand� onder�
en�met�wie�gijlieden�zo�lang�gewerkt�hebt�en�die�
altijd� belangstelling� in� U� betoond� heeft.� Ook�
voor�ons�zelven�is�het�een�groot�verdriet�en�een�
groot� verlies� dat� wij� baas� Strietman� moeten�
missen,�maar�wij�mogen�ons�eigen�belang�niet�in�
aanmerking�nemen�boven�dat�van�de�Gemeente�
en� zijn� daarom� tot� ons� oprecht� leedwezen� ver�
plicht�uit�onze�dienst�en�onze�Gemeente�iemand�
te� verwijderen� die� helaas� door� dwaalbegrip� en�
verkeerde� invloed� mede� werkt� tot� verwoesting�
en� ondergang� der� Hervormde� Gemeente� te� Ne�
derhorst� den� Berg.� Godsdienstige� overtuiging�
laten� wij� geheel� vrij,� maar� waar� die� brengt� tot�
onrecht� en� opstand� in� onze� Kerk� mogen� wij� dat�
niet� toelaten.� Daarom� ook� hebben� wij� met� ge�
noegen�vernomen�dat�gij,�zij�het�dan�na�geduren�
de� enige� tijd� te� hebben� mede� gedaan� ,� thans� U�
verklaard� hebt� te� willen� blijven� bij� onze� Neder�
duits� Hervormde� kerk.� Want� wie� de� wettige�
predikant,� kerkenraad� en� kerkvoogdij� smadelijk�
bejegent� en� met� minachting� behandelt,� mogen�
wij�in�onze�dienst�niet�houden.�
�
�

Weer�gelukkig�leven�

�
In� een� volgende� brief� aan� Wouter� geven� de�
dames�opnieuw�te�kennen�dat�zij�hem�bij�nader�
inzien� toch� liever� al� in� augustus�dan� pas� in� no�
vember� zien� vertrekken,� al� willen� ze� hem� wel�
doorbetalen.� Met� het� oog� op� de� opvolging�
verzoeken�zij�hem�aan�den�aanstaande�tuinbaas�
als�tuinmanswoning�aan�te�wijzen�Uw�3�vertrek�
ken� met� keldertorentje� zoals� het� vroeger� altijd�
geweest�is.�
Mocht�hij�met�zijn�talrijke�gezin�dan�nog�geen�
nieuwe� bestemming� hebben� gevonden,� dan�
kan� hij� tijdelijk� wel� in� de� andere� vertrekken� te�
recht.� Doch� wij� hopen� dat� gij� voordien� toch� iets�
voor�geschikts�moogt�vinden�en�dat�de�Heer�Uw�
weg�voorspoedig�zal�maken.�Het�is�en�blijft�onze�
hartelijke�en�bedelende�wens�dat�gij�eerlang�iets�
vinden� moogt� waar� gij� met� Uwe� vrouw� en� kin�
deren�weder�gelukkig�leven�moogt.�Doch�hoezeer�
het�ons�leed�doet�het�te�moeten�aanzeggen,�ach�
ten�wij�het�toch�om�verschillende�redenen�nood�
zakelijk� tot� het� besluit� te� komen� met� augustus�
van� tuinbaas� te� veranderen� en� zullen� wij� U� tot�
vergoeding� voor� die� drie� maanden� van� augustus�
tot�november�Uw�dubbele�loon�dus�f�250�geven�in�
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In�deze�torenkamer�woonde�tuinbaas�Wouter�Striet�
man�met�zijn�gezin�vanaf�1864�tot�aan�zijn�ontslag�in�
1887.�

plaats� van� f� 125.� Dit� zou� ik� U� verleden� week� ge�
schreven� hebben� indien� ik� niet� nog� enigszins�
gehoopt� had� dat� gij� mogelijk� na� Uw� Gelders� uit�
stapje�(wie� weet� is� dit� de� genoemde� bloemen�
tentoonstelling)� ons� enig� gunstig� bericht� om�
trent� Uwe� uitzichten� zou� kunnen� schrijven.� Wij�
verzoeken� U� ons� thans� volgens� Uwe� belofte� de�
nog� bij� U� berustende� rekeningen� en� eigendoms�
papieren�van�de�Christelijke�school�te�willen�over�
zenden�woensdag�in�de�[groenten]mand.�
�

We�moesten�wel�weg�

�
Tot�zover�deze�correspondentie.�Op�13�septem�
ber�van�dit�roerige�jaar�1887�is�Wouter�met�zijn�
gezin,� blijkens� het� bevolkingsregister� van� Ne�
derhorst� den� Berg,� uitgeschreven� naar� Zeist.�
Daar� had� hij� al� op� 11� juni� voor� f� 7.100� uit� een�
openbare� veiling� gekocht:� Een� warmoezeniers�
hofstede�[groentekwekerij�met�hoeve]�bestaan�
de�uit�huis�met�achterhuis�en�schuur,�warmoeze�
niersboomgaard� en� weiland,� aan� de� Koppeldijk�
en�van�daar�tot�de�Biltse�Vaart.�
De� verhuizing� was� mede� mogelijk� gemaakt�
door�de� dames� Warin,�die� Wouter� bij� akte� van�
25�juli�1887�een�hypothecaire�lening�verstrekten�
van� achtduizend� gulden� tegen� 3� procent.� Het�
complex� was� nog� in� verhuur,� die� werd� per� 1�
januari� 1888� opgezegd.� Het� gezin� verhuisde�
uiteindelijk� pas� in� mei.� De� opbrengst� van� het�
land�verkocht�de�familie�langs�de�weg�met�be�
hulp� van� een� juk� met� twee� manden.� Zo� kwa�
men�wij�op�Zeist�te�wonen.�Onze�tante�Cor�was�
54�

Een�heel�oude�foto�van�kasteel� Nederhorst"�ten�tijde�
van�de�freules�Warin�met�op�de�voorgrond�baas�Striet�
man.�De�opname�is�gemaakt�rond�1875!�

als�jong�meisje�ooggetuige.�Je�kon�het�haar�op�
haar� oude� dag� nog� wrang� horen� zeggen:� De�
dames� stonden� te� huilen,� met� zakdoekjes� in� de�
hand�op�het�bordes,�maar�we�moesten�wel�weg!�
Op� zijn� tachtigste� verjaardag� (in� 1911)� is� het�
leven� van� Wouter� bezongen;� twee� coupletten�
daarvan� gaan� over� de� kerkstrijd� in� ons� ganse�
vaderland!� en� de� hartstocht� die� was� losge�
brand!:� Het� waren� dan� de� Synodalen,� die� ijver�
den� voor� vreemde� leer� /� de� Christus� van� Zijn�
troon� te� halen,� dit� bracht� ook� zoveel� tegen�
weer.� //� Daar� deze� strijd� van� alle� zijden� met� ge�
weld�en�krachten�werd�gedaan�/�tenslotte�moest�
gij�er�voor�lijden,�men�gaf�uw�bevel�van�heen�te�
gaan.�
Zoon� Jan� (onze� opa)� bediende� zijn� klanten�
met� een� hondenkar� en� paard�en�wagen,� waar�
na�zijn�zoon,�weer�Wouter�(mijn�vader�dus),�de�
zaak� in� groenten,� fruit� en� aardappelen� van�
eigen�tuin�en�de�Utrechtse�groothandel,�voort�
zette� met� een� T�Ford� en� later� drie� vrachtwa�
gens.�Broer�Wout�( junior!)�nam�de�laatste�fase�
van�het�bedrijf�voor�zijn�rekening,�totdat�in�het�
begin�van�de�jaren�zeventig�van�de�vorige�eeuw�
precies� daar� de� woonwijk� Zeist�West� moest�
worden� gebouwd.� Op� de� plaats� van� ons� huis�
staat�nu,�hoe�kan�het�anders,�een�protestantse�
kerk,�en�even�verderop�een�moskee.�
�

Zo�kan�het�verkeren�

�
Zo� lezen� we� hoe� diepe� overtuigingen� aanvan�
kelijk�nog�op�voet�van�gelijkwaardigheid�uitge�
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Kasteel� Nederhorst!�in�de�winter,�met�op�de�voorgrond�
het�mooie�smeedijzeren�hek.�

wisseld�werden,�totdat�de�maat�vol�raakte.�De�
freules,� weliswaar� oprecht� bezorgd,� hadden�
het� nu� eenmaal� voor� t� zeggen,� !baas � moest�
buigen,�anders�kon�hij�weg.�Terwijl�je�leest�dat�
ze� toch� ook� op� elkaar� gesteld� waren,� de� da�
mes� lieten� hun� tuinman� niet� vallen,� ondanks�
dat� hun� opvattingen� verschilden.� Het� is� een�
voorbeeld� van� de� toen� geldende� verhoudin�
gen� tussen� adel� en� burgerij,� tussen� baas� en�
ondergeschikte,� tussen� het� kerkelijk� gezag� en�
persoonlijk� geloof.� Eveneens� tussen� de� be�
staande� orde� en� het� eigen� geweten.� Beide�
partijen�betoonden�zich�zowel�toegenegen�als�
onbuigzaam,� en� allebei� beriepen� ze� zich� op�
een� opdracht� van� hoger� orde.� Die� orde� had�
voor� beiden� dezelfde� bron,� maar� pakte� ver�
schillend�uit,�ze�steeg�bij�beide�partijen�boven�
het� hoofd� en� hun� stand.� Er� is� moed� betoond�
met� een� beroep� op� het� geweten,� er� is� gelijk�
gehaald,� maar� wel� een� prijs� betaald.� De� ont�
wikkeling� was� daarmee� echter� niet� tot� een�
keerpunt�gekomen.�
Is�dat�nu�typisch�voor�die�tijd?�Uiteenlopende�
waarheden� mogen� in� de� loop� der� jaren� een�
ander� gezicht� hebben� gekregen,� hemelsbreed�
verschillen�ze�niet.�Er�zijn�parallellen,�indachtig�
de�gol�ewegingen�in�de�tijd.�In�het�gezin�waar�
uit� ik� kom,� is� één� van� de� tien� kinderen� weer�
Wout� genoemd,� een� ander� Jan.� Hun� namen�
komen� in� de� familie� vaker� voor,� onze� eigen�
zoon� heet� Wouter� Jan.� Dat� Jan� komt� echter�
door� de� vernoeming� van� zijn� grootvader� van�
moeders� kant.� Het� bijbeltje� dat� de� oude� Wou�
ter�blijkens�inscriptie�in�1843�als�12�jarige�kreeg,�
heeft�nu�bij�onze�zoon�Wouter�Jan�een�bijzon�
dere�plaats�in�huis.�
Wij� hadden� vroeger� thuis� nog� steeds� die�
boomgaard�aan�de�weg.�De�appels�plukten�we�
voor� de� handel� of� we� raapten� ze� voor� eigen�
gebruik.� Een� deel� werd� gejat� door� de� jongens�
uit� de� buurt,� daar� zaten� wij� niet� mee.� Echter,�
waar� ze� ook� heen� rolden,� ze� vielen� nooit� ver�
van�de�boom.�Intussen�zijn�de�oude�Nederland�
se� Hervormde� Kerk� en� de� Gereformeerde� Ker�
ken� in� Nederland,� samen� met� de� Evangelisch�
Lutherse� Kerk� vreedzaam� herenigd� in� de� nieu�
we�Protestantse�Kerk�in�Nederland,�de�PKN.�Op�
�

aarde,� niet� eens� pas� in� het� hiernamaals.� Het�
kan�verkeren�in�tijd�en�eeuwigheid.�
�

PS:�Krant,�klok�en�klepel�

�
Dit�verhaal�heeft�nooit�de�bedoeling�gehad�om�
de� geschiedenis� van� de� doleantie� te� beschrij�
ven,� daar� bestaat� meer� dan� voldoende� litera�
tuur�over.�Het�ging�erom�de�gevolgen�te�laten�
zien�voor�de�eigen�familiegeschiedenis.�Maar�in�
de�hele�correspondentie�komen�de�inhoud�van�
het� conßict,� de� oorzaak� en� de� gewraakte� op�
vatting� niet� uit� de� verf.� Dat� het� gezag� in� het�
geding� kwam,� was� kennelijk� aanleiding� ge�
noeg.�Daarin�onderscheidt�het�geschil�zich�niet�
van�zovele�andere,�toen�en�nu.�Na�de�beschrij�
ving�kwam�er�nog�een�publicatie�boven�water.�
Wat� zich� op� !Den� Berg � afspeelde,� haalde� de�
landelijke�pers�in�De�Heraut,�de�Gereformeerde�
weekkrant� met� als� hoofdredacteur� Abraham�
Kuyper.�Maar�ook�die�gaat�langs�het�punt�heen.�
En�waar�de�krant�de�klok�van�het�ontslag�heeft�
horen� luiden,� weten� wij� over� de� klepel� van� de�
!douceur �niet�beter�dan�dat�die�hypotheek�per�
1907�afgelost�is.�Wij�kennen�nu�dus�wél�de�per�
soon�om�wie�het�hier�gaat,�hij�brengt�deze�ge�
schiedenis�voor�ons�tot�leven.�
De� Heraut:� Amsterdam,� 17� Juni� 1887.� Naar�
aanleiding� van� het� ook� door� ons� opgenomen�
gerucht,� dat� te� Nederhorst� den� Berg� een� tuin�
man� op� een� buitenplaats� uit� zijn� dienst� zou� zijn�
ontslagen� omdat� hij� doleren� ging,� meldt� men�
ons:�1e�dat�aan�deze�tuinman,�die�met�1�Augustus�
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Nogmaals�de�Reevaart�rond�de�tijd�van�de�Doleantie.�Op�de�dijk�de�telegraafpaal�voor�het�postkantoor�van�de�wedu�
we�Roukens.�

ontslagen� is,� traktement� tot� 1� November� werd�
verzekerd;� en� 2e� zekere� som� gelds,� die� hem� in�
staat� stelde� eigenaar� van� een� tuinzaak� te� wor�
den.� Nu,� dat� wie� over� de� middelen� beschikt� om�
een� groot� buiten� te� bezitten,� een� tuinman� die,�
gelijk�deze�berichtgever�zelf�meldt,� vele�jaren�op�
lofwaardige� wijze� gediend� had!,� niet� wegzendt�
zonder�een�douceur,�spreekt�wel�vanzelf,�en�dat�
in�casu�deze�douceur�niet�karig�zou�uitvallen,�lag�
in�den�aard�der�zaak.�Maar�zo�blijft�dan�toch�het�
feit� dat� een� tuinbaas,� die� vele� jaren� op�
lofwaardige�wijze!�zijn�taak�vervuld�had,�zonder�
dat� hij� weg� wenste,� en� zonder� dat� er� iets� was�
voorgevallen,�uit�zijn�dienst�ontslagen�is,�zonder�
dat� hiervan� enige� andere� reden� wordt� rondver�
teld� dan� alleen� dat� hij� meende� om� Jezus� zijn�
Koning� te� eren,� niet� langer� aan� een� ongelovig�
kerkbestuur,� waarvan� de� moderne� heer� Koch�
bezieler� en� voorzitter� is,� te� mogen� gehoorza�
men.�En�dit�verschijnsel�nu�blijft�ons�in�hoge�ma�
te� bedenkelijk� voorkomen.� Daar� echter� de� per�
soon� wie� het� hier� geldt,� ons� zelfs� niet� bij� name�
bekend� is,� bestaat� er� voor� ons� geen� aanleiding�
hierop�verder�in�te�gaan.�
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Dit� artikel� verscheen� eerder� in� Werinon� 88�
(april�2015).�
�
Henk� Strietman� is�opgegroeid�in�Zeist�en�woont�
in�Bilthoven.�Strietman�is�werkzaam�als�zelfstan�
dig� adviseur� en� coach,� werkte� eerder� voor� het�
ministerie� van� onderwijs� en� landelijke� organisa�
ties.� Hij� is� verder� actief� in� o.a.� de� Protestantse�
kerk.�
�
De� stukken� zijn� in� chronologische� volgorde�
aangehaald� en� cursief� gedrukt,� en� wel� in� de�
oude� spelling,� behalve� waar� die� een� goed� be�
grip� in� hedendaags� Nederlands� in� de� weg� zou�
staan.�Een�enkele�keer�is�een�ouderwets�woord�
in�de�tekst�rechtop�vertaald�of�toegelicht.�Met�
dank�aan�Henk�Wegerif�en�Hans�Kluin�voor�hun�
nauwgezet�bronnenonderzoek�en�de�transcrip�
tie� van� de� handschriften,� aangetro�en� in� het�
Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�te�Hilversum�
resp.�Digibron.nl.�
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De Doleantie in Nederhorst den Berg
Gerard�Baar�
Het�artikel�van�Henk�Strietman�met�de�titel� Opstand�op�Den�Berg�en�ontslag�van�
een�tuinbaas!�behoeft�enige�uitleg,�want�het�beschrijft�een�gebeurtenis�die�het�
gevolg�is�van�het�begin�van�de�Doleantie�in�Nederhorst�den�Berg�in�1887.�Een�
sluimerend�onbehagen�leidt�tot�een�grimmige�strijd�tussen�twee�partijen�die�elkaar�
compromisloos�bevechten�in�woord�en�kortstondig�ook�in�daad.�
Hoofdpersoon� in� dat� verhaal� is� Wouter� Striet�
man� (in� 1831� geboren� bij� of� op� Rusthoek� in�
Baarn),� zoon� van� de� in� Engter� (Osnabrücker��
land)� geboren� Hendrik� Strietman.� Deze� vindt�
rond�1820,�net�als�vele�andere�tuinlieden�uit�dat�
gebied,� emplooi� op� een� van� de� talrijke� buiten�
plaatsen� die� Holland� dan� rijk� is.� Wouter� zoekt,�
als� hij� zelfstandig� wil� worden,� aanvankelijk� zijn�
heil�in� s�Graveland,�maar�solliciteert�op�33�jarige�
leeftijd�(in�1864)�naar�de�functie�van�tuinbaas�bij�
de� freules� Warin� op� het� kasteel� Nederhorst.� Zij�
nemen� hem� aan� als� hovenier,� omdat� hij� in� hun�
levenssfeer�past,�want�hij�is�lidmaat�van�de�her�
vormde�kerk�van�Nederland.�
In�een�bij�de�familie�Strietman�bewaard�geble�
ven� brie�e� aan� de� freule� (een� van� de� dames�
Warin),� gedateerd� 23� maart� 1887,� schrijft� Wou�
ter,�nadat�hij�zijn�congé�heeft�gekregen,�samen�
gevat�het�volgende:�
Ik�ben�zeer�verontwaardigd�over�het�feit�dat�de�
kerkbestuurders� mij� bij� UEd� zwart� gemaakt� heb�
ben.�Zij�doen�het�voorkomen�alsof�ik�de�leider�van�
de� opstand� ben.� Het� tegendeel� is� waar,� want� ik�
ben� naar� buiten� toe� bij� geen� enkele� handeling�
betrokken�geweest.�Iedereen�die�ik�sprak,�heb�ik�
te�kennen�gegeven,�dat�zo�gauw�er�geweld�aan�te�
pas�zou�komen,�ik�het�voor�gezien�zou�houden.�
Verder�schrijft�hij�in�zijn�verweer�dat�ds.�Veen�
huijsen� degene� is� die� de� lont� in� het� kruitvat�
heeft�gestoken.�Volgens�Strietman�is�beurtvaar�
der�Van�Emmerik�door�de�dominee�met�leugens�
en�bedrog�in�een�kwaad�daglicht�gezet,�met�de�
bedoeling� Van�Emmerik� onschadelijk� te� maken.�
Strietman�stelt�dat�hij�heeft�moeten�kiezen�tus�
sen�recht�en�onrecht,�niet�alleen�tegenover�een�
!Heilig� en� Regtvaardig� God ,� maar� ook� tegen�
�

over� de� freule.� Hij� eindigt� met� de� woorden� dat�
hij� heel� goed� weet� dat� zijn� brood� er� mee� ge�
moeid�kan�zijn.�
Wat�is�er�gebeurd�in�maart�van�het�jaar�1887?�
De� spanning� tussen� de� hervormden� en� de� Kuy�
perianen� (de� gereformeerden)� neemt� toe.� De�
ochtenddienst� van� 2� maart� is� bijna� verstoord,�
zodat�de�O�cier�van�Justitie�het�nodig�acht�een�
rijksveldwachter�uit�Weesp�te�sturen,�om�bij�de�
avonddienst� de� orde� te� bewaren.� Hoewel� Van�
Emmerik� dan� nog� steeds� kerkvoogd� is,� laat� ds.�
Veenhuijsen�een�paar�dagen�later�de�sloten�van�
de�kerk�vervangen.�Tevens�komen�er�kettingen�
aan� de� toegangshekken� van� de� Willibrordkerk.�
Dit� alles� gebeurt,� terwijl� Van� Emmerik� en� zijn�
medestanders� luisteren� naar� een� preek� van� de�
dolerende� predikant� P.J.� Karssen� in� de� schuur�
van�boerderij�Het�Hemeltje.�Zijn�tegenwerking�is�
ingecalculeerd,�want�kerkvoogd�Van�Emmerik�is�
in�het�bezit�van�de�sleutel�die�op�de�oude�sloten�
past.�Al�de�hele�week�zijn�er�dag�en�nacht�men�
sen�op�de�been�rond�de�kerk,�de�situatie�is�rond�
uit� dreigend,� daarom� roept� burgemeester�
Schottelink�de�hulp�in�van�de�rijkspolitie.�
Op�18�maart�blijkt�de�zaak�volgens�een�rapport�
van� rijksveldwachter� J.� van� Zanten� geëscaleerd�
te�zijn.�Van�Emmerik�heeft�de�hem�begeleidende�
veldwachter� Terlouw� bevolen� alle� sloten� van� de�
Nederlandse� Hervormde� kerk� open� te� breken,�
onder� het� toeziend� oog� van� een� grote� menigte.�
Op� bevel� van� Van� Zanten� staken� zij� hun� poging.�
Terlouw� beledigt� Van� Zanten� met� de� woorden:�
Maar�jij�zal�morgen�wel�een�boterham�met�vleesch�
krijgen�van�den�Dominee�voor�jou�flinke�handeling�
(dit�zou�hem�bijna�de�kop�kosten,�want�de�Com�
missaris�des�Konings�werd�ingelicht).�
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Hier�werd�Hendrik�Strietman�in�circa�1790�gedoopt.�

Osnabrückerland�(Engter),�vroeger�het�zelfstandige�
Bisdom�Osnabrück.�

De�O�cier�van�Justitie�zegt�op�23�maart�de�de�
tachering� toe� van� rijksveldwachter� Van� Zanten�
in�Nederhorst�den�Berg�(deÞnitief�pas�eind�mei),�
voor� de� tijd� dat� hij� dat� nodig� acht.� De� sfeer� is�
dermate�verhard�dat�een�paar�dorpelingen�zelfs�
op� zoek� gaan� naar� een� andere� beurtschipper,�
die�de�concurrentie�met�Van�Emmerik�zou�willen�
aangaan.�Op�6�mei�stapt�hij�naar�de�O�cier�van�
Justitie� om� zijn� beklag� te� doen� over� het� optre�
den� van� de� politie.� Begin�juni� stuurt� de� kerken�
raad� een� schrijven� aan� burgemeester� en� wet�
houders,� waarin� hij� attendeert� op� het� feit� dat�
koster�Dolman�sinds�kort�noodgedwongen�in�de�
Willibrordkerk�woont.�Deze�maatregel�heeft�de�
kerkenraad� genomen� in� verband� met� de� hand�
having�der�rechten�van�de�kerk.�De�dolerenden�
betwistten� bij� burgemeester� Schottelink� de�
wettigheid� van� koster� Dolman.� Op� 18� juni�
brengt�de�Commissaris�des�Konings�een�bezoek�
aan� het� dorp� teneinde� zich� te� vergewissen� van�
de�toestand.�
Dan�steekt�er�een�nieuw�probleem�de�kop�op,�
want� ten� gevolge� van� het� doleren� raakt� het�

bestuur�van�de�School�voor�Christelijk�Nationaal�
Onderwijs� verdeeld.� Dit� leidt� ertoe� dat� het�
schoolhoofd� J.H.� van� der� Hoeven� in� het� najaar�
zijn� ontslag� krijgt.� Op� 1� december� moet� hij� de�
onderwijzerswoning� aan� de� Overmeerseweg�
hebben�verlaten.�
Een� paar� maanden� daarvoor,� in� augustus,�
stuurt� de� kerkenraad� een� bedankbrief� aan� bur�
gemeester� Schottelink,� omdat� door� zijn� ingrij�
pen� (op� 18� maart)� er� in� de� Willibrordkerk� weer�
gewoon�kan�worden�gepreekt.�Als�dank�beloont�
het� kerkbestuur� de� hulptroepen,� die� ingezet�
waren� voor� het� oplossen� van� de� in� het� begin�
van� 1887� ontstane� verwarring!.� De� beloningen�
zijn� niet� mis"� De� brigadiers� uit� Amsterdam� krij�
gen�80�gulden,�de�brigade�uit�Weesp�75�gulden�
en� veldwachter� Van� Zanten� zelfs� 25� gulden.�
Bovendien� mag� dorpsveldwachter� De� Bie� van�
de� O�cier� van� Justitie� 10� gulden� in� ontvangst�
nemen.�
De� gereformeerden� nemen� vanaf� april� 1888�
een�kerk�in�gebruik�aan�de�weg�naar�de�Hinder�
dam,� op� de� plaats� waar� sinds� 1936� het� nieuwe�
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Boven:�Kapitein�J.J.�van�Emmerik�vervoerde�passagiers�en�goederen�naar�Weesp�en�Amsterdam�of�andersom�naar�
Utrecht.�Met�kleine�bootjes�werd�ook�de�melk�van�de�boeren�door�hem�naar�de�melkfabriek�in�Vreeland�vervoerd�
(foto�ca.�1890).�
Linksonder:�School,�kerk�en�pastorie�van�de�gereformeerde�gemeente�rond�1900.�
Rechtsonder:�Pijpenkop�van�Wouter�Strietman?�

kerkgebouw�staat.�Dit�gebouw�is�nu�opgedeeld�
in�appartementen,�aan�de�bouwstijl�is�de�oude�
functie�nog�te�herkennen.�
Hoveniers� spelen� in� dit� verhaal� een� cruciale�
rol.� Achterkleinzoon� Henk� Strietman� kwam� via�
een�thans�in�de�pastorietuin�werkzame�hobby�
tuinder� in� contact� met� Werinon.� De� hier� afge�
beelde�pijpenkop�is�in�diezelfde�tuin�tijdens�het�
spitten� naar� boven� gekomen.� Het� zou� een� ge�
deelte� van� de� pijp� van� Wouter� Strietman� kun�
nen� zijn,� want� ik� neem� aan� dat� hij� in� opdracht�
van� de� freules� vast� wel� eens� de� tuin� van� de�
dominee�onderhanden�heeft�moeten�nemen.�
�
Dit� artikel� verscheen� eerder� in� Werinon� 88�
(april�2015).�
�
Gerard� Baar� was�huisschilder�in�Nederhorst�den�
Berg.� Hij� is� redacteur� van� Werinon,� waarin� hij�
regelmatig�publiceert.�
�

�
Bronnen�
SAGV� 56� Gemeente� Bestuur� Nederhorst� den�
Berg,�Algemene�Correspondentie�1885�/91.�
SAGV�56�Gem.�Bestuur�Nederhorst�den�Berg,�
Ingekomen�Stukken�1887.�
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Geachte redactie

Roelof Visser, pionier van de Nederlandse Omroep
Techniek
Naar� aanleiding� van� het� TVE�themanummer�
Hilversum� Mediastad!� wil� ik� u� erop� wijzen� dat�
in� dat� nummer� de� rol� van� mijn� vader,� Roelof�
Visser,�is�onderbelicht�en�die�van�Willem�Vogt�is�
overbelicht.�Het�initiatief�tot�de�oprichting�van�
de� NSF�radio� ging� uit� van� Ir.� Dubois,� directeur�
van�de�NSF,�die�in�maart�1920�mijn�vader,�Roe�
lof�Visser,�overhaalde�in�dienst�te�treden�van�de�
NSF:� Kom� meneer� Visser,� wij� gaan� de� omroep�
beginnen.� Mijn� vader� werd� aangenomen� als�
plaatsvervangend� chef� laboratorium.� Hij� ver�
kreeg� na� 14� dagen� de� bouwopdracht� voor� de�
beurszender.� In� 1920� verzocht� Vogt� schriftelijk�
aan� Visser� om� bemiddeling� voor� een� dienstbe�
trekking� bij� de� NSF� en� werd� aangenomen� als�
chef�exploitatie.�
In� 1922� gaf� Dubois� opdracht� aan� Ir.� Wight,�
met� Visser� als� zijn� rechterhand,� de� NSF�zender�
te� bouwen.� De� eerste� proefuitzendingen� wer�
den� verzorgd� met� Dubois� als� omroeper� en�
Wight� en� Visser� als� technici.� Later� kreeg� Vogt,�
tegen� zijn� zin,� de� opdracht� om� als� omroeper�
mee� te� werken.� Met� de� eerste� o�ciële� uitzen�
ding�in�1923�kwam�ook�de�eerste�lijnuitzending�
tot� stand.� Hiermede� is� door� Visser,� met� zijn�
lijnapparatuur,�de�weg�geopend�voor�de�niet�te�
stuiten� groei� van� de� omroep.� De� luisteraar�
werd� nu� de� mogelijkheid� geboden� via� de� tele�
foonlijn� oorgetuige� te� zijn� van� alle� actuele� ge�
beurtenissen�in�Nederland.�
In� Aether,� kwartaalschrift� van� de� stichting�
Nederlandse� omroepmuseum,� nr.� 19� (april�
1991),�staat:��
Er� is� een� omroeppionier� geweest� die� nooit�
helemaal�de�eer�heeft�gekregen,�die�hem�dubbel�
en� dwars� toekomt,� de� technische� man� van� het�
eerste� uur,� wiens� waardevol� archief� zich� in� het�
omroepmuseum�bevindt.�
Bij�zijn�jubileum�sprak�Vogt�in�maart�1950�zijn�
laudatio�uit,�waarin�hij�onder�andere�zei:��
Dit� is� een� aangename� taak� voor� mij,� want� de�
radioloopbaan� van� de� heer� Visser� beweegt� zich�
over� grote� stukken� evenwijdig� aan� mijn� eigen�
loopbaan� in� de� radio.� Vanaf� het� prille� begin� van�
60�

Marconi s� uitvinding� was�heer� Visser� een� van� de�
weinigen�die�deze�vaste�grond�betrad.�Zijn�loop�
baan� bij� de� radio�omroep� is� slechts� een� zilveren�
stuk�van�zijn�gehele�omroepcarrière.��
Vogt� beschrijft� Visser,� als� een� radioman� met�
uitzonderlijke�technische�bekwaamheden.�Van�
af� het� eerste� begin� heeft� Visser� zich� voor� alle�
omroepverenigingen� met� gelijke� toewijding,�
volle�overgave,�met�inzet�van�zijn�vakkennis�en�
zijn� vaardigheid,� ingezet.� Hij� heeft� pionieruit�
zendingen� en� omroeppremières� technisch� ver�
zorgd.�
Visser� had� een� groot� aandeel� in� het� ontwer�
pen� van� studio�installaties� voor� de� AVRO� en�
KRO� en� was� chef� van� de� PHOHI�zenders.� Hij�
zond� voor� de� eerste� maal� een� concert� vanuit�
het� concertgebouw� te� Amsterdam� uit.� Hij� had�
een�aandeel�in�de�ontwikkeling�van�vliegtuigra�
dio� en� maakte� de� eerste� wasopname� van� het�
concertgebouw� voor� Decca.� Tot� zover� deze�
beknopte� samenvatting� van� de� door� Vogt� uit�
gesproken�laudatio.�
In� al� zijn� publicaties� laat� Vogt,� een� excellent�
schrijver,� deze� zijde� van� het� ontstaan� van� de�
NSF�radio� onbelicht� en� belicht� zich� zelf� als� de�
omroeppionier� van� het� eerste� uur� met� een�
vooruitziende�blik.�Met�als�gevolg�dat�historici,�
die�Vogt�citeren,�zijn�onjuiste�beweringen�over�
de�geschiedenis�van�de�omroep�in�hun�publica�
ties� verder� verspreiden.� Vogt� heeft� dit� conse�
quent� doorgevoerd� totdat� Visser,� in� mijn� aan�
wezigheid,� hem� hierop� in� 1969� vanaf� zijn� ziek�
bed�aansprak:�Vogt,�ik�weet�nog�precies�hoe�het�
vanaf�het�begin�is�gegaan.�Vogt�boog�zijn�hoofd�
en�het�gelaat�kleurde�dieprood.�Zijn�mond�ging�
op� en� neer,� maar� de� woorden�kwamen� er� niet�
uit.� En� plots� draaide� hij� zich� om� en� verliet� met�
zeer�gehaaste�pas�het�ziekenhuis.�
�
Blaricum,�14�januari�2016,�
W.J.A.�Visser�
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Historisch Café

TVE�organiseert�in�de�maanden�januari,�maart,�mei,�september�en�november�samen�met�het�
Stadsarchief,�de�Vereniging�Vestingstad�Naarden�en�het�Comenius�Museum�op�de�derde�
dinsdag�van�die�maanden�het�Historisch�Café�Naarden.�Er�worden�lezingen�gegeven�over�
onderwerpen�uit�de�boeiende�geschiedenis�van�Stad�en�Lande�van�Gooiland�of�van�wat�
elders�aan�de�orde�is.�De�toegang�is�gratis,�maar�een�bijdrage�in�de� hoed!�wordt�op�prijs�
gesteld.�
�
De�komende�onderwerpen�zijn:�
Dinsdag�15�maart:�Henk�Michielse�over�de�stadswording�van�Naarden;�
Dinsdag�17�mei:�Peter�Korver�over�WO�II�in�het�Gooi.�
�
Het�Historisch�Café�wordt�gehouden�in�De�Hoed,�Adriaan�Dortsmanplein�1b,�Naarden�Vesting�
en�start�om�20.00�uur.�Zie�ook:�www.tussenvechteneem.nl/activiteiten�

�
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Het lezen waard

Boekbesprekingen
Amsterdamse boeren
�
Op�het�eerste�gezicht�wekt�het�misschien�enige�
bevreemding,� dat� een� historisch�geograÞsche�
publicatie� onder� de� titel� Amsterdamse� Boeren�
in� aanmerking� komt� voor� een� bespreking� in�
Tussen� Vecht� en� Eem.� En� inderdaad,� wie� de�
inhoudsopgave� raadpleegt,� zal� merken,� dat�
onze� regio� pas� in� het� laatste� hoofdstuk� directe�
aandacht� krijgt� op� de� pagina s� 251� t/m� 266,� on�
der� de� titel� Aan� weerszijden� van� de� Vecht.� Wie�
op�grond�van�deze�constatering�het�boek�onge�
lezen� terzijde� legt,� loopt� alle� kans� verstoken� te�
blijven� van� wezenlijke� informatie� met� betrek�
king� tot� de� historie� van� het� landschap� in� het�
westelijk�deel�van�ons�werkgebied.�
GeograÞe�is�de�wetenschap�die�een�antwoord�
poogt� te� vinden� op� de� vraag:� Wat� is� waar� en�
waarom�daar?�Vertaald�naar�de�historische�geo�
graÞe:�Wat�was�waar�en�hoe�kwam�dat�daar?�
In� dit� boek� is� beschreven� hoe� de� eerste� ont�
ginners�en�hun�directe�nageslacht�het�veenland�
schap� tussen� de� al� bewoonde� gronden� van� de�
Kennemer� strandwallen,� de� Vechtoever� en� het�
Gooi� binnen� enkele� eeuwen� hebben� omge�
vormd�tot�een�welvarend�cultuurlandschap.�Als�
bron� voor� dit� onderzoek� is� vooral� gebruik� ge�
maakt� van� de� sporen,� die� in� het� landschap� zelf�
te� vinden� zijn� en� daaruit� zijn� af� te� lezen� en� dat�
gaat�terug�tot�ongeveer�het�jaar�800�na�Chr.�
Wanneer� er� iets� duidelijk� wordt� in� dit� boek,�
dan� is� het� wel,� dat� natuurlijke� en� staatkundige�
of� bestuurlijke� grenzen,� wel� eens� kunnen� sa�
menvallen,� maar� dat� hun� wijze� van� ontstaan�
principieel�van�elkaar�verschilt.�Daarmee�is�met�
een� aangegeven,� dat� ook� de� landschappelijke�
historie�van�regio s�als�Waterland�en�Amstelland�
iets� zegt� over� die� van� het� gebied� aan� weerszij�
den� van� de� Vecht,� wanneer� wij� afgaan� op� be�
paalde� wetmatigheden� in� de� natuurlijke� land�
schapsontwikkeling.�
Het� voert� op� deze� plaats� te� ver� om� alles� te�
vermelden,� wat� ons� wordt� geboden� van� de�
oudste� geschiedenis� van� steden� als� Muiden,�
Weesp� en� Naarden� en� hun� omgeving.� Daarbij�
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zijn� vele� al� reeds� bekende� gegevens,� maar� zij�
worden� in� een� nieuw� historisch� en� geograÞsch�
licht� geplaatst.� En� dat� maakt� deze� uitgave� van�
fundamenteel�belang�voor�volgende�publicaties�
over�de�historie�van�deze�regio.�
Het� boek� is� geschreven� in� een� vlot� leesbare�
stijl,�waarbij�wetenschappelijke�vakterminologie�
niet� wordt� vermeden.� Enkele� los� bijgevoegde�
kaarten� in� kleur� verduidelijken�de� tekst� evenals�
de�in�het�boek�opgenomen,�illustraties,�kaartjes�
en�tekeningen.�
Anne�Medema�
�
Chris�de�Bont,�Amsterdamse�Boeren.�Een�histo�
rische� geograÞe� van� het� gebied� tussen� de� dui�
nen� en� het� Gooi� in� de� middeleeuwen.� Hilver�
sum,� Uitgeverij� Verloren,� 2014,� ISBN978�90�
8704�458�9.�Prijs�!�35.�
�
�
�
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Woordenboek Huizer
dialect
Op�9�oktober�verscheen�de�eerste�druk�van�het�
Woordenboek�Huizer�dialect;� een� woordenboek�
waar�in�Huizen�zelf�maar�ook�in�de�dialectologie�
lange� tijd� naar� is� uitgekeken.� Huizen� is� een� bij�
zondere�plaats,�omdat�het�op�de�grens�ligt�van�
oost��en�west�Nederland.�Oostelijke�verschijnse�
len,� ook� wel� aangeduid� als� Nedersaksisch,� vin�
den� hier� hun� uiterste� begrenzing.� Een� voor�
beeld� is� het� uitspreken� van� de� n� aan� het� eind�
van� onvervoegde� werkwoorden� of� werkwoor�
den�in�het�meervoud:�!In�tegenstelling�tot�veruit�
de�meeste�Hollandse�dialecten�spreken�Huizers�
de� slot�n� in� woorden� als� blijven,� hebben� en�
moeten�wel�uit,"�zo�staat�op�p.�36�van�het�Woor�
denboek�te�lezen.�Dat�is�overigens�ook�in�tegen�
stelling�tot�de�Nederlandse�standaardtaal,�waar�
in�de�n�aan�het�eind�van�die�woorden�nauwelijks�
meer� wordt� uitgesproken� (maar� nog� altijd� ge�
schreven#).� Eveneens� oostelijk� is� de� zogeheten�
umlaut� (klankverandering)� van� lange� klinkers,�
bijvoorbeeld� grøn,� !groen".� Dat� verschijnsel�
komt�in�het�oosten�van�Nederland�(en�natuurlijk�
in� het� Duits,� waaraan� we� het� woord� umlaut�
ontlenen)� volop� voor,� maar� ten� westen� van�
Huizen�hoor�je�het�nergens.�
Wat�het�Huizens�ook�intrigerend�maakt,�is�dat�
het�een�zogeheten�Zuiderzeedialect�is.�Van�ouds�
her�is�al�bekend,�dat�de�Zuiderzeedialecten�soms�
over� grote� afstanden� overeenkomsten� vertoon�
den� maar� duidelijk� te� onderscheiden� waren� van�
de� dialecten� die� in� de� boerendorpen� een� paar�
kilometer� verderop� werden� gesproken.� De� Leid�
se�hoogleraar�Kloeke�werd�in�de�jaren�dertig�van�
de� vorige� eeuw� al� getroffen� door� de� overeen�
komsten� tussen� het� dialect� van� Huizen� en� dat�
van� Emmeloord.� Dat� is� uiteraard� niet� de� hoofd�
plaats� van� de� Noordoostpolder,� maar� Emme�
loord� op� Schokland,� dat� toen� al� enige� decennia�
ontruimd�was,�maar�waarvan�de�vroegere�bewo�
ners�nog�altijd�hun�streektaal�in�ere�hielden.�Om�
dat� die� Emmeloorders� allemaal� katholiek� waren�
en�de�Huizenaren�protestant�(een�uitzondering�in�
het�Gooi),�dacht�Kloeke�aan�de�mogelijkheid�dat�
�

de� Emmeloorders� zouden� afstammen� van� men�
sen� die� om� hun� geloof� uit� Huizen� vertrokken� of�
verdreven� waren.� Een� kenmerk� dat� Kloeke�
noemt,�is�de�uitspraak�ng(t)�waar�het�Nederlands�
nt�heeft,�bijvoorbeeld�brangd.�Het�Woordenboek�
stelt�dat�dit�voorkomt�in�het�Gooi,�en�dat�is�juist,�
maar�het�komt�ook�volop�voor�in�het�dialect�van�
Bunschoten�Spakenburg,� het� genoemde� Schok�
land� en� nog� altijd� in� het� Urks.� Maar� ook� in� het�
zeventiende�eeuwse� Amsterdams� (ook� een� Zui�
derzeestad� tenslotte);� bij� Bredero� kom� je� het�
heel�vaak�tegen.�
Een� typisch� !Zuiderzee�woord"� is�taatjen,� dat�
in� het� Woordenboek� staat� als� aanspreekwoord�
voor�man�of�jongen,�dat�ook�in�Enkhuizen�voor�
komt,�op�Urk�in�de�vorm�taote�en�op�Marken�als�
ta.� Op� die� eilanden� is� het� overigens� wel� een�
speciÞeke� man,� namelijk� de� vader.� Blak�
(windstilte)� komt� ook� in� het� Huizens� voor.� Dat�
geldt�weer�niet�voor�het�weglaten�van�de�h,�dat�
rond�de�Zuiderzee�algemeen�was,�maar�waar�de�
Huizenaren�geen�probleem�mee�hadden.�
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Een� apart� hoofdstuk� met� visserijtermen� ont�
breekt� overigens� in� het� woordenboek,� maar�
verder�is�het�tamelijk�compleet:�naast�de�eigen�
lijke� woordenlijst� zijn� er� ook� een� grammatica�
(klankleer� en� spelling,� vormleer,� zinsbouw)� en�
oude� en� nieuwe� teksten� (de� laatste� ook� uitge��
sproken�op�de�bijgevoegde�cd).�Het�boek�ziet�er�
fraai� uit,� met� zijn� harde� kaft,� glanzende� papier�
en�vele�illustraties.�
Die� illustraties� zijn� wel� allemaal� historisch� en�
dat� geldt� ook� voor� de� vele� voorbeeldzinnetjes�
die� de� dialectwoorden� verduidelijken.� Enerzijds�
begrijpelijk,� anderzijds� wordt� hiermee� onbe�
doeld� het� beeld� geschapen� dat� het� dialect� als�
communicatiemiddel� toch� niet� meer� helemaal�
van� deze� tijd� is.� Het� zal� ook� te� maken� hebben�
met� het� feit� dat� de� dialectwerkgroep,� als� in� zo�
veel�plaatsen�in�ons�land,�is�gaan�varen�onder�de�
vlag� van� de� Historisch� Kring,� wat� de� activiteiten�
van� de� dialectwerkgroep� geen� kwaad� heeft� ge�
daan.� Een� overzicht� van� de� lange� ontstaansge�
schiedenis�(in�1971�werd�al�begonnen!)�leest�men�
in� de� ontstaansgeschiedenis,� aan� het� begin� van�
het�boek,�maar�ook�in�de�dankwoorden�aan�het�
eind.�
Tenslotte� nog� een� aardig� verschijnsel� dat� ik� in�
het� hoofdstuk� over� de� zinsbouw� aantrof:� de�
verdubbeling�van�het�voorzetsel,�dat�voor�en�na�
het� zelfstandig� voornaamwoord� komt.� Voor�
beelden� aldaar� genoemd:� ik� mós� deur� de�
vurdeur�deur�en� dat�touwe�mós�om�z n�snoet�om.�
Het� verschijnsel� wordt� uniek� voor� het� Huizens�
genoemd,� maar� dat� is� het� niet.� In� grote� delen�
van� Oost�Nederland� kun� je� zinnetjes� horen� als:�
ik�gao�op�huus�op�an.�Een�mooi�voorbeeld�is�ook�
te� horen� in� de� bekende� hit� Oerend�hard� van� de�
popgroep� Normaal:� Iedereen� die� zei� van� die� lui�
heur�ie�nooit�meer�wat�van.�
Dit� intrigerende� verschijnsel� heeft� tot� nu� toe�
niet�de�aandacht�gekregen�die�het�verdient,�en�
het� is� daarom� des� te� belangrijker� dat� dit� Oost�
Nederlandse� verschijnsel� de� makers� van� het�
Woordenboek� Huizer� Dialect� niet� is� ontgaan.�
Ook�omdat�het�laat�zien�dat�Huizen�in�dialecto�
logisch� opzicht� dikwijls� de� meest� westelijke�
plaats�van�Oost�Nederland�is.�
�
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Dr.�Harrie�Scholtmeijer�is�een�Nederlandse�dialec�
toloog� en� schrijver� van� Nederlandse� dialect�� en�
streektaalboeken.� Hij� studeerde� Nederlands� en�
Oud�� en� Nedersaksisch� aan� de� Rijksuniversiteit�
Groningen.� Hij� promoveerde� in� 1992� aan� de� Uni�
versiteit� Leiden� op� het� Nederlands� van� de� IJssel�
meerpolders.� Hij� heeft� bij� het� Meertens� Instituut�
in�Amsterdam�gewerkt�en�daarna�bij�de�Stichting�
Grensoverschrijdende� Streektalen.� Vanaf� novem�
ber� 2007� is� hij� werkzaam� aan� de� Hogeschool�
Utrecht� o.a.� als� docent� Taalvaardigheid� Neder�
lands.�
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Agenda
Activiteiten�
�
april�
�
2�
�
Comeniusdag.�Jaarlijkse�herdenking�van�Jan�Amos�
Comenius�met�de�Comeniuslezing�verzorgd�door�Leo�
Lucassen�getiteld�Migratie�als�normaal�menselijk�ge�
drag�en�uitreiking�van�de�Comeniusprijs.�Locatie:�Gro�
te�Kerk�Naarden�van�13.00�15.30�uur.�Voor�informatie�
en�aanmelden�zie�www.comeniusmuseum.nl.�

8�
�
HK�Nederhorst�den�Berg�
Lezing�door�Nelli�Pastor,�vrijwilligster�museum�Weesp,�
over�het�bedrijf�en�de�familie�Van�Houten.�
Locatie:� De� Bergplaats,� Kerkstraat� 7,� aanvang� 20.00�
uur.�
�
9�
�
Bustocht�door�het�gebied�van�Gooise�Meren�met�gids�
die� historische� informatie� geeft.� Opstapplaats� Het�
Muizenfort� te� Muiden.� Deelnemers� uit� Muiderberg�
kunnen� bij� het� Rechthuis� opstappen.� Voor� informatie�
en� aanmelding� via� email� naar:� bustochtgooise�
meren@tussenvechteneem.nl.�

26�
�
Historische�Kring�Baerne�
Lezing� over� Pijnenburg� door� Benny� van� Dasselaar.�
Locatie� Het� Brandpunt,� Oude� Utrechtseweg� 4a,� aan�
vang�20.00�uur.�
�
30�
�
Historische�Kring�Huizen�
Fietstocht� Sporen� uit� het� verleden!,� een� twee� uur�
durende� tocht� in� de� omgeving� van� Huizen.� Start� om�
10.00�uur�bij�de�Botterwerf.�
�
mei�
�
1�
�
Hilversumse� Historische� Kring� Albertus� Perk� organi�
seert� een� Þetsexcursie� Sporen� van� de� Hilversumse�
tankgracht!� o.l.v.� Pieter� Hoogenraad� en� Rob� Loois.�
Verzamelen�met�Þets�om�14.00�uur�op�de�Kerkbrink.�

�

�
juni�
�
5�
�
Hilversumse� Historische� Kring� Albertus� Perk� organi�
seert�een�Þetsexcursie� Kunst�in�de�openbare�ruimte!�
o.l.v.�Rob�Loois�en�Claudia�Gianotten.�Verzamelen�met�
Þets�om�14.00�uur�op�de�Kerkbrink.�
�
25�
�
Historische�Kring�Huizen�
Rondleiding� Oude� begraafplaats.� Start� om� 15.00� uur�
bij� de� ingang� van� de� begraafplaats� aan� de� Ceintuur�
baan.�
�
�
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1a,�Baarn�
Expositie� Het� Rode� Dorp,� t/m� medio� mei.� Woe� van�
14.00�16.00�uur�en�za�van�11.00�13.00�uur.�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie� Agrarisch� Blaricum� Zoals� Het� Was,� t/m� za� 19�
maart�2016,�Expositie�BVV 31�i.v.m.�85�jarig�bestaan,�za�
2�april�t/m�za�17�september.�Do�van�20.00�22.00�uur�en�
za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�Naarden�
Tentoonstelling� van� Tsjechisch� kunstenaar� Borek�
Sipek�geínspireerd�op�de�persoon�en�het�werk�van�Jan�
Amos�Comenius.�Di�zo�van�12.00�17.00�uur�t/m�12�juni.�
�
Historische�Kring�Eemnes�
Raadhuislaan�21,�Eemnes�
Tentoonstelling�van�Eemnesser�merklappen.�Diversen�
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�expositie�Goois�
Verleden.�Hier�komen�de�geologische,�paleontolo�
gische,�archeologische�en�landschappelijke�
facetten�van�het�Gooi�aan�bod.�
Di�zo�13.00�16.30�uur.�Elke�derde�zondag�van�de�
maand�is�er�een�lezing�van�14.00�15.00�uur.�
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�
Huizer�Museum�
Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
Tentoonstelling� HuiZgebreid.� Oude� traditie� en� trendy�
ontwerpen�over�breien�en�borduren,�t/m�26�maart.�Di�
t/m�za�van�13.30�17.00�uur.�
�
Historische�Kring�Laren�
De�Lindenhoeve,�Burg.�Van�Nispenstraat�29,�Laren�
Eigen�collectie.�Za.�van�14.00�16.00�uur.�
�
Singer�Laren�
Oude�Drift�1,�1251�BS�Laren�
Tentoonstelling�Kirchner.�Expressionist�in�de�bergen,�t/
m�10�april.�Di�zo�van�11.00�17.00�uur.�
�
Museum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�over�Weesper�porselein�
en�reclamemateriaal�van�Van�Houten.�
Di�do�en�za�zo�van�13.30�16.30�uur.�
�
Kasteel�Loenersloot�
Rijksstraatweg�211,�Loenersloot.�
Vanaf� 1� april� starten� rondleidingen� weer.� Kijk� op�
www.kasteelloenersloot.nl� voor� bijzonderheden� en�
aanmelding�voor�rondleidingen.�

�
Blaricum:� 2� april� en� 1� oktober,� vertrek� vanaf� Achter�
de�Deel!,�het�onderkomen�van�de�HK�aan�de�Brinklaan�
4a.�Start�om�14.30�uur.�

Rondreizende� historische� tentoonstelling� Gooise�
Meren:�
1e�helft�maart�in�de�Bibliotheek�Naarden,�Van�Limburg�
Stirumlaan�2;�
2e� helft� maart� in� Wijkcentrum� Spieghelwijck,� Bussum,�
Iepenlaan�354a,�ma�t/m�vr�van�14.00�17.00�uur;�
1e� helft� april� Wijkcentrum� Uit�Wijk,� Bussum,� Dr.�
Schaepmanlaan�10;�
1e� helft� mei� Versa� welzijn,� locatie� SCAN� Naarden.� M.�
Kampstraat�3,�ma/m�vr�09.00�17.00�uur;�
juni� in� de� Grote� Kerk� Naarden,� Marktstraat� 13.� Di� t/m�
za�van�10.30�16.30,�ma�en�zo�13.30�16.30�uur.�
�
Stadswandelingen�
�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�wan�
deling�door�het�authentieke�dorp.�Aanvang�14.00�uur�
bij�het�Huizer�Museum�Schoutenhuis,�Achterbaan�82,�
1271�TZ�Huizen.�
�
Naarden:�Vereniging�Vestingstad�Naarden�organiseert�
iedere�derde�zondag�van�de�maand�een�stadswande�
ling�in�en�om�de�vesting.�Aanvang�12.30�uur�bij�de�
Utrechtse�Poort,�Ruysdaelplein.�
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Colofon
�

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

Website:�www.tussenvechteneem.nl�
�

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

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

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

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