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Erop�uit�
�
Het�is�weer�mei.�In�deze�tijd�van�het�jaar�trekken�
we�er�massaal�op�uit,�als�het�weer�dat�tenminste�
toelaat.� In�dit�nummer� vindt�u�dan�ook�enkele�
artikelen� waarin� de� buitenlucht� wordt� opge�
zocht.�Zo�schrijft�Frits�Booy�over�onderwijzer�en�
auteur�Cor�Bruijn,�bij�velen�vooral�bekend�door�
zijn� roman� 'Sil� de� strandjutter'.� Bruijn� maakte�
met� zijn� leerlingen�wandelingen�door�het�Gooi�
en�de�Vechtstreek�en�in�de�zomer�van�1908�met�
hen�zelfs�een�voetreis�naar�Sneek.�

Het�zal�u�niet�verbazen�dat�ook�professor�De�
Rijk�zijn�wandelschoenen�weer�heeft�aangetrok�
ken.�Dit�keer�loopt�de�prof�(of�liever�gezegd,�zijn�
anonieme� opvolger)� van� Weesp� naar� Muider�
berg,� terwijl�de�zomerwind�hem�door�de�grijze�
haren� speelt.� In� Loosdrecht� begon� men� rond�
1900�op�het�water�de�buitenlucht�op�te�zoeken.�
John�Mol�schrijft�over�de�vele�bootbouwerijen,�
de� jachthavens�en�de� talloze� scheepstypen�die�
Loosdrecht�rijk�was.�

Wie�er�ook�op�uit� trok,�was� landmeter�Lucas�
Jansz�Sinck.�In�april�1619�mat�hij�in�opdracht�van�
het�gewest�Holland�het�gebied�tussen�Vecht�en�
Eem� op.� Jaap�Groeneveld� laat� zien� hoe� verba�
zend�nauwkeurig�dat�gebeurde.�

Maar� in�de�meimaand�herdenken�we�ook�de�
Duitse� bezetting.� In� dit� meinummer� wordt� in�
twee�artikelen�aandacht�besteed�aan�die�perio�
de.�Cees�Pfei�er�schrijft�over�het�comité�dat� in�
december� 1944� op� initiatief� van� enkele� indus��
triëlen�uit�Weesp�werd�opgericht�en�dat�de�hon�
gerende� bevolking� van� die� stad� van� voedsel�
voorzag.� Klaas� Oosterom� vertelt� over� een� bij�
zonder�verzetsblaadje�dat�in�de�eerste�maanden�
van�1945�in�'s�Graveland�werd�gemaakt.�

Op�27�april�ontving�onze�oud�hoofdredacteur�
Henk�Michielse� (terecht)�de� Ludenpenning.� Jo�
ris�Cammelbeeck�doet�daarvan�verslag.�

Kortom,�dit� is�een�nummer�om�voor� thuis� te�
blijven.�

Hans�Mous�
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Achtergrond�van�de�kaart�
�

In�1535�had�de�Geheime�Raad�van�Karel�V�von�
nis�geveld,�hoe�de�grenzen� tussen�Holland�en�
het�Sticht�van�Utrecht�moesten�verlopen.�Deze�
waren�niet�dezelfde�als�die�van�het�Gooi,�waar�
de� kwestie�om�begonnen�was.� Langs� Eemnes�
werd� in� 1536� zonder� veel� gedoe� de� huidige�
Gooiergracht�gegraven,�die�nog�steeds�de�pro�
vinciegrens�vormt�en�als�enige�grens�in�principe�
op�de�Domtoren�werd�gericht.�

Met� Baarn� en� de� heerlijkheid� De� Vuursche�
lag�het�anders.�De�  landsgrens!� kwam� aan�die�
kant� ongeveer� in� het� verlengde� van� de� Eem�
nesser� Wakkerendijk� te� liggen� en� was� bijna�
rechttoe�gericht�op�Warnars�Hofstede�(het�hui�
dige�Drakenstein)�als�zuidoostelijk�hoekpunt.�Er�
was�zo�een�Hollandse�uitstulping�ontstaan�ten�
zuiden� van� Eemnes,� die� het� Baarnse� Veen� en�
een�groot�deel�van�de�heerlijkheid�De�Vuursche�
omvatte.� Jan� van� Culemborg,� heer� van� De�
Vuursche,�was�hiermee�helemaal�niet�blij.��

Ook� lagen� daarbinnen� Oostveen� en� Ridder�
veen,�die�we�nu�kennen�als�de�noordelijke�punt�
van� de� huidige� gemeente� De� Bilt.� Binnen� dat�
Hollandse�gebied�mochten�Utrechters�hun�be�
staande� rechten� blijven� uitoefenen,� terwijl� de�
Gooiers� er� geen� rechten� hadden.� Er� moesten�
daarom�duidelijke� scheidingen�worden�gedeÞ�
nieerd� om� de� partijen� uit� elkaar� te� houden.�

Daar�begon�de�narigheid.�Een� vechtpartij�met�
een�dode�ging�vooraf�aan�de�acceptatie�van�de�
grens� tussen�Gooiland�en�het�Baarnse�Veen� in�
1536.�Dat�werd�de�nu�nog�bestaande�Roeters�
wal,� die� circa� 80� m� naar� het� oosten� verscho�
ven,�naast�de�huidige�provinciegrens� ligt.�Hier�
bleef�het�nadien�ook�rustig.�

De� grootste� en� meest� slepende� narigheid�
was�er� in�verband�met�de�scheiding� tussen�de�
huidige� Soestdijkerstraatweg� en� de� hoek� van�
het� Gooierbos,� te� weten� de� Hollandse� Sloot�
tussen�de�grenspalen�10�en�16.�Daar� lag�bijzon�
der�goed�veen.�Bilters�van�Ridderveen�en�Maar�
tensdijkers�van�Oostveen�maakten�aanspraken�
daarop.� Zoals� uit� mijn� eerdere� bijdrage� over�
een�kaart�van�de�Vuursche�uit� 1597�blijkt2,�wil�
den�de�Oostveners�hun�hoeven� rechtdoor�op�
strekken�in�aan�het�Gooi�toegewezen�gebied.�

Een�paar�generaties�lang�waren�er�wederzijd�
se� grensoverschrijdingen� door� schaapherders.�
Gooiers�hakten� lustig�hout�op�de�Vuursche�en�
ze� haalden� er� zand� en� plaggen�weg,� zeer� tot�
ongenoegen� van� Jan� van� Culemborg� en� zijn�
weduwe,� die� hierover� regelmatig� procedeer�
den�in�het�derde�kwart�van�de�zestiende�eeuw.�
Dreigementen�met�zware�boetes�haalden�niets�
uit.�

In�1617�escaleerde�de�zaak�opnieuw,�waarbij�
het�Kapittel�ten�Dom�de�zaak�aanhangig�maak�
te� in�Holland.�Baljuw�P.C.�Hooft�adviseerde�de�

De kaart van Lucas Jansz Sinck uit 1619 

Een verbluffend nauwkeurige kaart 
� � Jaap�Groeneveld�

De�manuscriptkaart�waar�het�hierover�gaat�is�een�van�mijn�lievelingskaarten,�samen�
met�een�paar�andere�kaarten�betre�ende�de�Gooise�grenskwesties.�De�kaart�is�
vooral,�ook�door�mijzelf,�gebruikt�bij�artikelen�over�deze�kwesties.�Daarbij�was�me�
door�projectie�van�een�oostelijk�deel�van�de�kaart�over�een�topograÞsche�kaart�al�
de�nauwkeurigheid�van�de�grenslijnen�en�hoekpunten�opgevallen.1�Daardoor�kon�
een�aantal�geograÞsche�details�nader�verklaard�worden.�De�onderbelichte�andere�
helft�van�de�kaart,�waarop�de�kronkelende�Vecht�is�afgebeeld,�is�echter�niet�minder�
interessant.�

 De kaart verklaard 
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Kamer� van� Rekeningen� van� Holland� om� een�
duidelijke� grensscheiding� te� maken� met� een�
diepe,�brede�greppel�en�wallen�om�alle�misver�
standen� in� de� toekomst� te� voorkomen.� Men�
was� langzamerhand�de�hele�zaak�zat�en�wilde�
in�goede�nabuurschap�de�kwestie�regelen.�Het�
hielp� ook� dat� dit� tijdens� het� Twaal�arig� Be�
stand� (1609�1621)� gebeurde� en� men� de� aan�
dacht� op� andere� zaken� kon� vestigen.� Op� 5�
maart� 1619�werd,�naar�goed�Hollands�gebruik,�
een� commissie� van� Gedeputeerde� Staten� van�
Holland�benoemd�op�advies�van�deze�Kamer.3�

�
Lucas�Jansz.�Sinck�in�beeld�

�
De�commissie�bestond�uit�gedeputeerden�Nico�
laes�van�den�Bouckhorst,�heer�van�Wimmenum,�
Nicolaes�Wouters,�burgemeester�van�Haarlem,�
mr.�Adriaen�Pauls,�ridder�en�pensionaris�van�de�
stad�Amsterdam,�en�mr.�Nicolaes�van�Kinschot,�
advocaat�Þscaal�bij�de�Kamer� van�de�Rekenin�
gen.�Er�werd� in�overleg�met�de�Utrechters�een�
bijeenkomst�gepland�tussen�10�en�20�april�1619.�
Onderwijl�was� Sinck� gevraagd� een� kaart� te�

maken� van� het� betre�ende� gebied.� Hij� was�
stadslandmeter�van�Amsterdam,�maar�zou�ook�
buiten� Amsterdam� verscheidene� kaarten� ma�
ken�in�Noord�Holland,�zoals�van�die�van�de�Pur�
mer�en�de�Beemster.�Vele�van�zijn�kaarten�wer�
den� uitgegeven� zoals� door� Kaerius� en� Blaeu.4�
Sinck� maakte� in� deze� kwestie� drie� kaarten,�
waarvan� de� hier� behandelde� het� hele� gebied�
vanaf� de� Vecht� tot� aan� Eemnes� en� Baarn� be�
strijkt.5�

�
De�kaart�nader�bekeken�
De�kaart�geeft�in�de�cartouche�aan�dat�het�gaat�
om:�Caerte�daer� in�vertoont�wort�de�Limite�tus�
schen� Sticht� van� Utrecht� en� Goijlant� /� vande�
Vecht�tot�aan�de�Suider�Zee�/�die�geel�gekleurt�is�
dat� is�Sticht�van�Utrecht� /�en�die�groen�gekleurt�
is�dat� is�Goijlant�na�die�aenwijsinghs�mijn�onder�
schreven� /� genomen.� Landmeten� gedaan� in� de�
maant�april�Ao�1619� /�Lucas�Jansen�Sinck�geome�
tra.� In� een� ander� stuk� tekst� aan�de� linkerzijde�
worden� ook� de� leden� van� de� commissie� ge�

noemd�die�opdracht�gaven� tot�het�maken�van�
de�kaart.�

�
De�Vechtstreek�
De� Vecht� slingert� fraai� gedetailleerd� met� bo�
men� en� hofsteden�  � van� buitenplaatsen� kan�
nog� niet�worden� gesproken�  � over� de� kaart.�
Met� geel� is� Utrechts� gebied� aangegeven� en�
met� groen� Hollands.� Dit� komt� het� duidelijkst�
tot� uiting� op� de� oorspronkelijke� kaart.� In� dit�
verband�moeten�we�opmerken�dat�de�kaart�on�
af� lijkt,� want� de� Utrechtse� polders� van�
Vreeland,�Nederhorst�den�Berg,�Kortenhoef�en�
Stichts� Ankeveen� staan� niet� als� zodanig� inge�
kleurd� en� de� detaillering� ontbreekt.�Dat� geldt�
ook� voor�het� toen�Hollandse� Loosdrecht.�Wel�
zien� we� het� contrast� tussen� de� Hollandse�
oostoever� vanaf� de� Weersloot� tot� aan�
Vreeland,� met� aan� de� overzijde� de� (groene)�
Hollands�Loenense�enclave.�Dit�correspondeert�
met�de�situatie�die�bestond�vanaf� 1297� tot�be�
gin�negentiende� eeuw,�waarbij� Loosdrecht� en�
delen� van� Loenen� Hollands� waren.� Daarna�
stroomt� de� rivier� helemaal� door� Utrechts� ge�
bied�tot�aan�Hinderdam,�behalve�de�westoever�
van�Nigtevecht,�die�ook�groen�is�gekleurd.�
Kastelen� langs� de� Vecht� zijn� aangegeven:�

Gumtesteijn�(Gunterstein)�bij�Breukelen,�Cronen�
Burch,�Huis�ter�Horst,�Huis�ten�Bos�bij�Uitermeer�
en� Casteel� (Muidersloot).� Tussen� Weesp� en�
Muiden� staat�aan�de�westoever�Bloemen�Dael,�
waarnaar�de�polder� is�vernoemd.�Er�tegenover�
ligt�Hout�Wijck.�

Cartouche�op�de�kaart.�

Pagina�72�en�73�:�Lucas�Jansz.�Sinck:� Caerte�daer�in�
vertoont�wort�de�Limite�tusschen�Sticht�van�Utrecht�en�
Goylant�vande�Vecht�tot�aan�de�Suider�zee�(...)!,�1619,�
manuscriptkaart,�gekleurd,�107�x�121�cm,�schaal�ca.�
1:19.000,�het�noorden�onder�(Nationaal�Archief,�collec�
tie�Hingman,�VTH�2582).�
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In�Nederhorst�den�Berg�is�de�Reevaart�maar�tot�
de�helft�gegraven.�Het�dorp�Ankeveen�blijkt�op�
basis�van�de�kleuren�groen�respectievelijk�geel�
duidelijk�uit�een�Hollands�en�een�Stichts�deel�te�
bestaan.� Enige� verdere� grensmarkering� vanaf�
Vreeland� langs�Kortenhoef�om�Ankeveen�heen�
ontbreekt� (A.�Lambertskade).�Wel� is�de�grens�
tussen�Ankeveen�en�Hinderdam�weer�aangege�

ven� (Jan� Toonen� Kade).� Weesp� en� Muiden�
staan�er�ook� fraai�op.�Echter,�de�vorm�van�de�
vesting�Weesp�is�niet�getekend�naar�de�werke�
lijkheid� van� 1619,� maar� volgens� het� plan� dat�
Sinck�zelf�in�1613�had�getekend.6�

Intrigerend�was�voor�mij�de�vraag,�in�hoever�
re� de� Vecht� nauwkeurig� is� weergegeven.� De�
projectie�van�de�kaart�van�Sinck�op�de�Netteke�
ningen� van� de� Militaire� TopograÞsche� Kaart�
van� omstreeks� 1850� is� geschaald� en� gedraaid�
op�twee�gemeenschappelijke,� in�de�tijd�stabiel�
gebleven� punten:� waar� de� Weersloot� in� de�
Vecht�komt�en�de�oostelijke�scherpe�bocht�van�
de�Vecht�bij�Weesp.�Dan�blijkt�dat�de� loop�van�
de�Vecht�bij�Sinck�hier�en�daar�wat�afwijkt�van�
de� TopograÞsche� Kaart,� maar� het� algemene�
beeld� is�dat�de� loop�over�grote� stukken�over�
eenkomt,� tussen� Hinderdam� en� Uitermeer�
maximaal�een�rivierbreedte�afwijkt�oostwaarts�
en� bij� Nederhorst� den� Berg� maximaal� twee�
breedten�westwaarts.�Verblu�end�knap�in�mijn�
beleving,�in�acht�nemend�de�middelen�die�men�
in�1619�had.�

�
De�zuid��en�oostgrenzen�
Voor�de�volledigheid� lopen�we�ook�even� langs�
de� andere� grenzen.� De� tamelijk� rechte�Weer�
sloot�was�toentertijd�de�grens�met�Het�Sticht.�
Sinck� heeft� hem� iets� minder� recht� getekend�
dan�deze�grenssloot� tegenwoordig� is.�Breuke�
lerveen�blijkt� volgens�de�projectie�oostwaarts�
verschoven�getekend� te� zijn,� in�het�verlengde�
van�Tienhoven,�terwijl�het�noordelijker�eindigt.�
Dat�lijkt�overeen�te�komen�met�een�verdwenen�
kade,�maar� het� valt� buiten�dit� bestek� om� dat�
uit�te�diepen.�

Over�de�oostgrenzen�heb�ik�zelf�uitvoerig�ge�
schreven.�Opvallend� is�de�uitstulping� van�Hol�
land� op�de� Vuursche� en� in� het�Baarnse� Veen,�
zoals�die� in� 1535� vastgelegd� is� en� tot� 1719�be�
stond.�Sinck�tekent�tussen�de�Leeuwenpaal�en�
de�Mene�Steech�van�Laren�naar�Eemnes� in�de�
zelfde� richting� als�het� volgende� vak,� recht�op�
de� Dom� van� Utrecht� gericht.� De� greppel� er�
langs� tekent� hij� iets� naar� het� zuidwesten� ver�
draaid,�wat�de�huidige�Gooiergracht�voorstelt.�
De� smalle� punt� ertussen� wordt� nog� niet� als�

Fragment�van�Sincks�kaart�(noorden�nu�boven)�met�de�
Vecht�geprojecteerd�over�de�Militaire�TopograÞsche�
Kaart�van�omstreeks�1850�(auteur).�De�twee�rode�plus�
jes�geven�de�uitlijn��en�schaalpunten�aan.�
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Stichts�gebied�erkend,�conform�de�oude�grens�
deÞnitie� uit� 1356:� gericht� op� de� Domtoren.� In�
1536� heeft� men� mogelijkerwijs� de� Dom� niet�
goed�kunnen�zien.�Opvallend�is�ook�de�afwezig�
heid� van�de� interne�Hollandse� scheiding� langs�
de� Goijse�Schans,� tussen� het� Blockhuys� bij� res�
taurant� Groot� Kievitsdal,� en� de� hoek� van� het�
Gooierbos� bij� de�Rading.�Dunne� lijntjes� geven�
de�oriëntatie�aan�van�de�Maartensdijkse�verka�
veling� in� het� Oostveen.� Daar� was� het� in� 1619�
vooral�om�begonnen� in�verband�met�de�grens�
kwesties.�

�
Besluit�

�
Duidelijk�komt�naar�voren�dat�in�1619�al�betrek�
kelijk�nauwkeurige�kaarten�konden�worden�ge�
maakt.�Onbeantwoord�blijven�de�vragen,�waar�
om� deze� manuscriptkaart� is� opgetuigd� voor�
een�grenskwestie�die�voornamelijk�in�de�omge�
ving� van�De�Vuursche� speelde�en�waarom�de�
taillering� ontbreekt� in� de� omgeving� van� Loos�
drecht�en�Kortenhoef.�

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

�
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 In het voetspoor van De Rijk 

Op�weg�langs�de�Vecht�
Dat� klinkt� aantrekkelijk.�Temeer�omdat�de�au�
teur�hieraan� toevoegt:�de�zoele�adem�van�het�
zomerzuchtje�speelt�u�hier�verkwikkend� in�het�
aangezicht.�Maar�als�we�station�Weesp�aan�de�
achterkant� verlaten,� is� van� zeelucht� niets� te�
bespeuren.�De�auteur�keek�hier�in�1900�uit�over�
vlakke,� schaduwlooze� velden.�Wij�moeten�het�
doen� met� wat� een� kruising� lijkt� tussen� een�
streng�uitziend�kantorenpark�en�een�blinkende�
nieuwbouwwijk.��
�
Een�vervallen�kerkhof�
We� slaan� rechtsaf,� richting�  Doorgaand� ver�
keer!.�Op�de� rotonde�gaan�we�naar� links,� rich�
ting�Muiden.�Kort�daarop�zien�we�het�verwaar�
loosde� toegangshek� van� de� begraafplaats�
Landscroon.� Daarachter� wordt� het� niet� veel�
beter:�een�kaal�grindveld,�omzoomd�door�woe�
kerende�bosschages.� Een� groot� aantal� graven�
blijkt�zich�in�de�greep�te�bevinden�van�struiken,�
klimop� en� mos.� Grote� delen� van� het� kerkhof�
zijn�verworden�tot�grasvelden�waaruit�grafste�
nen�schots�en�scheef�oprijzen�als�een�goedko�
pe� versie� van� megalieten.� De� strakke� straten�
van� grijze� gra�isten� in� een� verlaten� uithoek�
van�het�middengedeelte�lijken�een�uitstekende�
locatie�voor�een�horrorÞlm.��

En� luister�nu�eens�naar�onze�gids:�Het�is�wel�
der�moeite�waard,�dat�we�even�het�hek�binnen�
treden,�om�ons� in�de�schaduwrijke� lanen�te�ver�
meien �Des�Zondags�levert�dit�park,�want�deze�
naam� verdient� de� omgeving� der� begraafplaats�
wel,�een�geheel�anderen�aanblik�op.�Oud�en�jong�

Weesp�wandelt�hier�dan�of�zit�in�de�schaduw�van�
het�dichte�geboomte.�Het�vraagt�heel�wat� fan�
tasie�om�dit�beeld�nu�voor�ogen�te�krijgen.�

De�schrijver�weet�nog�te�vermelden�dat�hier�
oorspronkelijk� het� buitenverblijf� Landskroon,�
het� Valkenhof� van� P.C.� Hooft� heeft� gestaan.�
Het� is�duidelijk�dat�hij�de�klok�wel�heeft�horen�
luiden....� Landscroon� is� inderdaad� bezit� ge�
weest� van� een� Hooft,� maar� dan� wel� Hendrik�
Hendrikszoon� (1641�1707),� een� ver� familielid�
van�de�drost�van�Muiden.� In�1828� is�de�buiten�
plaats� aangekocht� door� twee� Loosdrechters,�
de�timmerman�D.B.�Stree�erk�en�de�huisschil�
der�M.�van�der�Starre.�Die�hebben�Landscroon�
laten� a�reken.� Hetzelfde� hebben� ze� gedaan�
met�een�andere�buitenplaats�even�ten�noorden�
ervan,�Leeuwenveld�geheten.1� In�1829�kocht�de�
gemeente�Weesp�de�grond�en� is� toen�begon�
nen�met�de� aanleg� van�de�begraafplaats.�Van�
de�plannen�tot�renovatie�uit�2012�is�vandaag�de�
dag�nog�geen�e�ect�te�bespeuren.�

Nou,�dan�maar�terug�door�het�hek�en�verder�
richting�Muiden.�Voorbij�het�bord�dat�het�einde�
van� de� bebouwde� kom� aangeeft,� tre�en� we�
dan�eindelijk�de�beloofde�weilanden.�Onze�gids�
zag� hier� schilderachtig� gelegen� boerderijen,�
waarvan� hij� de� namen� opsomt.� En� voorwaar,�
daar� zien� we� nog� steeds� (de� boerderij)� Leeu�
wenveld� (nu� een� architectenbureau),� Arbeid�
Adelt� (nog� steeds� een� boerenbedrijf),� Bouw�
heuvel� (inderdaad� schilderachtig� gelegen� op�
een� soort� verhoging,� maar� nu� een� vestiging�
van�de�Regiobank)�en�Vechtgenoegen.�Het�mal�
sche� gras� waarin� het� hoornvee� lustig� loopt� te�

Mogen�wij�u�verzoeken,�aanwezig�te�zijn�aan�het�station�te�Weesp?�Ongetwijfeld�is�
het�ook�u�opgevallen,�welk�een�heerlijke�koelte�ons�reeds�dadelijk�bij�het�verlaten�
van�den�trein�tegen�woei.�Dat�is�de�zeelucht.�Ja,�ge�zijt�hier�niet�meer�dan�een�half�
uur�verwijderd�van�de�blauwe�wateren�der�Zuiderzee.�Heel�den�weg�die�ons�naar�
Muiden�voert,�kunnen�we�ons�in�deze�heerlijke�lucht�verkwikken.�

De zoele adem van het zomerzuchtje - 
Een wandeling anno 1900 van Weesp naar 
Muiderberg 

Hans�Mous�
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grazen�zien�we�vooral�rechts�van�ons.�Naar�links�
kunnen�we�beter�niet�al�te�ver�kijken,�want�daar�
rukken�de�kale�zandhopen�voor�de�vernieuwing�
van�de�A1�op.�

�
De�A1�rukt�op�
Fraai�ligt�de�plaats�Hoogerlust,�waar�de�weg�zich�
omheen�buigt,�tusschen�opgaand�geboomte.�Dat�
is�nog�steeds�zo�en�mogelijk� is�het�deze�fraaie�
ligging�geweest�die�ertoe�geleid�heeft�dat�we�
hier�nu�een�zorgboerderij�aantre�en.�De�schrij�
ver� vervolgt:� en� nauwelijks� zijn� we� de� buiging�
ten� einde,� daar� wacht� ons� eene� verrassing:� we�
staan� ineens� vlak� aan� den� oever� van� de� Vecht.�
Maar�de�Vecht� is�vandaag�de�dag�niet�meer�de�
grootste� verrassing� van� deze� plaats:� dwars�
over�de�weg�staan�hekken�die�ons�de�doorgang�
versperren� en� van� alle� kanten� grijnst� de� ver�
woesting,�aangericht�door�de�wegenbouwers,�
ons�aan.�We�moeten�terug.�

De� operaties� rond� de� Vechtoevers� hebben�
ertoe�geleid�dat�de�Vechthoeve�nu�op�het�terrein�
van� Hoogerlust� terecht� is� gekomen.� De� Vecht�
hoeve�was� een� houten�melkboerderij� uit� 1899.�
Het�karakteristieke�houten�huis�(ook�wel�bekend�
als�het�Pippi�Langkoushuis)�stond�op�de�nomina�
tie�om�gesloopt� te�worden� in�het�kader�van�de�
vernieuwing� van� de� A1.� Protesten� hiertegen�
hebben�ertoe�geleid�dat�de�hoeve�niet�gesloopt,�
maar� verplaatst�werd.� Eind� 2013�werd� het� ge�
bouw� in� zijn� geheel� naar� zijn� nieuwe� bestem�
ming� gereden;� de� operatie� verliep� letterlijk� op�
rolletjes.�Het�is�de�bedoeling�dat�het�huis�op�zijn�
nieuwe�plaats�een�horecafunctie�gaat�krijgen.�

Nog�meer�begraafplaatsen�
We�gaan�dus�terug�naar�de�hoofdweg.�Om�nog�
zoveel�mogelijk� van� de� route� uit� het� boek� te�
volgen,�gaan�we�direct�na�het�viaduct�van�de�A1�
naar� rechts� (eerst� de� Singelgracht,� dan� de�
Weesperweg).�We�komen�nu�weer�bij�de�Vecht�
en�volgen�die�een�stukje�terug.�En�daar� ligt�de�
door� onze� auteur� vermelde� RK� Begraafplaats�
van�Muiden.�Niet�achter�een�weelderigen�plant�
soenaanleg,� zoals� rond� 1900� het� geval� was,�
maar� achter� een� keurig� aangeharkt� grindveld�
en� twee�potplanten.�Deze�piepkleine�begraaf�
plaats� blijkt� goed� onderhouden� te� zijn:� strak�
opgestelde� rijen� (of� liever:� rijtjes)� grafstenen�
met� daaromheen� dikke,� geknotte� kastanjes.�
Achteraan� staat� een� kleine� groene� gra�apel.�
Vanwege�de�Kringenwet�moest�dit�gebouwtje�
in�1901�uit�hout�worden�opgetrokken.�De�twee�
beelden� die� de� deur� ervan� ßankeren,� hebben�
ongetwijfeld� oorspronkelijk� onder� het� kruis�
beeld�bij�de� ingang�van�het�kerkhof�staan�we�
nen.�Nu�treuren�ze�wellicht�om�het�tafereel�dat�
we� door� het� raam� van� de� deur� kunnen� zien:�
een� tafel� met� zes� stoelen� eromheen� en� een�
kapstok�waaraan� linten�van� rouwkransen�han�
gen.�Of� treuren�ze�om�de�herrie�die�deze� laat�
ste� rustplaats� verstoort:� het� kerkho�e� ligt� im�
mers�ingekneld�tussen�twee�drukke�wegen?�

We�gaan�weer�onder�het�viaduct�door,�terug�
naar�de�Singelgracht.�Daar�zien�we,� tegenover�
een� trap,� het� groen�witte� hek� van� het� Stads�
bos.�Hier�volgen�we�onze�auteur�naar�binnen.�
We�zien�daar,�net�als�hij�rond�1900,�schaduwrij�
ke� lanen� en� rustbanken.� In� het�midden� ligt� de�
toegang�tot�alweer�de�derde�begraafplaats�die�

Grafstenen�op�de�begraafplaats� Landscroon!.� Tolbrug�met�tol��en�brugwachter�in�Muiden.�
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onze�wandelaar�op�zijn�tocht�heeft�aangedaan.�
Hij�moet�op�de�desbetre�ende�dag�wel� in�een�
grafstemming�zijn�geweest.�En�wel�zodanig�dat�
hij�het�gevoel�voor� tijd� is�kwijtgeraakt:�het�zo�
merzuchtje�uit�Weesp�heeft�hier�plaatsgemaakt�
voor�een�voorjaarszuchtje.�Wat�ons�nieuwsgie�
rig�maakt�naar�de�winden�die�we� later�op�onze�
tocht�gaan�tegenkomen.�

Dit� kerkhof� ligt� hoger� dan� de� rest� van� het�
bos,� maar� niet� zoveel� dat� we� de� uitdrukking�
rijst� een� uitgestrekte� heuvel� op� zouden� willen�
gebruiken.�Het�dateert�van�1833,�dus�ongeveer�
dezelfde� tijd� als� de� begraafplaats� van�Weesp.�
Dat� is� geen� toeval.� Vanaf� 1829� mocht� er� niet�
meer� in�kerken�worden�begraven.�Ook�al�wer�
den�er�nog� lange� tijd�onthe�ngen�van�dit�ver�
bod� verleend,� toch� moesten� alle� gemeentes�
vanaf�deze� tijd�nieuwe�begraafplaatsen�buiten�
de� bebouwde� kom� aanleggen.� De� gemeente�
Muiden�kocht�een�stuk�grond�van�acht�hectare�

in�de�Bloemendalerpolder� van�de�erfgenamen�
van� ondernemer� en� buitenplaatsbezitter� D.C.�
van�de�Keulen.�Op�deze�manier�kwam�Muiden�
in�het�bezit�van�een� (nog�aan� te� leggen)�kerk�
hof�én�van�een�wandelbos.�

De�  gra�euvel!� wordt� omringd� door� een�
grachtje� en� (aan� één� korte� kant)� een� vijver,�
waarin�het�kroos�de�sluimerende�witte�waterle�
lie� heeft� verdrongen.� Verder� bestaat� het�Mui�
derbos� inderdaad� uit� bos,� ingeklemd� tussen�
een�nieuwbouwwijk�en�een�parkeerterrein.�Het�
bos� is� dicht� begroeid� en� biedt� daardoor� een�
rommelige� aanblik.� De� hoogopgaande� dennen�
en� sombere�bruine�beuken� hebben� nogal� eens�
plaatsgemaakt�voor�andere�bomen,�waaronder�
diverse�kastanjes.�Die� laatste�zagen�we�ook�al�
op�het�vorige�kerkhof�dat�we�bezochten.�Blijk�
baar�is�de�kastanje�de�cipres�van�Muiden.�

�
Muiden�

�
Een�echt�Hollands�landschap�
We�gaan�het�bos�uit�langs�dezelfde�weg�als�we�
erin� gekomen� zijn.� Vervolgens� gaan� we� de� al�
eerder� genoemde� trap� op.� Als� we� hier� recht�
door� gaan� (richting�  Muiden� vesting!)� blijkt� er�
van�het�beloofde�uitzicht�op�een�echt�Hollands�
landschap�weinig�over�te�zijn.�De�groene�wallen�

Suikerzakje�van�het� Hof�van�Holland!�(nu:� Graaf�Floris�
V!).�

P.C.�Hooft�legt�de�eed�af�bij�zijn�installatie�als�drost�van�
Muiden�en�baljuw�van�Gooiland.�
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�

De�buskruitramp�van�1883�
Zo n�twintig�jaar�voordat�de�auteur�hier�rondliep�vond�er�bij�Muiden�een�grote�ramp�plaats.�
Op� 19� januari� 1883� was� er� een� enorme� explosie� in� buskruitfabriek� De� Krijgsman.� Het�
Rotterdamsch�Nieuwsblad�van�22�januari�1883�beschreef�deze�als�volgt:�
Iemand�die�het�terrein�van�het�noodlottige�ongeval�heeft�bezocht,�deelt�het�een�en�andere�
mede� van� de� ontzettende� verwoesting� die� hij� heeft� aanschouwd.� Het� geheel� gelijkt� een�
slagveld,� boomen� zijn� ontworteld,� gaten� in� den� grond� geslagen,� huizen� van� hunne� daken�
beroofd,�muren�gespleten�en�overal�is�het�terrein�met�puin�bedekt �
Het� verhaal� van� het� ongeval� komt� thans� in� hoofdzaak� hierop�neer:�Om� 4� uur� !s�morgens�
waren� 60� werklieden� van� buskruitfabriek� De� Krijgsman,� gelegen� tusschen� de� Papelaan� en�
Muiden,� aan�de� overzijde� van�den� openbaren�weg,� naar� hun�werk� gegaan,� en� om� half� acht�
begon�als�gewoonlijk�de�schafttijd.�Tien�minuten�later�werd�een�verschrikkelijke�slag�gehoord,�
een�oogenblik�later�nog�een,�toen�weêr�een,�en�volgens�enkelen�nog�drie,�volgens�anderen�nog�
vier� kleinere� slagen� en� in� dat� korte� tijdverloop� van�wellicht� anderhalve�minuut,�waren� alle�
gebouwen� van� de� fabriek,� behalve� het� groote� Kruitmagazijn� vernield,�waren� elf�menschen�
gedood�en�twee�gekwetst,�waren� in�geheel�Muiden�alle�glasruiten�verbrijzeld�en�de�daken�òf�
geheel�weggeslagen� of� gedeeltelijk� verwoest,�was� in�Weesp,�Abcoude� en�Ouderkerk� groote�
schade� aangericht� en� waren� zelfs� te� Amsterdam� eenige� glasruiten� door� de� ontzettende�
luchtverplaatsing�verbrijzeld �
Te�Muiden� biedt� zich� aan� het� oog� een� tooneel,� dat� niet� gemakkelijk� is� te� vergeten.� Alle�
bewoners� waren� op� straat,� de� onbestemdste� geruchten� omtrent� het� aantal� dooden� en�
gewonden� deden� de� ronde,� geen� huis� zonder� schade,� jammerende� moeders� en� huilende�
kinderen,�groepjes�hier,�groepjes�daar,�vóór�vernielde�gevels,�uit�elkander�geslagen�kozijnen�
met�de�gordijnen� in�ßarden�er�achter.� In�de�straat,�de�smalle�hoofdstraat,�waar�de�kracht�der�
luchtverplaatsing�dwars�doorging,�al�de�schade�meestal�ter�zijde,�de�daken�opengescheurd,�of�
de�huizen�zonder�dak.�Op�de�straat�dakpannen�en�glasscherven,�puin�en�stukken�van�meubilair;�
in�de�huizen� ineengeslagen�bedsteden,� inboedels�door� elkander� gesmeten.�Maar� erger� is�de�
verwoesting�op�de�grachten,�waar�de�huizen� "en�face!�de�kracht�der�slagen�ontvingen.� In�één�
straat� tenminste� is� niet� een� enkel� venster,� een� raam,� een� hekje� gespaard� gebleven,� daar� is�
letterlijk�in�den�voorgevel�niets�heel .�

Ramptoerisme� bestond� ook� al� in� 1883.� De� krant� vermeldde:� De� Gooische� Tramweg��
maatschappij� vervoert� duizenden� nieuwsgierigen.� Dezen� konden� zich� verlustigen� aan� de�
aanblik� van� de� lijken� der� slachto�ers� die� in� Muiden� waren� tentoongesteld� tegen� een�
vrijwillige� gift� tot� leniging� der� ramp.� Twee� slachto�ers� waren� goed� herkenbaar,�maar� het�
overige� bestaat� slechts� uit� bijeengelegde� ledematen.� Het� geheel� biedt� een� afgrijselijk� en�
huiveringwekkend�schouwspel.�
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zijn� er� nog;� de� molen� (De�Spiering)� is� groten�
deels�verdwenen;�het�water�van�de�stadsgracht�
is�er�nog�wel,�maar� ligt�nu�vol�met�woonsche�
pen;� ook� het� hoogopgaand�geboomte� zien�we�
nog,�maar�dat�ontneemt�ons�nu� juist�het�zicht�
op�de�daken�der�huizen�en�de�beide�kerktorens.�
Kortom,�onze�wandelaar�zou�niet�weten�wat�hij�
zag.�We�gaan�dus�maar�gauw�verder�over�twee�
bruggetjes�en�komen�nu�aan�in�de�vesting�Mui�
den.�

De�auteur�noemt�Muiden�klein�en�onaanzien�
lijk.�Het�stadje�is�tegenwoordig� in�elk�geval�het�
aanzien� waard.� De� Weesperstraat,� waarin� we�
uitkomen,� mag� rustig� charmant� worden� ge�
noemd.� Als� je� de� geparkeerde� auto s� weg�
denkt,�kun�je�je�een�goed�beeld�vormen�van�het�
Muiden�anno�1900.�We�lopen�de�Weesperstraat�
uit� tot�de�kruising�met�de�Amsterdamsestraat.�
Daar� slaan�we� rechtsaf�en�komen�opnieuw�bij�
de�Vecht.�Rechts�vóór�de�brug� staat�het� sluis�
wachtershuis�uit�1845.�De�sluiswachter�was�ook�
degene�die�de�tol� inde�die�betaald�moest�wor�
den� voor� het� passeren� van� de� brug.� In� 1896�
(dus�in�de�tijd�dat�onze�wandelaar�hier�liep)�liet�
de�afdelingsconsul�van�de�ANWB�in�Muiden�aan�
alle�bondsleden�weten,�dat�personen�die�vanuit�
Amsterdam�kwamen�en�niet�verder�gingen�dan�
Muiden,�geen�tolgeld�hoefden�te�betalen,�mits�
ze� maar� daarvan� aan� den� tolbaas� behoorlijk�
kennis�gaven.2�

�
Een�ßink�logement�
Als�we�op�de�brug�staan,�zien�we�links�de�grote�
zeesluis�die�in�1674�gebouwd�werd.�Daarachter�

torent�boven�de�aangemeerde�zeilschepen�het�
Muiderslot�uit.�Een�plaatje.�Aan�de�overkant�van�
de� Vecht� staat� op� de� hoek� van� de� Naarder�
straat�het�Eethuys�Café�Graaf�Floris�V.�De�auteur�
merkte�dit�gebouw�ook�al�op,�maar�toen�heette�
het� nog� het� Hof� van�Holland.� Hij� spreekt� van�
een�ßink� logement,�en�dat�oordeel�kunnen�we�
delen� (al� is�het�dan�ook�geen�hotel�meer).�Op�
de� gevel� zien� we� het� jaartal� 1648,� maar� het�
huidige�pand�schijnt�uit�de�achttiende�eeuw�te�
stammen.� In�die� tijd�heette�het�nog�de�Hertog�
van� Gelre.� Rond� 1875� werd� het� achterste� ge�
deelte� van� het� gebouw� ingericht� als� stalling�
voor� paarden� en� rijtuigen.� En� vanaf� 1881� ge�
buikte� men� dit� hotel� ook� als� station� van� de�
Gooische�Stoomtram� (net�zoals� in�vele�andere�
plaatsen�gebeurde).�Bij�de�zijdeur,�verder� in�de�
Naarderstraat,� staat� een� verweerd� kalkstenen�
monument� dat� duidelijk� een� tramwagen�
a�eeldt.�Het�staat�er�wat�verloren.�

Het�Hof�van�Holland�adverteerde�in�1896�in�de�
Kampioen,�het�blad�van�de�ANWB.�De�eigenaar,�
W.� Wunnink,� liet� weten� dat� men� in� zijn� hotel�
kon� overnachten� tegen� betaling� van� f� 1.50�
(inclusief�ontbijt).�Men�kon�er�ook�dineren,�dat�
kostte� (zonder�wijn)� f� 1.��à� f�1.75.�Wenste�men�
een�halve�ßes�wijn�bij�het�diner,�dan�was�men�f�
1.50�à�f�2.25�kwijt.�Wijnen�van�de�wijnkaart�kon�
den�de�gasten�met�15%�korting�bestellen.�Maar�
ja,�toen�was�een�gulden�nog�een�gulden.�

Onze�wandelaar�wijst�ons�vervolgens�op� iets�
wat�er�niet�meer�was:�de�zware�witte�wijsteen�
die�tot�in�de�achttiende�eeuw�nog�bij�het�brug�
genhoofd� lag.� In�deze�steen�was�een�stijgbeu�

De�Heerengracht�in�Muiden�(schilderij�van�Willem�
Hendrik�Eickelberg,�tweede�helft�negentiende�eeuw).� De�koninklijke�sloep�tijdens�de�revue�van�1898.�
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gel�gestoken�en�daarin�had�elke�nieuwe�baljuw�
van� Gooiland� zijn� voet� gezet� bij� het� aßeggen�
van� de� eed.� Ook� wij� kunnen� deze� steen� niet�
meer�ontdekken.�Het�enige�wat�hier�nog�naar�
het�Gooi�verwijst,� is�de�gevelsteen� in�het� café�
Ome�Ko�waarop�een�Gooyse�Boer� is�afgebeeld.�
We�gaan�nu�bij�Ome�Ko�de�kade�op�die�hier�He�
rengracht� heet.� Voorbij� de� zeesluis� loopt� een�
wandelpad� langs� de� Vecht,� afgescheiden� van�
de� straat� door� een� muurtje.� We� hebben� hier�
een�mooi�uitzicht�op�de�huizen,�de�Vecht,�het�
Muiderslot� en� de� zeilschepen� (die� rond� 1900�
vroolijk�aan�den�wal�gemeerd� lagen;�dat�vrolijke�
kunnen�we� van�de�huidige� schepen�niet�goed�
vaststellen).� De� vissersnetten� en� scheepstim�
merwerven�uit�1900�zijn�verdwenen,�we� lopen�
nu� langs� woonhuizen� en� kantoren.� Zelfs� de�
scheepswerf� van� Schouten� (aan� de� overkant�
van�de�Vecht)�gaat�plaats�bieden�aan�  luxe�ap�
partementen!.�

En�dan�zien�we�toch�weer� iets�wat�ook�onze�
auteur�rond�1900�zag:�op�nummer�33�prijkt�nog�
steeds� een� fraaie� gevelsteen� in� de� wand� van�
een�voormalige�lagere�school.�In�zwart�en�goud�
wordt� het� bezoek� van� de� koninginnen� Emma�
en�Wilhelmina�aan�de�vlootschouw�van�de�vis�
sersvloot� gememoreerd.� Deze� vlootschouw�
vond� niet� in� 1898� plaats,� zoals� onze� zegsman�
meent,� maar� op� 3� augustus� 1900.� Dat� staat�
tenminste�duidelijk�op�de�gevelsteen.�Maar�we�
vermeldden� al� eerder� dat� de� auteur� op� deze�
dag�wat�verward�was.�

�
De�geesten�van�het�verledene�
Even�verderop�zien�we�het�trotsche,�eeuwenou�
de� kasteel�met� zijne� vier� torens� en� hooge� da�
ken � Daarheen� leidt� nu� onze� tocht.� Anders�
dan�onze�gids�hoeven�we�bij�het�poortgebouw�
niet� aan� de� schelketting� te� trekken:� de� poort�
staat�wagenwijd�open.�Er�woont�nu�niet�meer�
een� slotvoogd� die� het� voornaamste� gedeelte,�
als� zijne� particuliere� vertrekken,� gereserveerd�
heeft.�Het�edele�kasteel� is�een�museum�gewor�
den�dat�men�tegen�betaling�kan�bezoeken.�Een�
gedeelte� kan� men� zelfstandig� bezoeken,� een�
ander� gedeelte� (waaronder� de� ridderzaal)� al�
leen�onder�leiding�van�een�gids.�

Bij�zijn�beschrijving�van�dit�grijze�kasteel�gaat�de�
auteur�helemaal� los:�de�geschiedenis�van�Floris�
V�en�P.C.�Hooft�neemt�een�behoorlijk�deel�er�
van� in�beslag.�Hij�betreurt�de�restauratie�die� in�
1876� begon:� Overal� fonkelt� de� smaakvolle�
nieuwheid� in� ouden� stijl� ons� tegen,�maar� !� de�
geesten�van�het�verledene�zijn�weggevlucht�naar�
de�eenzame�heidevelden�van�Gooiland.� Vroeger�
was�het�allemaal�veel�mooier�(ook�toen�al"):�Om�
iederen� hoek� der� dikke� reuzenmuren�waanden�
wij� den�woesten� blik� van� Gerard� van� Velzen� te�
zullen�zien�fonkelen�van�razernij.�In�den�westelij�
ken�toren�aanschouwden�we�de�gevangenis�van�
Floris�V,� in�den�noordelijken�de� jachtkamer� van�
Hooft,�en�het�vertrek�daarboven�had�Tesselscha�
de�tot�logeerkamer�gediend.�Hij�moet�overigens�
toegeven� dat� deze� geograÞe� van� het� kasteel�
hoogst�onzeker�was.�

Het�huidige�Muiderslot� is�minder�stellig�over�
het� vroegere� gebruik� van� zijn� vertrekken.� De�
ridderzaal� is�er�nog�steeds.�Het�verhaal�van�de�
Muiderkring�wordt�door�de�gids�nog�opgewekt�
verteld,�al� is� inmiddels�duidelijk�geworden�dat�
er�geen� vaste�groep� (al�dan�niet�met� lidmaat�
schap)� bestaan� heeft.� In� een� van� de� torenka�
mers� is� het� werkvertrek� van� P.C.� Hooft� inge�
richt:� onderzoek� zou� het� zeer� waarschijnlijk�
hebben�gemaakt�dat�de�drost�hier�zijn�werkver�
trek� heeft� gehad� en� (onder� andere)� aan� de�
Nederlandsche�Historiën�heeft�gewerkt.�

�
Muiderberg�

�
De�Hakkelaarsbrug�
Net� als� onze� wandelaar� verlaten� we� nu� het�
Muiderslot�voor� het� vervolg� van� onze� wande�
ling.�Wie�(net�als�de�auteur)�deze�tocht�te�voet�
maakt,� heeft� nu� in� plaats� van� de� stoomtram�
bus�110�van�Connexxion�tot�zijn�beschikking.�De�
halte� daarvan� ligt� aan� de� overkant� van� de�
Vecht:� vanaf� het� Muiderslot� moet� men� eerst�
teruglopen�naar�de�Vechtbrug,�die�oversteken,�
rechtdoor� lopen,� een� ophaalbrug� oversteken�
en�bij�een�rotonde�links�afslaan.�Even�verderop�
bevindt� zich� aan�de� linkerkant� van�de�weg�de�
bushalte.� Uitstappen� bij� de� halte� Hakkelaars�
brug.�Wie�op�de�Þets� is,�gaat�vanaf�het�kasteel�
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een�stukje�terug�langs�de�Vecht�en�gaat�vervol�
gens� linksaf�de�Ton�Kootsingel�op.�Vervolgens�
rechtsaf�het�Vestingplein�op�en�daarna� linksaf�
naar� de� Zuidpolderweg.� Deze� afrijden� tot� de�
Hakkelaarsbrug.�

De�Hakkelaarsbrug�is�tegenwoordig�een�stalen�
ophaalbrug.�Waarschijnlijk�was�ze�dat�rond�1900�
ook� al:� ze�moest� tenslotte� het�gewicht� van�de�
Gooise�moordenaar� torsen.�Over�Gooise�moor�
denaar� gesproken:� hier� vlakbij� zou� Floris� V� zijn�
dodelijke�verwondingen�hebben�opgelopen.�Wie�
de�brug�oversteekt�en�bij�de� stoplichten� recht�
door�gaat,�komt�op�een�viaduct�over�de�A1� te�
recht.�Boven�de�spoordijk�steken�de�wieken�van�
de�molen�De�Onrust�uit.3�Daar�ergens�moeten�de�
moordenaars� hebben� toegeslagen.� Het� zou�
daarom�spoken�rond�de�Hakkelaarsbrug.�

De�Hakkelaarsbrug� ligt�vandaag�de�dag� in�de�
schaduw�van�een�enorme�witte�boogbrug,�die�
men�op� korte� afstand� aan� het� construeren� is.�
De�weg�die�ons�verder�naar�Muiderberg�brengt,�
heet� niet� meer� (zoals� rond� 1900)� de� Berger�
Goog,�maar�gewoon�de�Googweg.�Die�slaan�we�
nu� in.�We� volgen�de�parallelweg�die� links� van�
het� water� ligt.� Dit� weggetje� roept� nog� het�
meest� de� sfeer� van� 1900� op,� al� is� het� blonde�
zand�inmiddels�vervangen�door�asfalt.�Er�is�nog�
steeds� een� groene�graskant� en� spiegelglad�wa�
ter�en�hier�en�daar�zien�we�daarin�zowaar�nog�
bladeren�van�de�witte�waterlelie,�de�lotosbloem�
van�het�noorden.�Links�van�onze�weg�kijken�we�
tussen�de�knotwilgen�uit�over�een�weidse�groe�
ne�polder.�Rechts�biedt�een�hoogspanningslei�
ding�een�minder�aantrekkelijk�uitzicht.�
�

Spoken�
�
Net� voorbij� nummer� 10� ligt� een� rode� steen� in�
het� asfalt�met�daarop�een� kruis�en�het� jaartal�
1296.�Dit� zou� dan� de� plaats�moeten� zijn�waar�
Floris� V� zijn� laatste� adem� heeft� uitgeblazen.�
Toch� wel� heel� knap� dat� men� deze� plaats� zo�
exact� heeft�weten� te� lokaliseren.�Hoewel:�we�
zullen�straks�zien�dat�Floris�ook�op�een�andere�
plaats�de�geest�heeft�gegeven.�

Even� verderop� staat� links� van� de� weg� een�
muur�met�daarin�(op�nummer�6)�het�toegangs�
hek� tot� de� Joodse� begraafplaats� van�Muider�
berg.�Hier�zijn�sinds�1642�de�leden�van�de�Hoog�
duitse� Joodse� gemeente� van� Amsterdam� be�
graven.�Onze�auteur�is�er�langs�gelopen�zonder�
op�het�kerkhof�te�wijzen�(wat,�gezien�de�over�
daad�aan�kerkhoven�op�deze�wandeling,�bijzon�
der�mag�heten).�Hij�maakt�dit�weer�een�beetje�
goed� door� later,� als� hij� de� toren� van� de� Her�
vormde�Kerk�heeft�beklommen,�het�kerkhof�op�
te� nemen� in� de� beschrijving� van� het� uitzicht:�
tragisch�rijzen�de�honderden�zerken�op�de�Israëli�
tische�begraafplaats�naar�boven ��

Het� is�een�zeer�uitgebreid�kerkhof.�Het�mid�
dengedeelte� is�duidelijk�het�oudst�en� ligt� (net�
als� in� Muiden)� op� een� langwerpige� heuvel.�
Daaromheen� zijn� aan� drie� kanten� nieuwere�
gedeeltes� aangelegd� die� er� verzorgd� uitzien.�
Dat� kan� niet� van� het� oudste� deel�worden� ge�
zegd.�Onze�wandelaar� zou� vanaf� de� toren� de�
zerken�die�daar� staan,�niet� kunnen� zien,�want�
ze�zijn�volledig�overwoekerd�door�een�ondoor�
dringbaar� bos.� De� term� spookachtig� is� meer�
van� toepassing�op�deze�plaats�dan�op�de�Hak�

De�Hakkelaarsbrug�met�stoomtram�anno�1900.� Hotel�!Het�Rechthuis"�rond�1900.�
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kelaarsbrug:�de� grote� grauwe�grafstenen�doe�
men�dreigend�op�vanuit�het�halfduister�van�het�
wilde�woud.�

�
Een�groot�woud�
Weer�terug�op�de�weg�zijn�we�in�een�oogwenk�
binnen�de�bebouwing�van�Muiderberg.�Er�staan�
hier� nog� steeds� veel� hemelhooge� boomen,� al�
roept�dit�in�onze�tijd�niet�meer�de�associatie�op�
met�een�groot�woud�waarin�geheimzinnige�diep�
ten�zijn.�Dat�zal�ook�komen�doordat�hier�inmid�
dels�meer�staat�dan�de�weinige�landelijke�woon�
huizen,� hier� en� daar� door� een� villa tje� afgewis�
seld,�zoals�onze�auteur�het�hier�aantrof.�

Waar�de�Googweg�op�de�Brink�uitkomt,�staat�
(rechts)� hotel�restaurant� Het� Rechthuis.� Dit�
hotel� is� in� de� achttiende� eeuw� gebouwd� als�
landhuis.�Rond� 1795�werd�het� ingericht�als�ho�
tel.� In�dezelfde� tijd� kreeg�het�ook�een� functie�
als�  rechthuis!:�kleinere�geschillen�werden�hier�
berecht.�In�de�kelder�zouden�nog�ijzeren�ringen�
te� vinden� zijn�waaraan� zwaardere�overtreders�
werden� vastgeketend.� Hun� rechtszaken� von�
den�in�Naarden�plaats.�Het�hoofdgebouw�kreeg�
zijn�sierlijke�uiterlijk�in�de�negentiende�eeuw.�In�
1881� kreeg� de� Gooische� stoomtram� hier� een�
halte:� de� dwarsvleugel� met� open� galerij� (en�
klok")�was�het�station.�Nu�tre�en�we�onder�de�
overkapping�een�terras�aan.�

Muiderberg� was� de� bestemming� van� veel�
dagjesmensen� die� hier� voor� het� strand� kwa�
men:�pootjebaden�was�een�geliefde�bezigheid.�
In�de�muur�van�het�hoofdgebouw�zien�we�een�
simpele� plaquette� met� de� tekst:� Station� St� !�
Tram.�Zouden�de�letters�op�zijn�geweest�of�was�

de� plaquette� te� klein� voor�de� volledige� tekst?�
Maar� goed,� voor� wie� het� nog� niet� begrepen�
heeft,� staat� er� vóór� het� hotel� een� model� van�
een� stoomlocomotief� op� een� stenen� sokkel.�
Tot�1939�heeft�deze�halte�gefunctioneerd.�

Onze�wandelaar�beschrijft�de�Brink�als�volgt:�
Zie,� in� het� midden� is� eene� waterkom� en� daar�
omheen� staan� overal� hooge,� bladerrijke� boom�
stammen,� waar� de� weinige� landelijke� woonhui�
zen,�hier� en�daar�door� een� villa tje� afgewisseld,�
achter�wegschuilen.�Nu,�de�waterkom�is�er�nog,�
maar�meer�dan�een�(diepe)�kom�is�het�niet.�Van�
de� hooge,� bladerrijke� boomstammen� staan� er�
hier�nog�tientallen.�De�Brink�wordt�er�compleet�
door�overschaduwd.�Maar�de�weinige�woonhui�
zen�en�het�enkele�villa tje�staan�niet�meer�verlo�
ren�in�het�groen:�ze�hebben�zich�inmiddels�ßink�
vermenigvuldigd,� al� heeft� Muiderberg� (en� ze�
ker�de�Brink)�zijn�dorpse�karakter�behouden.�

Op�een�grasheuveltje�zien�we�het�zeer�fraaie�
monument�"�ter�nagedachtenis�van�den�beken�
den�componist�G.A.�Heinze.�Op�de� sokkel� staat�
dat� zijne� vrienden� en� vereerders� voor� dit� ge�
denkteken�gezorgd�hebben.�De�markante�kop�
van� Heinze� (Stichter� der� Nederlandsche� Toon�
kunstenaars� Vereeniging)� staart� in� een� verre�
verte.�Zijn�voorhoofd�en�mond�zijn�groen�uitge�
slagen.� Heinze� was� sinds� 1883� een� van� de�
meest� vooraanstaande� inwoners� van� Muider�
berg.�Ook� de� achthoekige� houten�muziektent�
die�op�de�Brink�staat,�draagt�zijn�naam.�

�
Een�bijzonder�dorpskerkje�
We�verlaten�de�Brink�schuin� links�achter�Hein�
ze�en�slaan�bij�een�kei�en�een�klokkenstoel�een�

Pootjebaden�aan�het�strand�van�Muiderberg.� Het�#Badhotel �in�Muiderberg.�
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zijstraat� in.�Op�de�driesprong�die�meteen�hier�
op�volgt,�nemen�we�de�meest�rechtse�weg�(bij�
het� verkeersbord� doodlopende� weg).� Deze�
weg�begint�na�een� rood�wit�paaltje� te� stijgen�
en�dan�staan�we� ineens�voor�de�kerk�van�Mui�
derberg.� Kunt�gij�u� voor� een�dorpskerkje� eene�
ligging�uitdenken,�rijker�aan�poëzie?� vraagt� on�
ze�wandelaar� ons.�De� ligging� op� een� uitloper�
van� het� Gooi� aan� de� kust� mag� inderdaad� bij�
zonder�heten.�Maar�voor�de�auteur� is�ook�de�
vervallen�staat�waarin�hij�het�kerkje�rond�1900�
aantrof,� een� aanleiding� om� in� een� poëtische�
bui� te� vervallen.� En� hoewel� het� vanwege� de�
hoge�bomen�rondom�moeilijk� is�om�het�kerkje�
in�zijn�geheel� in�beeld�te�krijgen,� is�al�snel�dui�
delijk� dat� van� vervallen� muren� geen� sprake�
meer� is.�De�kerk�ziet�er�vandaag�de�dag�strak�
en�gaaf�uit.�

Dit� is�de�plaats�waar�graaf�Floris�den� laatsten�
ademtocht�uitblies.�Hier�ook� al!� En�dat� zou�de�
reden� zijn� dat� hier� een� kerk� werd� gebouwd�
voor�de� rust� zijner� ziel� en� het� altaar�duidde�de�
juiste�plek�aan�waar�hij�den�geest�gaf.�Hier�is�met�
mathematische�precisie�de�plek�vastgesteld.�En�
dat�nog�wel�voor�een�gebeurtenis�uit�1296.�Op�
deze�plaats�zou� in�1324�een�kapel�zijn�gesticht.�
Deze�werd�veertig�jaar�later�vervangen�door�de�
huidige� kerk.� Deze� is� diverse� keren� gerestau�
reerd,�onder�andere� in�1686�en� in�1978.�De�hui�
dige�naam�van�het�gebouw�is�Kerk�aan�Zee.�

Aan�zee!�Laten�we�eens�horen�wat�onze�au�
teur�schrijft�na�zijn�verhaal�over�de�kerk:�Ineens,�
bij� het� omslaan� van� een� hoek,� op�  t� onver�
wachtst,� wordt� onze� ziel� aangedaan� door� een�
gezicht,� dat� geheel� ons� wezen� plotseling� aan�
grijpt� en� opvoert:�de� zee,�de� zee!� Hoe� hebben�
we� het� nu?�Heeft� hij� daar� bij�de� kerk� gestaan�
zonder�de�zee�te�zien?�Moest�hij�daarvoor�eerst�
een� hoek� omslaan?� Nee,� lezer,� hier� is� sprake�
van�doodordinaire� luiheid.� In�de�Gooi��en�Eem�
lander�van�26�juni�1886�staat�een�aßevering�van�
de�  Gooische� Wandelingen"� van� professor� De�
Rijk� (de� echte)� getiteld� Muiderberg.� Daarin�
komt�deze�passage�woordelijk�voor.�De�navol�
ger� van� de� prof� uit� 1905� heeft� een� deel� van�
deze� aßevering� overgenomen� zonder� erop� te�
letten�of�het�logisch�bij�de�rest�aansloot.�

Badhotel,�Flevorama�en�alweer�een�kerkhof�
We� vervolgen� onze�weg� langs� de� zee� (die� nu�
IJmeer� heet).� Onze� wandelaar� liep� hier� langs�
het�strand.�Veel�zand�is�er�niet�meer,�nog�maar�
zo"n�honderd�meter.�Verder�moeten�de�huidige�
badgasten� het�met� gras� doen.�De� bebouwing�
van� Almere� (met� name� een� drietal� woonto�
rens)� en� een� tiental� hoge� windmolens� vullen�
een�groot�deel� van�de�horizon.�Stil� is�het�hier�
wel,�maar� het�woord� eenzaam� zou� ik� (anders�
dan�de�auteur)�niet�willen�gebruiken.�

Even�verderop�ziet�onze�leidsman�het�nieuwe�
badhuis�met� het� altijd� schoone� vergezicht� over�
zee.� Hij� bedoelt� het� Badhotel� dat� hier� in� 1886�
werd�gebouwd.�Het�stond�aan�het�eind�van�de�
Badlaan,�waar�nu�een�rijtje�huizen�staat�dat�de�
indruk� wekt� van� een� leeggeschudde� blokken�
doos.� De� toeristische� gids� van� de� gemeente�
Muiderberg� omschreef� het� hotel� als� een� zeer�
fraai�gebouw�met�geriefelijk�ingerichte�kamers,�
een� leeszaal� en� een� eetzaal.� Er� was� ook� een�
muziektent� waar� op� zaterdagavond� uitvoerin�
gen� plaatsvonden.� Al� kort� na� 1900� begon� de�
neergang�van�het�Badhotel.�De�exploitatie�was�
niet�rond�te�krijgen�en�de�eigenaar�zal�het�geen�
grote�ramp�hebben�gevonden�dat�het�gebouw�
in�1910�a�randde.�In�1913�werd�het�gesloopt.�

Even�verderop�aan�het�water�zien�we,�net�als�
de�auteur,�een�prachtige�villa.�Flevorama4�ligt�op�
een�klif�en�heeft�naar�verschillende�kanten�vrij�
uitzicht.�Het� is� dan� ook� geen�wonder� dat� het�
huis� aan� drie� zijden� een� ruime� erker� heeft,�
waarop� een� groot� balkon� ligt.� De� muren� zijn�
van�baksteen,�maar�dat�wordt�regelmatig�afge�
wisseld� of� onderbroken� door� wit� gestuukte�
elementen.� Omstreeks� 1885� werd� deze� villa�
gebouwd� voor�Willem� Frederik�Karel�Roemer,�
directeur� van� het� Amsterdamse� Paleis� voor�
Volksvlijt.�Een�van�de� latere�bewoners�was�de�
Amsterdamse� uitgever� Johan� Polak.� Gerard�
Reve� logeerde� hier� toen� regelmatig.� Andere�
schrijvers� als�Willem�Oltmans� en� Frans�Kellen�
donk�zijn�hier�op�bezoek�geweest.��

Jan�Siebelink�vertelt�over�de�bibliotheek�die�
Polak�hier�had,�een� luilekkerland�voor�biblioÞe�
len.� De� uitgever� had� vanwege� het� kostbare�
karakter� van� zijn� boekenverzameling� een�



86� TVE�34e�jrg.�2016�

Laatst�gewijzigd:�17�05�2016�Versie:�1e�proef�

alarmsysteem� laten�aanleggen�waardoor�hij�er�
niet� in� slaagde� om� de� deur� te� openen,� toen�
Siebelink� op� bezoek� kwam.� Uiteindelijk� lukte�
het,�met�behulp�van�de�beveiligingsdienst,�om�
de� schrijver�binnen� te� laten.�Daarna�heeft�Sie�
belink� (opgehouden� door� de� plasproblemen�
van�Polak)�de�hele�nacht�de�tijd�gehad�om�een�
groot� aantal� schatten� uit� Polaks� collectie� te�
bewonderen.5�Flevorama�zou�op�een�van�Carel�
Willinks� schilderijen�moeten� voorkomen,�maar�
ik�heb�dit�niet�kunnen�vaststellen.�

Net�als�onze�auteur�wandelen�we�nu�de�Bad�
laan� in.6�Daar� zien�we� links�de� toegangspoort�
van� het� Familie� Kerkhof.� Deze� Algemene� Be�
graafplaats�was� tot� 1956�een�Luthers�kerkhof.�
De� Amsterdamse� familie� Kanth� had� de� grond�
aangekocht�en� in� 1792�hier�dit�kerkhof� aange�
legd.�Na�de� Tweede�Wereldoorlog� konden�de�
kosten� niet� meer� gedekt� worden.� Het� eigen�
dom� van� het� kerkhof� werd� toen� aan� de� ge�
meente� aangeboden.� De� koop� werd� in� 1956�
beklonken.�

Onze�auteur�vindt�dit�een�schoon�kerkhof� �
dat�in�den�rozentijd� �een�bezoek�overwaard�is.�
Direct� bij� de� ingang� staat� een� soort� aula,� die�
sterk�doet�denken�aan�het�perron�van�de�Gooi�
sche� Stoomtram� dat�we� bij� het� Rechthuis� za�
gen:�een�gebouwtje�met�aan�de�lange�zijde�een�
houten� arcade� steunend� op� smalle� pilaren,�
geschilderd� in� een� onbestemd� soort�wit.� Het�
nette� kerkhof�maakt� een� romantische� indruk,�
gelegen� als� het� is� in� de� schaduw� van� talloze�
bomen� (waaronder� maar� weinig� kastanjes).�
Het�graf�van�Heinze�springt�duidelijk�in�het�oog,�
het� graf� van� de� bekende� dichter� Jan� Frederik�
Helmers� (van� o.a.� het� romantisch�
nationalistische� gedicht� De� Hollandsche� natie,�
1812)�kunnen�we�tussen�alle�verweerde� liggen�
de�zerken�niet�vinden.�

�
Het�wonder�van�deez!�dreeven�
We� lopen�terug� langs�de�kust�naar�de�Kerk�aan�
Zee� en� nog� verder� terug� naar� de� eerder� ge�
noemde�driesprong.�Daar�slaan�we�rechtsaf,�de�
Dijkweg� op.� Even� verderop� zien�we� aan� onze�
linkerhand� een� bruggetje� en� een� poort.� Een�
stalen�plaat� rechts� van�ons,� in�dezelfde� roest�

kleur� als� bruggetje� en� poort,� vertelt� ons� dat�
daar� de� ingang� van� het� Echobos� is.� We� gaan�
naar�binnen.�Links�van�het�grasveld�dat�we�nu�
betreden,�zien�we�tussen�de�bomen�een�muur.�
Die� kant�moeten�we� op.� Als�we� om� de�muur�
heen� lopen� komen�we�op� de� plek� die� aan�dit�
bos�zijn�naam�heeft�gegeven.�Onze�wandelaar�
trof� bij� de� ingang� nog� een� kiosk�waar� hij� een�
toegangskaartje�moest� kopen.� De� echo�werd�
door� de� heer� B.H.� Elsnerus� gepacht� (heel� bij�
zonder!)� en� die�mocht� dus� een� toegangsprijs�
vragen.� Tegenwoordig� ligt�de�muur�niet�meer�
in� de� buitenplaats� Rustrijk7,�maar� in� het� Echo�
bos.�Er� is�nog�wel�een� (tweede)�poortje,�maar�
daar�is�niemand�meer�die�ons�laat�betalen.�

De� auteur� was� in� 1905� verrast� en� voldaan�
door� het� e�ect� van� de�wereldberoemde� echo.�
Hij� declameerde� een� vers� dat� begon� met� de�
woorden:� O,� Echo,� wonder� van� deez!� dreven.�
Hetzelfde�vers� staat�geschreven�op�een� steen�
die�hier�op�de�grond� ligt.�Maar�als�we�hier�dit�
vers�hardop�opzeggen�of� in�onze�handen�klap�
pen,� gebeurt� er� niets.�Onze�wandelaar� had� al�
(in� navolging� van� de� oorspronkelijke� De� Rijk)�
gewaarschuwd�dat�het�hier�geen�gewone�echo�
betreft:� Die� spreekt,� verneemt� zelf� niets�
vreemds.� Er�moet� gesproken�worden� door� een�
ander� die� op� een� afstand� van� ruim� vijf�meters�
van� u� staat� � En�wat� verneemt� gij�dan?�Voor�
eerst� zijne� stem.� Maar� daarnevens,� een� haast�
ondeelbaar� oogenblik� later,� een� tweede� stem,�
luider,� zwaarder,� dreunender � En� die� tweede�
stem�komt�uit�den�grond �

Daarom� ligt� er� een� tweede� steen� waarop�
twee�oren�zijn�afgebeeld.�Pas�nadat�er�andere�
bezoekers� zijn� aangekomen,� kunnen� we� het�
uitproberen.�Het�e�ect� is�verrassend:� je�hoort�
de� ander� spreken�met� een� enorme� galm.�Wij�
zijn�ook�verrast�en�voldaan.�Maar�niet�zodanig,�
dat�we�onze�wandelaar�volgen�als�hij�voor�een�
derde� keer� naar� de� Kerk� aan� Zee� loopt.� Daar�
beklimt�hij�de�toren�(entreegeld�een�dubbeltje)�
om� van� een�onvergetelijk� schoon�panorama� te�
genieten.�Dat�panorama�kunnen�wij�wel�verge�
ten.�De�toren�is�namelijk�(meestal)�niet�toegan�
kelijk.�Wij�gaan�dus�terug�naar�Weesp.�
�
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Weer�naar�Weesp�
Om� naar� Muiden� terug� te� gaan8� kunnen� we�
kiezen� uit� verschillende� mogelijkheden.� We�
kunnen�net�als�onze� leidsman�teruglopen�naar�
de�Hakkelaarsbrug.�Maar�het�is�veel�gemakkelij�
ker� om� al� in� het� dorp� zelf� de� bus� te� nemen.�
Daarvoor�moeten�we�terug�naar�de�Brink�en�op�
de�Gerard�Doulaan� (om�de�hoek�bij�Het�Recht�
huis)� op� bus� 110� (richting�Weesp)� te� stappen.�
Die�brengt�ons�in�zeven�minuten�naar�de�brand�
weerkazerne� in� Muiden� (of� nog� verder� door�
naar�station�Weesp,�voor�wie�het�nu�welletjes�
vindt).� Door� bij� de� kazerne� naar� rechts� de�
Weesperweg� te� nemen� en� op� de� rotonde�
rechtsaf� de� Amsterdamsestraat� in� te� slaan,�
komen� we� weer� bij� de� Vecht� en� het� eethuis�
Graaf�Floris�V�uit.�Wie�het�gevoel�heeft�dat�hij�
nog�lang�niet�genoeg�gelopen�heeft,�kan�uit�het�
Echobos�teruggaan�naar�de�Dijkweg�en�daar�de�
zeedijk�beklimmen.�Hij�kan�dan�de�Muiderberg�
route�volgen.�De� tocht� over� de� dijk� naar�Mui�
den� (met� het� IJmeer� aan� de� rechterhand)� is�
prachtig,� met� name� het� laatste� gedeelte,� als�
men�op�het�Muiderslot�aan�loopt.�Daarna�moet�
men� de� stadsgracht� van� Muiden� oversteken�
om�op�het�Vestingplein�uit�te�komen,�waar�het�
Muizenfort� staat.� Via� de� Naarderstraat� komt�
men�bij�de�Vechtbrug�uit.�

De�Þetsers�onder�ons�hebben�ook� twee�op�
ties� om� naar� Muiden� terug� te� gaan:� via� de�
Googweg�terug�naar�de�Hakkelaarsbrug�en�daar�
naar� rechts� de� Zuidpolderweg� volgen.� Ook�
deze�leidt�naar�het�Vestingplein.�Maar�mooier�is�
om� de� Dijkweg� te� volgen� door� de� eindeloze�
polder�met�op�het�eind�het�uitzicht�op�het�Mui�

derslot.�De�Dijkweg� loopt�uit�op�de�Noordpol�
derweg� en� die� eindigt� weer� op� het� Vesting�
plein.� Er� is� nog� een� derde� optie� voor� zowel�
wandelaars� als� Þetsers:� vanaf� de� Hakkelaars�
brug�rechtdoor�over�het�viaduct�de�A1�overste�
ken� en� vóór� het� spoorwegviaduct� rechtsaf�
slaan,�het�Þetspad�op.�Als�men�dit�een� tijd�ge�
volgd�heeft,� komt�er�een�Þetspad�naar� rechts�
dat�uitkomt�op�de�Vechtdijk�(de�Lange�Muider�
weg).�Daar� linksaf�slaan�en�na�korte�tijd� is�men�
weer� in�Weesp� (zie�het�einde�van�de�beschrij�
ving�van�de�hoofdroute).�

Wie� zoals�onze�wandelaar�via�Muiden� terug�
wil�naar�Weesp,�volgt�hem�weer�vanaf�de�Vecht�
bij� Graaf� Floris�V,�maar� nu� langs� de� oostelijke�
oever�(dus�de�Vecht�niet�oversteken)�in�zuidelij�
ke� richting� (de� rivier� aan�de� rechterhand�hou�
den).�Even�voorbij�het�voormalige�stadhuis�zien�
we� aan� onze� linkerhand� de� Kerkstraat.� Daar�
staat� de� Grote� of� Sint�Nicolaaskerk,� volgens�
onze�wandelaar� doorgaande�voor�een�der�oud�
ste�kerkgebouwen�van�ons�land.�De�toren�schijnt�
nog�min� of�meer� uit� 1150� te� stammen,� zij� het�
dat�de� grijze� tufsteen� er�weinig� verweerd� uit�
ziet.�Opvallend� is�de� lage�boog� aan�de�onder�
kant�ervan:�het� lijkt�erop�dat�hier�de�oorspron�
kelijke� ingang�heeft�gezeten.�Het� straatniveau�
ligt� dan� nu� behoorlijk� hoger� dan� in� 1150.� De�
imposante,� eerbiedwaardige� grijze� kerk� staat�
nogal� verdwaald� tussen� alle� nieuwbouw� er�
omheen.�

We� keren� terug�naar�de�Vechtoever�en� ver�
volgen�onze�route�er�langs:�aan�het�eind�volgen�
we� de�weg�met� een� bocht� naar� links� en� een�

Het� Echobos!�met�muur�circa�1900.�

De�route�uit�dit�artikel.�Zwarte�stippels:�de�hoofdwan�
deling.� Zwarte� streepjes:� alternatieven,� te� voet�of�op�
de�Þets.�Rode�streep:�busroute.�B�=�Bushalte.�



88� TVE�34e�jrg.�2016�

Laatst�gewijzigd:�17�05�2016�Versie:�1e�proef�

bocht�naar�rechts�en�een�ophaalbrug�over.�We�
blijven� zoveel� mogelijk� de� Vecht� volgen� en�
gaan�dus�onder�het� viaduct� van�de�A1�en�een�
nieuwe�brug�door.�Totdat�we�opnieuw�vastlo�
pen.�Ook� hier� zijn� de�werkzaamheden� van� de�
wegenbouwers� in� volle� gang.� Met� een� grote�
bocht� (eerst� naar� links,� daarna� het� Þetspad�
naar�rechts�op)�komen�we�voorbij�een�enorme�
bouwput� en� bereiken�we� de� Vecht�weer.� Op�
deze� Vechtoever� zien� we� een� aaneenschake�
ling�van�woonschepen,�af�en� toe�onderbroken�
door� een� open,� meer� landelijk� gedeelte.� We�
gaan�onder�een�spoorwegviaduct�door�en�ste�
ken� vervolgens� de� brug� naar� rechts� over.�We�
ronden� het� torenfort� op� de� Ossenmarkt� en�
steken�de�Lange�Vechtbrug�over�(die�overigens�
ook�al�in�de�steigers�staat).�Vervolgens�gaan�we�
naar� rechts�en�volgen�de�Hoogstraat� langs�de�
Vecht�in�de�richting�van�station�Weesp.�

�
Afstand:� circa� 16�kilometer� (voor�wie� loopt�en�
daarbij�bus�110�in�beide�richtingen�neemt);�
circa�21�kilometer�(voor�wie�alles�loopt�of�Þetst)�
Horeca:�in�Weesp,�Muiden�en�Muiderberg.�
Toegang�Muiderslot:�  13,50� (gratis�met�Muse�
umkaart)�
�
Noten�
�
1.� Ida�Kemperman�veronderstelt�dat�ze�onderdelen�

van�beide�huizen�gebruikt�hebben�voor�de�bouw�
of�uitbreiding�van�een�ander�buitenhuis,�ergens�in�
de�regio.�

2.� De�Kampioen,�3�april�1896.�
3.� De�auteur�spreekt�van�een�watermolen.�Dat�zette�

ons� aanvankelijk� op� het� verkeerde� been.� Maar�
toen�hij�het�over�de�wieken�van�deze�molen�had,�
werd� het� duidelijk� dat� het� inderdaad� over� De�
Onrust� (1809)�moet� gaan.�Deze�maalt� inderdaad�
water.�

4.� Niet�te�verwarren�met�haar�Huizer�naamgenoot.�
5.� Jan�Siebelink,�Conversaties.�Amsterdam,�2012.�
6.� De� echte� professor,� wellicht� toch� minder� een�

minnaar� van� begraafplaatsen� dan� zijn� navolger,�
deed� dit� bij� zijn�wandeling� in� 1886� niet.� Hij� liep�
vanaf� het� Badhotel� terug� langs� de� Kerk� aan� Zee�
naar�het�Echobos.�De�tekst�over�het�strand�en�het�
badhotel�is�letterlijk�uit�zijn�beschrijving�overgeno�
men.�

7.� In� 1886� zag� De� Rijk� hier� nog� een� doolhof� met�
daarin� een� huisje�waarin� de� Schone� Slaapster� in�
het�bos�te�zien�was.�Met�name�de�frissche�school�
jeugd�liet�zich�hier�door�een�bewaker�het�sprookje�
vertellen.�

8.� De� echte�De�Rijk� nam� in� 1886� bij� de�Hakkelaars�
brug� de� stoomtram� naar�Naarden.�Mogelijk�was�
zijn�wandeling�in�die�laatste�plaats�begonnen.�
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Vader�Cor,�jeugd�en�opleiding�
�

Cor� Bruijn� kreeg� bij� zijn� geboorte� in� 1883� te�
Wormerveer�de�voornamen�Cornelis�Pieter.�Hij�
was�de�eerste� zoon� van�Hendrik�Bruijn�en�Ca�
tharina� Klinkenberg,� die� daarna� nog� negen�
kinderen�zouden�krijgen.�Ook�de�verdere�fami�
lie�was�zeer�talrijk.�Hendrik�Bruijn�was�smid�en�
dreef� daarna� zonder� succes� een� kruideniers�
zaak,� overgenomen� van� zijn� ouders,� aan� de�
Zaanweg� in� Wormerveer.� Hij� speelde� en�
schreef�veel� liever�voor�de�amateurtoneelvere�
niging� Oefening� kweekt� kennis,� waarvan� hij�
jarenlang� voorzitter� en� regisseur�was.�Na� een�
brand�in�zijn�huis�in�1900�begon�Hendrik�er�kor�
te�tijd�later�een�rijwielhandel.�

De�kleine�Cor�maakte�van�alles�mee:�zwerven�
en�spelen�bij�en�op�het�water�en�in�de�wijde�pol�
ders,�bemoeienissen�van�de� familie,�geldgebrek�
van� zijn� vader,�geuren� en�geluiden� van�molens�
en� fabrieken,� molenbranden� en� angst� voor�
weerwolf� en�bullebak.�Hij�beschreef�dat� in� zijn�
eerste� jeugdboek�Langs�den�waterkant�(Alkmaar�
1912).�Geïnspireerd� door� zijn� vader� schreef� Cor�
kleine� toneelstukjes� die� hij� met� zijn� vriendjes�
opvoerde.�Door�het�vele�lopen�in�zijn�jeugd�ont�
wikkelde� Cor� een� groot� uithoudingsvermogen,�
waardoor�hij�in�staat�was�veel�werk�te�verzetten,�
ook�al�was�hij�op�latere�leeftijd�niet�erg�gezond.�

Cor�Bruijn�volgde�de�Normaalschool� te�Zaan�
dam,�waar� onderwijzers� in� een� beperkt� aantal�

vakken� lesgaven,�en�gelukkig�voor�hem�kon�hij�
daarna�als�beursstudent�aan�de�slag�bij�de�Rijks�
kweekschool� te� Haarlem.� Op� deze� school,� De�
Haarlemse� Bak� genaamd,� gaven� vakdocenten�
vele� vakken� zoals� gezondheidsleer,�muziek� en�
handenarbeid.� Ook� Theo� Thijssen,� een� andere�
bekende�schrijver,�was�kwekeling�op�deze�Haar�
lemse�opleiding.�

In�1907�trouwde�Bruijn�met�Maartje�de�Vries�
(1888�1960),� die� hij� in� zijn� tweede� Haarlemse�
kosthuis�als�dochter�des�huizes�had� leren�ken�
nen.� Zij�was� vijf� jaar� jonger,� dochter� van� een�
timmerman/aannemer� en� zat� ook� op� de� Nor�
maalschool,� later�studeerde�ze�viool.�Haar� jon�
ge� leeftijd� en� het� feit� dat� de� jonge� Bruijn� als�
idealist�en�onderwijzer�met�artistieke�neigingen�
een�onzekere� toekomst�had,�maakten�hem�bij�
haar�moeder� tot�een�ongeschikte�schoonzoon�
in�spe.�Maar�het�jonge�stel�hield�de�relatie�hard�
nekkig�vol,�ze� trouwden�uiteindelijk�en�kregen�
zes�dochters.�

Het�gezin�was�dol�op�Terschelling,�waar�het�
jarenlang�een�deel�van�een�huis�huurde�om�er�
de�zomervakantie�door� te�brengen.�Ten�einde�
de� kosten� te� dekken�werd� het� eigen� huis� als�
vakantiehuis�verhuurd.�

�
Hoofd�van�de�Humanitaire�School�

�
In�de� geest� van�de�Rein� Leven�Beweging,� uit�
gaande�van�de�gelijkheid�van�man�en�vrouw�en�

Zo vader, zo dochter 
Over idealist, onderwijspionier en schrijver Cor Bruijn 
en zijn schrijvende dochter Margreet 

Frits�Booy�

Het�komt�wel�eens�voor�dat�schrijvende�ouders�ook�schrijvende�kinderen�hebben.�
De�appel�valt�dan�niet�ver�van�de�stam.�In�een�vorig�nummer�van�TVE1�schreef�ik�
over�W.F.�Haasse�(Van�Eemlandt)�en�zijn�dochter�Hella�uit�de�jaren�veertig�en�vijftig�
van�de�vorige�eeuw.�In�onze�tijd�kennen�we�Jan�Terlouw�en�zijn�dochter�Sanne,�die�
zelfs�samen�boeken�schrijven�en�al�zes�titels�op�hun�beider�naam�hebben�staan.�In�
het�Gooi�hebben�lange�tijd�in�de�twintigste�eeuw�hoofdonderwijzer�Cor�Bruijn�en�
zijn�dochter�Margreet�gewoond.�Allebei�idealistisch,�strijdvaardig�en�schrijvend�
voor�de�jeugd.�

 Schrijvers tussen Vecht en Eem 
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een� leven� zonder� alcohol,� tabak� en� vlees,� in�
1901�mede�door� Jacob�van�Rees� (bioloog,�bui�
tengewoon� hoogleraar� en� christen�anarchist)�
opgericht,�stichtte�Van�Rees�in�1903�in�Laren�de�
Humanitaire� School.� Humanistische� principes�
en�zelfwerkzaamheid�stonden�er�centraal.�Voor�
lesruimte�en�huisvesting�van� leerkrachten�stel�
de�Van�Rees�zijn�Larense�villa�Veldzicht�ter�be�
schikking.� In�1923�ontwierp�architect�Henri�van�
Anrooy�een�schoolgebouw�aan�de�Leemkuil� in�
Laren,�waarin�nu�de�Montessorischool�is�geves�
tigd.� De� bekende� pedagoog� Jan� Ligthart� was�
adviseur� van� de� Humanitaire� School,� een� van�
de� weinige� onderwijsinstellingen� trouwens�
waar� zijn� didactiek� van� het�  zaakonderwijs!�
werd�toegepast.�

Na� enkele� tijdelijke� banen� als� onderwijzer�
werd�Bruijn� in� 1906� tot�hoofd�van�de�Humani�
taire� School� benoemd,� waarvan� hij� tien� jaar�
lang�de� leiding�had.� In�het�begin�gaf�hij�onbe�
taald�les�aan�zeven�kinderen,�meest�van�kunste�

naars.�De�ongehuwde�Bruijn�woonde�en�werk�
te�met�drie�onderwijzeressen�in�de�villa�van�Van�
Rees,� maar� kon� volgens� de� fatsoensnormen�
van�die�tijd�niet�in�de�villa�overnachten.�Daarom�
sliep�hij�in�een�hut�van�Van�Rees�aan�de�Noolse�
weg� in� Blaricum.� In� 1907� werd� dit� probleem�
door�zijn�huwelijk�opgelost.�

Als�overtuigd�aanhanger�van�socialisme,�anti�
militarisme,�geheelonthouding,�vegetarisme�en�
moderne�opvoeding�was�Bruijn�bij�deze�school�
helemaal�in�zijn�element.� t�Scheppen�van�gelijke�
ontwikkelingsvoorwaarden� voor� de� individuele�
aanleg� van� ieder� kind,� ongeacht�de�maatschap�
pelijke�welstand�zijner�ouders,�in�een�eenvoudige�
omgeving,�die�het� sociaal�voelen� zooveel�moge�
lijk�bevordert,� zo� schetste� hij� het� doel� van� de�
school.� Geheel� volgens� de� Volle�leventheorie�
van�Ligthart�maakte�hij�met�zijn�leerlingen�wan�
delingen� door� het� Gooi� en� de� Vechtstreek,�
waarbij� natuur� en� bedrijfsleven� centraal� ston�
den.�Dat�aanschouwelijk�onderwijs�vormde�een�

Hoofdonderwijzer�Cor�Bruijn�(zittend)�met�onderwijsteam�in�1913.�
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belangrijk� onderdeel� van� het� lesprogramma�
van�de�Humanitaire�School.�

Een�hoogtepunt�van�dat�programma�was�een�
lange� wandeling!�buiten�de�regio:�een�voetreis�
naar�Sneek,�die�Bruijn�met� zijn� vrouw�en� acht�
leerlingen� in� de� zomer� van� 1908� maakte.� Hij�
noemde� zichzelf� daarin�  meneer� De� Jong!.� Ze�
liepen� �� maar� gingen� soms� ook� een� stuk� per�
tram,�boot�of�trein���via�Amsterdam,�Zaandam,�
Alkmaar� en�Hoorn� naar� Enkhuizen.�Onderweg�
beleefden�en�ontdekten�de�kinderen�van�alles:�
stoomtrams,� �treinen� en� �boten,� musea,� ker�
ken,� gevelstenen,� fabrieken� en� bedrijven.�
Bruijns�verslag�van�deze�voetreis�werd�pas�bij�
na�honderd� jaar� later� in�boekvorm�op� initiatief�
van�zijn�dochter�Margreet�en�de�Vrienden�van�
het� Nationaal� Schoolmuseum� in� Rotterdam�
gepubliceerd� en� geeft� een� boeiend� beeld� van�
het�leven�in�het�begin�van�de�twintigste�eeuw.�

�
In�dienst�van�de�Hilversumse�Schoolvere�
niging�

�
Van�1916�tot�1942�was�Bruijn�hoofdonderwijzer�
bij� de� Hilversumse� Schoolvereniging,� een� on�

derwijsinstelling�voor�neutraal�bijzonder�onder�
wijs.� Opvoeden� werd� er� in� de� eerste� plaats�
gezien�als�het� laten�voelen,�ervaren�en�geeste�
lijk� bewust�worden� van� de� leerlingen.� En� niet�
het� opdringen� van� bepaalde� opvattingen� en�
bijbrengen�van�alleen�maar�kennis.�In�circa�1926�
werd�voor�de�hogere�klassen�de�Daltonmetho�
de� ingevoerd,� zodat� groepswerk� en� zelfwerk�
zaamheid�centraal�kwamen�te�staan.�Daarnaast�
waren� (voor)lezen� en� creatieve� vakken� als� to�
neelspelen� belangrijk.� De� geest� van� deze�
school� wordt� getypeerd� door� het� schoollied,�
dat� door� de� hele� school� uit� volle� borst� werd�
gezongen:�

�
Om�blij�het�leven�door�te�treden�
behoeft�men�grote�schatten�niet,�
maar�oog�voor�alle�heerlijkheden,�
die�kosteloos�de�schepping�biedt:�
Wie�d aard�bemint,�de�zee,�de�zon,�
hem�is�natuur�een�vreugdebron.�
�

Bruijn� legde�ook� contacten�met�verwante�bui�
tenlandse� instellingen�en�scholen�zoals�de�Pal�
las� Athene�beweging,� die� als� centrum� de� in�

De�villa� !Veldzicht �van�prof.�Van�Rees,�waarin�de�Humanitaire�School�begon,�met� leerlingen�en�hoofdonderwijzer�
Bruijn�in�circa�1910.�
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1916� in� Amersfoort� gestichte� Internationale�
School� voor� Wijsbegeerte� had,� en� met� Peter�
Petersen� uit� Jena,� grondlegger� van� de� Jena�
planscholen.�Ook�was�hij� jaren�actief�als�redac�
teur� van� het� blad� van� de� Bond� van� Neutrale�
Bijzondere�Scholen.�

In� 1920�verhuisde�de� familie�Bruijn�naar�een�
woning�op�Eikenlaan� 27� (nu:�59)� in�Hilversum,�
ontworpen�door�architect�Rueter�uit�Blaricum.�
Het� is� een� typisch�Gooise� villa�met� een� rieten�
dak,�kleine� ramen�met�kleine� ruitjes�en�boven��
en�onderdeuren�en�binnen�balken�en�veel�hout�
werk� en� koperen� hang�� en� sluitwerk.� Rueter�
ontwierp�ook�het�buurhuis,�waar� een�dochter�
van� Jan� Ligthart� kwam� wonen.� De� kinderen�
Bruijn� speelden� veel� samen� met� de� kleinkin�
deren�van�Ligthart,�die�toen�al�overleden�was.�

In� 1942� nam� Bruijn� om� gezondheidsredenen�
ontslag�en�hij�hield�zich�daarna�intens�bezig�met�

het� schrijven� van� vooral� jeugdboeken.� Ter� ere�
van�zijn�negentigste�verjaardag�werd�hij�door�de�
gemeente�Wormerveer� gehuldigd�met� een� re�
ceptie�en�een� tentoonstelling.�Twee�basisscho�
len�en�een�straat�kregen�zijn�naam.�Hij�genoot�
er� erg� van.� Ondanks� zijn� zwakke� gezondheid�
stierf�Cor�Bruijn�pas�in�1978,�95�jaar�oud.�

�
Vele�uiteenlopende�publicaties�

�
Cor�Bruijn�heeft� ruim�zeventig�boeken�en�arti�
kelen� op� zijn� naam� staan.� Voor� volwassenen�
bijvoorbeeld�romans�als�de�historische�romans�
Wendelmoet�(Nijkerk�1948),�de�trilogie�over�de�
Bourgondische� tijd,�de� sociale� roman�De�zaad�
sjouwers�(Bussum�1932)�en�streekromans�als�Sil�
de� strandjutter� (Nijkerk� 1940).� Voor� de� jeugd�
schreef�hij�naast�sociale�en�historische�boeken�
als� Keteltje� in�de�Lorzie� (Gouda� 1922)� en� Strijd�

Het�schoolgebouw�van�de�Hilversumse�Schoolvereniging�aan�de�Frans�Halslaan�in�Hilversum,�ontworpen�door�archi�
tect�Pieter�Andriessen�en�gebouwd�in�1909.�Cor�Bruijn�was�hier�26�jaar�hoofd.�
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om� de� Eenhoorn� (Nijkerk� 1943),� school���
boeken,� een� tekenmethode,� toneelstukken�
(Sneeuwwitje,� Laren� 1909),� verhalen,� kerstver�
tellingen,� een� biograÞe� (Nienke�van�Hichtum,� ��
1860�1939,�  s�Gravenhage� 1939).� Ander� werk�
van� hem� zijn� artikelen� (o.a.� De� opvoeding� tot�
geluk,�Oostende�1910),�een�autobiograÞe�(Wijd�
was� mijn� land.� Mijn� jeugd� aan� de� Zaan� (1883�
1899),� Nijkerk� 1961),� jeugdboekrecensies� en�
vertalingen/bewerkingen� (De�man�op�de�schim�
mel� van� Theodor� Storm,� Amsterdam� 1954,� en�
Wonderverhalen� uit� 1001� nacht,� Amsterdam�
1956).� Met� Nienke� van� Hichtum� stelde� hij� Uit�
het�sagenland� (Groningen�Den�Haag� 1927�1929)�
samen.�

�
Zeer�sociaal�bewogen�
De�jonge�Bruijn�was�al�snel�zeer�getro�en�door�
het�zware�leven�van�vissers,�sjouwers,�fabrieks�
arbeiders,�kleine�boeren�en�zakkennaaiers�van�
zijn� tijd,� dat� hij� indringend� beschreef� in� zijn�
sociale�romans�De�zaadsjouwers�en�het�vervolg�
ervan:� Een� zakkennaaier� grijpt� naar� het� geluk�
(Bussum,� 1935).� Op� bijna� 90�jarige� leeftijd�
schreef� hij� De� triomf� van� Roel� de� Knoet�
(Utrecht,� 1973),� waarin� enkele� personages� uit�
De�zaadsjouwers,�maar�dan�circa�vijftig� jaar�ou�
der,� weer� een� rol� spelen.� Een� derde� van� zijn�
boeken�speelt�zich�af�langs�de�Zaan.�

Een� aantal� romans� is� (auto)biografisch� zoals�
de�Keteltje�serie�en�het�meisjesboek�Greetje�en�
Groetje� ( s�Gravenhage�Batavia� 1940),� waarin�
Bruijn� het� dagelijks� leven� van� zijn� gezin� be�
schrijft.� Over� de� jeugd� van� zijn� grote� vriend�
!ome � Jan�van�Zutphen,� toen�een�bekende�be�
strijder�van� tuberculose�en�stichter�van�het�sa�
natorium�Zonnestraal� in�Hilversum,�publiceerde�
hij�in�1937�de�roman�en�kinderstudie�Koentje�van�
Kattenburg.�Het� is�een� levendig�verteld�verhaal�
over� een� Amsterdams� jongetje� uit� een� arbei�
dersgezin,�dat�te�maken�krijgt�met�sterfgevallen�
door� tbc� in�zijn� familie,�onder�wie�zijn�moeder.�
Uit�deze� roman�blijkt�hoe�goed�Bruijn�zich�kon�
inleven� in�de�wereld�van�een�kind.� In�Wijd�was�
mijn� land�verwerkte�hij�zijn� jeugdherinneringen�
tot� een� treffend� en� duidelijk� beeld� van� zijn�
jeugd�in�Wormerveer,�vol�liefde�voor�zijn�dorp�in�

de�Zaanstreek,�getuige�het�begin�ervan:�
Ik�ben�geboren�in�de�mooiste�tijd�van�het�jaar� �

midden�mei� �en�op�een�van�de�mooiste�plekjes�
op� aarde:� te�Wormerveer,� daar�waar� het� dorp�
ontstond,� bij� het� noorderveer,� daar� waar� de�
eerste� schamele� vissershuizen� stonden,� door�
Philips�de�Schone� in�1503�nog�tezamen� !ons�Dor�
pe�van�Zaan"�genoemd,�het�dorp�Zaan�of�Saenen,�
dat� later�naar�datzelfde�veer�de�naam�Wormer�
veer� zou� krijgen.� Een� der� schoonste� plekjes� op�
aarde� was� het� daar� inderdaad.� Toen#� Nu� niet�
meer.� Een� niets� ontziende� geest� van� verkeerde�
zakelijkheid�heeft�er�veel�verknoeid$�

�
Sil�de�strandjutter�
De� streekroman� Sil� de� strandjutter� is� het� be�
kendste� boek� van� Cor� Bruijn� en� de� eerste� ro�
man� die� over� het� eiland� Terschelling� en� zijn�
bewoners� is� geschreven.� Het� is� een� tamelijk�
sombere�roman,�uitgevoerd�met�een�gekleurde�
omslag� en� 32� a�eeldingen,� waarvan� acht� in�
vier� kleuren,� van� Anton� Pieck.� Het� gaat� over�
het�harde� leven�van�boer�Sil�Droeviger,�die� te�
vens� strandjutter� is,� op� Terschelling� in� begin�
van� de� twintigste� eeuw.�De� strijd�met� de� ele�
menten,� botsende� karakters� en� bijzondere�
tradities�staan�er�centraal.�Sil,�een�opvliegende�
en� eigenzinnige� man,� heeft� een� onderdanige�
en�gelovige�vrouw�en�twee�zonen,�van�wie�de�

De�woning�van�de�familie�Bruijn�aan�de�Eikenlaan�in�
Hilversum.�
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oudste� (Jelle),� sterk� op� hem� lijkt.� Sil� redt� een�
klein�meisje� van� een� zinkend� schip� en� neemt�
haar� op� in� zijn� gezin� ter� vervanging� van� een�
kort� na� de� geboorte� gestorven� dochtertje.�
Jaren�later�komt�Sil�in�aanvaring�met�zijn�zonen�
vanwege� hun� meningsverschillen� en� de� ver�
liefdheid� van� beide� zonen� betre�ende� de�
mooie� pleegdochter,� Lobke.� De� jongste� zoon�
(Wietse)� verlaat� daarom� stiekem� het� huis� en�
blijft� jarenlang�weg,�Jelle�komt�om�bij�een�po�
ging� om� schipbreukelingen� te� redden.�Wietse�
keert�echter�terug�en�trouwt�met�Lobke.�
Bruijn� toont� een� aantal� aspecten� van� het�
leven� op� Terschelling,� zoals� het� Borrebier,�
Opperîd� en� het� Sunderumfeest,� een� jaarlijks�
traditioneel�optreden�van�verklede�en�gemas�
kerde� jongemannen,�op�6�december,�waaraan�

vrouwen�en� kinderen�beslist�niet�mee�mogen�
doen:�

�
In�de�deur�staat�Maam�[een� jonge�vrouw]�stil,�

ze�gluurt�naar�alle�kanten,�ze�voegt�het�bindtouw�
zo,�dat�ze�snel�kan�knopen.�Het� is�doodstil�op�de�
weg�en�op�de�nabuurerven.�Ze�kan�het�wel�wagen.�
[ ]� Ze� bindt� snel� verder.� Klaar!� Nu� gauw� naar�
binnen.� De� avond� is� voor� de� Sunderums.� Geen�
vrouwen�en�kinderen�mogen�buiten.�Dan�stoot�ze�
een� gillende� kreet� uit.�Op� het�pad� naar�de�deur�
staat� een� hoge,� zwijgende� gestalte,� in� een� vuur�
rood�nauwsluitend�gewaad,�het�gelaat�in�het�duis�
ter.�Ze�gilt�weer,�ze�kan�niet�meer�naar�binnen.�Ze�
ziet� radeloos� om� naar� de� dorpsweg.� Maar� daar�
hoort�ze�nu�het�geluid�van�rammelende�kettingen�
en�een�koe�brult.�De�gestalte�voor�de�deur�miauwt�
als� een� krolse� kater.� Maams� knieën� knikken.� Ze�
ziet�nu�dat�hij�een�kattenkop�heeft.�

Het� geluid� van� de� kettingen� nadert.� Een�
schaap� blèrt,� een� hond� blaft,� de� kater� mauwt�
donker� verlangend.� Hoog� gilt� Maam.� [...]� Dan�
snelt�ze�over�het�gras�naar�de�hoek�van�het�huis�
[ ]� ze� struikelt�en�begint,�wetend�wat�haar� te�
wachten� staat,�meteen� luid�krijsend�met�de�be�
nen�te�trappelen.�Kettingen�rammelen,�vreemde�
gedaanten,� in�potsierlijke� kleding� en�met�mom�
bakkesen� voor,� buigen� zich� over� haar� heen.� Ze�
wordt�door�harde�handen�gegrepen�en�opgetild.�
Ze�verweert� zich�met�armen�en�benen.�Ze� lacht�
hoog�en�stotend.�Dan�weer�gilt�ze.�Néé!�Néé!�Néé!�
Ze� wordt� overal� geknepen,� het� meest� op� de�
plaatsen,� waar� het� helemaal� niet� te� pas� komt.�
Dan�hijsen�ze�haar�op�de�schouders.�Geen�woord�
klinkt.�Het�zwijgen�is�angstwekkend.�
De�beoogde�tekening�van�Pieck�hierbij�werd�
niet� in�het�boek�opgenomen,�omdat�de�uitge�
ver� vreesde�bepaalde� lezers� hiermee� te� kwet�
sen.�Het� kunstwerk�bevindt� zich� sinds� 2010� in�
museum� t�Behouden�Huis�op�West�Terschelling.�
Bruijn� bereidde� Sil�de�strandjutter� !� zoals� al�
zijn� romans�!�degelijk�en�uitgebreid�voor.�Een�
Terschellinger� echtpaar� stond� model� voor� Sil�
en�zijn�vrouw�en�Oene�Roos,�boer,�postbode�en�
verzekeraar� uit�Hoorn,�werd� steeds�meer� een�
vertrouwde� vraagbaak� en� vriend.� En� Maartje�
Bruijn� vernam� op� ko�e�� en� theevisites� in� de�

De�roman�waardoor�Cor�Bruijn�bekend�zou�blijven,�met�
illustraties�van�de�bekende�tekenaar�Anton�Pieck.�
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zomervakantie� op� Terschelling� veel� wetens�
waardigheden� over� vroeger� van� de� Hoornse�
vrouwen.�

�
Een�historisch�boek�voor�de�Hilversumse�jeugd�
Midden� jaren� vijftig� verzocht� de� gemeente�
Hilversum�Cor�Bruijn�een�boek�over�de�geschie�
denis� van� Hilversum� te� schrijven� om� aan� de�
jeugd,�bij�het�verlaten�van�de�lagere�school,�uit�
te� reiken.� In� dit� boek,� Ons� Hilversum�
(Amsterdam� 1957),� leren�we�Bruijn�kennen�als�
amateur�historicus.� Hij� biedt� de� jonge� lezers�
met� dit� boek� een� duidelijk� beeld� van� de� ge�
schiedenis�van�Hilversum�aan�de�hand�van�veel�
informatie,�kaartjes,�foto s�en�tekeningen.�

De� vertellende� stijl� van� oud�schoolmeester�
Bruijn�maakt�dit�boek�zeer� leesbaar.�Hier�volgt�
een�fragment,�waaruit�dat�blijkt:�

�
De�naam�
Wie� waren� de� eerste� bewoners� van� ons� dorp?�
Wat� zouden�we� dat� graag�weten!�  Dat� is� niet�
meer� na� te� speuren,"� zeggen� de� geleerden.�
 Daarover� is� niets�meer� in� de� boeken� en� oude�
papieren� te� vinden."� Doch� heel� oude� mensen�
weten� soms�meer�dan�geleerden.�Oude� schaap�
herders�weten�soms�veel�van�vroegere� tijden� te�
vertellen.�Dat�is�hun�van�ouder�op�ouder�overge�
leverd,�al�staat�het�ook� in�geen�boek�te� lezen#�
Ze� hebben� er� langzamerhand�weleens�wat� aan�
veranderd,� naar� hun� eigen� verzinsel.�Maar�wat�
hindert� dat?� Hun� verhalen� blijven� er� toch� even�
mooi�door.�Zie�hier�dan�een�verhaal�over�de�eer�
ste�Hilversummers.�

[!]�Goed,�Hilversum�was�er�dus�nog�niet,�toen�
het�dorp�Laren�misschien�al�uit�dertig�of�veertig�
boerderijen�bestond.�Die� lagen� alle� in�de� laagte�
achter� de� heuvelrug� van� het� Sint�Janskerkhof.�
Lekker� in�de� luwte� tegen�de�westenwinden�be�
schut.�
In�een�van�deze�boerderijen�nu�woonde� in�die�

lang� vervlogen� tijd� een� boer.� Laten�we� hem� El�
bert�noemen,�een�echte�Gooise�naam.�Hij�was�de�
rijkste� boer� van� Laren,� bewoonde� het� grootste�
huis,�had�het�meeste�vee�en�de�meeste�en�mooi�
ste� akkers� voor� zijn� gerst� en� rogge.� Maar� hij�
dronk�veel� te�veel�bier�en�mede� [soort� honing�

drank].� En�hij�dobbelde� veel� te� vaak� en� veel� te�
graag,� als� hij� wat� te� veel� had� gedronken.� Zo�
kwam�hij�ertoe�om�op�een�slechte�dag�zijn�doch�
ter� Hille� te� verdobbelen� aan� een�man,� die�met�
haar�trouwen�wilde.�
Hille�mocht�die�man�echter�helemaal�niet.�Er�

ger�nog,�ze�had�een�hekel�aan�hem,�ze�griezelde�
van�hem.� Ik�wil�het�niet�en� ik�wil�het�niet�en� ik�
wil�het�vàst�niet!"�riep�ze�uit,�toen�haar�vader�het�
haar� vertelde.�  Je�moet!"� riep� haar� vader�daar�
tegenin.�  Elbert� van� Laren� heeft� nog� nooit� zijn�
woord�gebroken!"�Toen�vluchtte�Hille�de�volgen�
de� dag� bij� het� eerste�morgenlicht� [!]� Ze�wist�
waar� ze� heen�wilde.� Ze�wist� immers,� dat� haar�
buurjongen� Hilfert� ook� in� die� richting� uit� hun�
dorp�was�weggetrokken�[!].�
Hille�ontmoet�Hilfert�en�samen�bouwen�ze�een�
huis,�stichten�een�gezin�en�breiden�hun�gebied�
uit,�dat�de�mensen�Hilferts�heem�noemen.�

De�roman�over�de�jeugd�van�'ome'�Jan�van�Zutphen�van�
Cor�Bruijn.�Omslagtekening�van�Pim�van�Boxsel.�
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�
Daaraan�kun� je�zien,�dat�het�echte�Saksen�wa�
ren.�Want�  heem!� is� een� Saksisch�woord.� Je�
vindt�het�nog� in�het�woord� heimwee!,�en� in�
Heemstede,� Heemskerk,� Sassenheim� (heem�
van�de�Saksen).�Wanneer�je�dat� heem!�achter�
 Hilfert!�echter�wat�te�snel�en�te�gemakzuchtig�
uitspreekt,�wordt�het�geheel�gauw� tot� zo� iets�
als� Hilversum!.2�

�
Cor�Bruijn�als�dichter�

�
Als� jongeman� had� Bruijn� enkele� gedichten� aan�
Lodewijk� van� Deyssel� ter� beoordeling� toege�
stuurd,�maar� hoe� die� daarop� reageerde,� is�mij�
niet�bekend.�Waarschijnlijk�vond�hij�ze�niet�goed�
genoeg.�Er�zijn�niet�veel�gedichten�van�Bruijn� in�
een�tijdschrift�geplaatst�en�er�is�geen�dichtbundel�
van�hem�bekend.�Hij� schreef� af� en� toe� een�ge�

dicht,�meestal� ter� gelegenheid� van� iets� bijzon�
ders�zoals�de�negentigste�verjaardag�van�Jan�van�
Zutphen�in�1953.�Een�fragment�uit�het�gedicht:�

�
Een�lange�weg,�van�dampen�zwaar,�
waar�licht�doorheen�schiet,�wonderbaar,�
een�hemels,�aard �verlossend�licht,�
dat� t�lijf�bevrijdt,�de�geest�òpricht.�
Die�weg�kiest�Jan,�een�kameraad�
voor�steeds�meer,�waar�hij�gaat,�
Gekwelde�lijven�rechten�zich,�
Zielen,�verdrukt,�ontknechten�zich.�
�
Ver�wenkt� het� doel,�  t� verwarmt,�  t�maakt�
blij,�
de�sterken�staan�de�zwakken�bij,3�
Geslachten�vallen,�als�de�tijden�gaan,�
Jan�blijft,�gaat�voor,�geslachten�sluiten�aan.�
Jan�blijft,�gaat�voor,�draagt� lasten�voor�wie�

Cor�Bruijn�en�zijn�zes�dochters�na�de�opname�van�het�radioprogramma�!Dit�is�uw�leven �in�1961.�Uiterst�links:�dochter�
Margreet,�uiterst�rechts:�presentator�Bert�Gartho��(foto�Ernst�Niewenhuis).�
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zwicht,�
moed�en�vertrouwen�op�het�oud,�vertrouwd�
gezicht.�
Al�leed�en�vreugde�kent�hij:�kind,�vrouw,�man,�
hun�kracht,�hun�zwakheid,�hemel�en�aarde,�
Ome�Jan.�
�

Jeugdboekenschrijfster� Nienke� van� Hichtum�
(pseudoniem�van�Sjoukje�Bokma�de�Boer),�die�
ook� jarenlang� in� Hilversum� woonde,� was� een�
goede� vriendin� en� stimulator� van� Bruijn.� Zij�
werd� door� hem� en� zijn� gezin� vertrouwelijk� us�
mem�[onze�moeder]�genoemd.�Bij�haar�overlij�
den�in�1939�dichtte�hij�(een�fragment):�

�
De�kleine�kinderen�kwamen� tot�haar�en�de�
grote,�
voor�  acht� tot� tachtig!�maakte� zij�de� lasten�
licht,�
haar� heeft� een�  kracht,� uit� Hoger� Kracht�
ontsproten!4�
tot�op�het�laatst�de�trouwe�pen�gericht.�
�
Nu�blies�God�in�haar�lamp,�als�Afke�eens�in�de�
hare,5�
zij�ging�ter�rust.� Us�Mem!�zei�goedenacht.�
Maar� kindskinderen� van� ons� zullen� na� vele�
jaren�
nog� luisteren� naar� haar.� Hun� ogen� glanzen�
zacht.�

�
Waardering�
�
Er�werden�Cor�Bruijn� twee�prijzen� toegekend:�
van� het� Departement� van� Volksopvoeding� en�
Kunsten� in� 1943,�die� hij� heeft� afgewezen.� Zijn�
kinderboek�Lasse�Länte.�Een�verhaal�uit�Lapland�
voor�de�jeugd�(Amsterdam�1955)�werd�gekozen�
tot�het�beste�kinderboek�van�1955.�Nienke�van�
Hichtum� was� enthousiast� over� Keteltje� in� de�
Lorzie�en�schreef�aan�Bruijn:�

�
Het�behoort� tot�de�beste�soort�Kinderlektuur�

en�is�m.i.�geschikt�voor�jongens�vanaf�11�jaar.�U�is�
er�uitstekend� in�geslaagd�het�ruwe�milieu,�waar�
in� Keteltje� opgroeit,� zóó� te� schetsen,� dat� het�
goed� tot�zijn� recht�komt,�zonder�de� lezers�àl� te�

platte� taal� te� doen� hooren.� De� eenige� aanmer�
king,� die� ik� er� op� heb,� is� dat� u� het� verhaal� te�
stomp�doet�a�reken.�Het� is�voor�kinderen�niet�
eens� geheél� duidelijk,� òf� Keteltje� terugkomt� of�
bij� zijn�moeder� blijft.�Men�wil� gaarne� nog� even�
weten,�hoe�hij�zich�in�het�nieuwe�leven�gedraagt�
en�of�!t�hem�nog�moeilijk�valt,�zijn�oude�gewoon�
ten�geheel�op�te�geven.�

�
Landelijke� bekendheid� kreeg� Bruijn� door� zijn�
bijdrage� in�1932�aan�het�derde�Boekenweekge�
schenk,� waarin� een� aantal� bekende� schrijvers�
zoals�Van�Deyssel,�Coolen,�Den�Doolaard,�Gres�
hof,�Nae��en�Van�de�Hulst�antwoord�gaven�op�
vragen� over� hun� schrijverschap,� voorkeur,�
lie�ebberijen,�de� toekomst� en�  onzen�moder�
nen� tijd!.� In�zijn�bijdrage�  In�de�perikelen!�ging�
hij�eerlijk�maar�badinerend�op�deze�vragen�in:�

�
["]� Er� staat� voor� U� zoo� heel� weinig� op� het�

spel.�Kan�het�U�bijv.�heel�veel�schelen,�hoe�ik�tot�
het�schrijven�van�mijn�eerste�boek�kwam?�U�weet�
niet�eens,�wat�mijn�eerste�boek�is,�wil�ik�wedden.�
En�eerlijk�gezegd:� ik�weet�het�zelf�ook�niet.�Nee,�
want�wat�is�nu�eigenlijk�een�boek?�De�Commissie�

Cor�Bruijn�rond�zijn�negentigste�verjaardag�(foto�Evert�
Landré).�
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denkt� daar� blijkbaar� heel� gemakkelijk� over.� Ik�
heb� in�mijn� jeugdige�overmoed�mij�wel�eens�aan�
het� schrijven� van� een� brochure� bezondigd,� wel�
van� meer� dan� één� zelfs.� Is� een� brochure� een�
boek?�[ ]�

En�mijn�lie�ebberijen?�[ ]�Ik�ben�schoolmees�
ter�en,�moet�ik�er�een�lie�ebberij�op�na�houden,�
wel� laat� het�dan�m n� schrijverij� zijn.�Of� interes�
seert�het�U,�dat�U�mij� s�Zondags�op�de�tribune�in�
het�sportpark�kunt�vinden,�als�onze�voetbalclub�
!Het� Gooi � speelt?� Dat� U� mij� daar� kunt� vinden,�
zuchtend� bij� een� mistrap� van� onze� backs,� ge�
noeglijk�grijnzend�bij�een�mooie�pass�naar�of�van�
de�voorhoede.� Ik�zal�U�niet�vertellen,�wat� ik�doe�
als� er� een� !zit �bij�de� tegenpartij.�Maar�het� lijkt�
veel� op� wat� U� in� zoo n� geval� in� Uw� sportpark�
doet.�[...]�

Toekomstplannen�heb� ik�niet.�Dus�daar�kan� ik�
ook� al� niet� te� veel� van� vertellen.� Ik� heb� alleen�
maar� plannen.� Maar� daar� zeg� ik� niets� over.� U�
weet,� sportlui� zijn� bijgeloovig,� en� ik� vind� altijd,�
dat�er�van�de�plannen,�waar�je�met�anderen�over�
praat� zonder� dat� dit� noodig� is,� het� minste� te�
recht� komt.� De� deur� blijft� dus� gesloten� en� de�
grendel�erop,�ook�als�de�wolf�z n�witte�poot�laat�
zien.�
Bruijn� is� als� schrijver�bekend�gebleven�door�

Sil�de� strandjutter,�waarin� hij� een� goed� beeld�
van�het� leven�op�Terschelling�geeft,�dat� indrin�
gend�door�hem�wordt�beschreven.�Het�boek� is�
vele� malen� herdrukt;� diverse� drukken� werd�
geïllustreerd� door� Anton� Pieck� en� de� laatste�
druk�(de�22e!)�kwam�in�2007�uit�bij�Kok� in�Kam�
pen.�Er�werd�een�hoorspelserie�van�gemaakt�en�
in�1976�werd�het�verhaal�door�Willy�van�Hemert�
verwerkt�tot�een�zevendelige�tv�serie,�door�de�
NCRV�uitgezonden.�Op�4�maart�1955�werd�Cor�
nelis� Pieter� Bruijn� ingeschreven� in� het�Gulden�
Boek� der� Gemeente� Hilversum,� te� vergelijken�
met�een�ereburgerschap.�

�
Moeder�van�de�Kemenade�

�
Cor�Bruijn�noemde�zijn�huis�vanwege�de�zeven�
vrouwen,� die� jarenlang�met� hem� daar� woon�
den,�De�Kemenade.66�Zijn� vrouw�Maartje�heeft�
ook� veel� geschreven:� brieven,� aantekeningen,�

dagboeken� en� korte� stukjes� (columns� zouden�
we�nu� zeggen).�Samen�met�haar�man� schreef�
ze� Sijtje,� een� streekroman� over� haar� jeugd.�
Sommige� van� haar� stukjes,� bijvoorbeeld� over�
haar�pasgeboren� tweelingdochters,�werden� in�
damesbladen� gepubliceerd� onder� het� pseudo�
niem�Moeder�van�de�Kemenade.�

�
Dochter�Margreet,�jeugd�en�opleiding�

�
Margreet�Bruijn�was�de�vierde�dochter�van�Cor�
Bruijn� en� zijn� vrouw� en�werd� in� 1916� in� Laren�
geboren,�waar�haar�vader� in�dat� jaar�tot�hoofd�
van�de�School�van�de�Hilversumse�Schoolvere�
niging�werd�benoemd.�Ze�onderging�al�jong�de�
invloed�van�het�milieu�van�haar�ouders�en�hun�
vrienden:�onderwijspioniers,�socialisten,�idealis�
ten,� wereldverbeteraars� en� vegetariërs.� Ze�
maakte�in�haar�ouderlijk�huis�en�later�door�haar�
werk�vele�beroemde�auteurs�van�kinderboeken�
van� dichtbij�mee� naast� haar� vader� Cor� Bruijn:�
Nienke� van�Hichtum,� Jan� Ligthart,�Annie�M.G.�
Schmidt,�Anne�de�Vries�sr.,�Han�Hoekstra,�enz.�
Margreet� las� graag� kinderboeken� en� bofte�
dan� ook�met� het� feit� dat� daaraan� thuis� geen�
gebrek�was,�doordat�haar�vader�als�bespreker�
van� jeugdboeken� vele�presentexemplaren� van�
uitgevers� ter� beoordeling� toegestuurd� kreeg.�
Ze� droomde� ervan� later� ook� kinderboeken� te�
gaan�schrijven,�maar�ze�wilde�zich�eerst�goed�in�
de� materie� verdiepen.� Omdat� er� toen� geen�
speciale� opleiding� voor� jeugdbibliothecaris�
bestond,� ging� ze� van� 1936� tot� 1941�werken� in�
een�Arnhemse�boekhandel,�waar�ze�zich�uiter�
aard�vooral�met�kinderboeken�bezighield.�Daar�
na� werkte� ze� in� de� kinderleeszaal� van� een�
"volkshuis#,� op� een� technische� bedrijfsbiblio�
theek�en�bij�een�uitgeverij�van�schoolboeken.�
In�een� interview� vertelt�Margreet�over�haar�
Arnhemse�tijd�onder�andere:�

�
Mensen� weten� nu� niet� meer� hoe� het� was.� Ik�

verdiende�daar� in�Arnhem�25�gulden�per�maand.�
Twaalf�gulden�ging�op�aan�huur,�twaalf�aan�eten.�
En� van� mijn� ouders� kreeg� ik� een� tientje.� Ik� had�
overal� potjes� voor,�waarin� ik� spaarde.�Ook� de� f�
3,40�per�maand�voor�een�kaartje�heen�en�weerom�
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naar� Hilversum.� En� 40� cent� voor� de� Jongeren�
Vredesactie,�terwijl�een�pakje�boter�35�cent�kost�
te.� En� ik� kocht� apennootjes� voor� 16� cent.� Elke�
avond�telde�ik�er�tien�uit.�Om�op�te�eten.7�

�
In� 1949�ging�Margreet�de� toen�net�opgerichte�
cursus� voor� jeugdbibliothecaresse� in� Amster�
dam� volgen.� Als� speciale� examenopdracht�
moest� zij� de� geschiedenis� van� het� jeugdtijd�
schrift�nagaan�en�ze�vond�als�oudste�tijdschrift�
 t�Magazijn�der�kinderen�van�Marie�Le�Prince�de�
Beaumont,� dat� in� 1758� uit� het� Frans� was� ver�
taald.�Een�verhaal�eruit�is�klassiek�geworden�en�
heeft� Margreet� ook� erg� geboeid,� namelijk� La�
Belle�et� la�Bête.� Ze� vertaalde� het� met� als� titel�
Belle�en�het�beest,�het�werd�een�deeltje�van�de�
reeks�Tom�Duim�boekjes.�

�
De�kleine�vuurtoren�

�
Ook� in� 1949� werd� Margreet� door� meju�rouw�
H.J.� Kluit,� medeoprichtster� van� de� jeugdboe�
kengids�De�kleine�vuurtoren,�gevraagd�om�in�de�
redactie�van�deze�gids�te�komen.�De�gids�publi�
ceerde�tot�en�met�1961� jaarlijks� lijsten�van�goe�
de� kinderboeken� en� recensies� over� dit� soort�
boeken.� Onderwijzers� en� uitgevers� zagen� De�
kleine�vuurtoren�als�een�baken�in�de�zee�van�de�
vele� kinderboeken� en� hechtten� veel� waarde�
aan� de� opvattingen� en� de� besprekingen� be�
tre�ende�kinderboeken�in�deze�gids.�

Als� redactrice� en� vanaf� 1953� tot� 1962� als�
hoofdredactrice� van� De�kleine�vuurtoren� heeft�
Margreet� aan� de� waardering� en� de� promotie�
van� kinderboeken� erg� veel� bijgedragen.� Ze�
kreeg�het�erg�druk,�doordat�ze�in�deze�periode�
ook�verhalen�voor�de�jeugd�begon�te�schrijven,�
sprookjes�en�ander�verhalen�begon�te�verzame�
len�en� te�bewerken,�kinderboeken�voor�onder�
andere�het�Algemeen�Handelsblad�ging�recense�
ren� en� voorlichtende� lezingen� ging� houden.�
Ook�in�De�Tovercirkel�van�Herman�Broekhuizen,�
het� jeugdprogramma� van� de� AVRO�radio,� be�
sprak�ze� jeugdboeken.�Ze�zat� in� 1955� ter�gele�
genheid�van�de�eerste�Kinderboekenweek�met�
onder� anderen� Anne� de� Vries� sr.� en� Han� G.�
Hoekstra� in� de� jury� van� het� beste� kinderboek�

van�het� jaar.�Zij�kozen� toen� Lawines�razen�van�
An� Rutgers� van� der� Loe��Basenau� als� beste�
kinderboek.�Margreet�schreef� in� 1956�een�arti�
kel�over�het�lezen�van�kinderen,�getiteld�Van� Er�
was� eens!� naar�  Hoe� zit� dat?!� Tussen� servet� en�
tafellaken.� In� 1994� wees� ze� onder� het� motto�
!Het� wiel� is� vaker� uitgevonden � er� Þjntjes� op,�
dat�het�propageren�van�het�goede�kinderboek�
door�middel�van�het�publiceren�van� lijsten�met�
geschikte� kinderboeken� en� boekbesprekingen�
niet�iets�was�van�de�jaren�negentig�van�de�twin�
tigste�eeuw.�Als�bewijs�hiervoor�beschreef�ze�in�
het� tijdschrift� Boekenpost� helder� en� boeiend,�
hoe�er�aan�voorlichting�over� jeugdlectuur�was�
gedaan�in�de�periode�van�1880�tot�en�met�1961.�

�
Achter�de�heg�

�
Vanaf�oktober� 1962� leidde�Margreet�de� jeugd�
afdeling�van�de�Openbare�Bibliotheek� in�Laren�
en�werkte�ze�met�kinderen�van�de�basisschool.�
Ze�ging�ook� in�Laren�wonen,�achter�het�mooie�

Margreet�Bruijn�in�circa�1953.�
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oude�kerkje,� in�het�kleine,�gezellige�huisje�Ach�
ter�de�heg,�waar�ze�graag�en�veel� las,� schreef,�
vertaalde�en�piano� speelde.�En�waar�ze�op�de�
eerste� verdieping� alle� boeken� en� vele� manu�
scripten� en� aantekeningen� van� haar� vader� en�
zichzelf�bewaarde.�Zijn�bureau�plus�stoel�waren�
er�ook�te�vinden.�Ze�stond�tot�op�hoge� leeftijd�
open� voor� vragen� en� informatie� over� kinder�
boeken� van� haar� vader,� zichzelf� en� anderen.�
Bovendien� stelde� ze� haar� huis,� bibliotheek� en�
archief� voor� studenten,� docenten� en� andere�
onderzoekers� van� de� Nederlandse� kinder�� en�
jeugdliteratuur�gastvrij�en�met�plezier�open.�
Margreet� is� korte� tijd� verloofd�geweest,�maar�
haar�vrijheidsdrang�bleek�toch�sterker�dan�haar�
huwelijksverlangen,�vandaar�dat�ze�haar�verde�
re� leven� vrijgezel� is� gebleven.� Zij� is�  � evenals�
haar�vader� �heel�oud�geworden:� in�2010� is�zij�
op�94�jarige�leeftijd�overleden.�

�
Veelzijdig�werk�

�
Margreet� schreef� en� vertaalde� tientallen� kin�
derboeken�en�enkele�hoorspelen�waarin�fanta�
sie�een�grote� rol� speelt.�De�bekendste� zijn�De�
wonderketting�(Amsterdam� 1954),�Het� jongetje�
zonder�naam� (!s�Gravenhage�Rotterdam� 1963),���
Jan�Joris�en�de�poppenspelers�(Den�Haag� 1964)�
en�De�avonturenparaplu�(Amsterdam�1972),�een�
radiostrip� in� tien�delen� van�de�NCRV.�Voor�de�
lagere� school� stelde� ze� een� serie� leesboekjes�
samen,� Heggeranken� genaamd.� Vele� van� haar�
verhalen�zijn�ontstaan�uit�dromen�en� fantasie�

ën�uit�haar�kinderjaren.�Die�vertelde�Margreet�
dan� onder� de� breiles� op� school� en� aan� haar�
jongere�zusjes�en�andere�kleintjes�op�weg�naar�
school�of�huis.�De�wonderketting�is�ontstaan�uit�
verhalen�die�ze�haar�kralen�rijgende�nichtje�elke�
week�vertelde.�
Margreet�vond�de�vormende�werking�en�de�

boeiende� inhoud� van� sprookjes� en� klassieke�
verhalen�voor�kinderen�van�groot�belang,�maar�
ze�gruwde�van�moderne�bewerkingen�van�ou�
de�sprookjes.�Daarbij�doelde�zij�op�onder�ande�
re� de� sprookjes,� verzonnen� door� Annie�
Schmidt.� In�een�artikel�hierover�schreef�ze�het�
volgende:�

�
Het�sprookje�is�vaak�voor�het�kind�afgewezen,�
vooral�om�het�griezelelement.�Maar�evenals�me�
nige�volwassene�nog,�heeft�ook�het�kind�op�zijn�
tijd� behoefte� aan� griezelen.� Dit� kan� het� naar�
hartelust,�en�op�een�enkele�uitzondering�na�vrij�
gevaarloos�(al�hoeft�Blauwbaard�nu�bij�voorkeur�
niet)�in�het�sprookje,�want�het�is�allemaal�zo�lang�
geleden� �er�was�eens �en�alles�was� toen�an�
ders� dan� nu.�Ook� al� vindt� er� zeker� identiÞcatie�
plaats�met� de� hoofdpersonen,� die� er� natuurlijk�
goed� a�omen,� het� kind�weet� voortdurend� dat�
het� allemaal� niet� echt� is,� en� dat� het� geen� echt�
kwaad�kan,�en�daarom�is�het�juist�zo�heerlijk.�
Het�heeft�ook�al�ervaren�dat�er�in�het�dagelijk�
se� leven� weinig� wonderen� gebeuren,� maar�
toen �lang�geleden �gebeurde�dat�wel.�Er�was�
eens�een�prins�die�op�een�wondertapijt�door�de�
lucht�vloog.�Wat�een�ervaring�moet�dat�geweest�
zijn!�Maak�daar�nu�alsjeblieft�geen�vliegmachine�
van,� dan� is� er� niets�meer� aan.� En� gun� die� heks�
haar� bezemsteel,� ook� al� zou� ze� nu� misschien�
vlugger�gaan�met�een�raket.�En�wat�moet�Rood�
kapje�in�vredesnaam�met�een�spijkerbroek?�Dat�is�
gewoon�en� van�déze� tijd,�en�hoe�moet�dat�dan�
met�die�boze�wolf?�Die�wordt�dan�ook�een�eigen�
tijdse�werkelijkheid�en�dus �een�direct�dreigend�
gevaar.� En� grootmoeder?� Kan� die� dan� nog�wel�
een�kanten�mutsje�op?�Of�moet�ze�"hip#�worden,�
een� "hippe#� oma� van� deze� tijd?�Werkt� dit� niet�
allemaal�verschrikkelijk�frustrerend?�En�waarom,�
waarom�vraag� ik�u,�waarom�moeten�wij�aan�dit�
oude�cultuurgoed�gaan�prutsen�en�knoeien?8�

De�woning�"Achter�de�heg#�van�Margreet�Bruijn,�Bij�den�
Toren�6�(met�oranje�zonneschermen),�in�de�schaduw�
van�de�oude�toren�van�de�hervormde�kerk�in�Laren.�
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Margreet� heeft� een� aantal� sprookjes� en� be�
roemde� kinderboeken� vertaald� of� bewerkt�
zoals�De�kip�die�de�wereld�redde�en�andere�Noor�
se� volkssprookjes� (Amsterdam� 1953),� Belle� en�
het� beest� (Den� Haag� 1963)� en� Lang� zullen� ze�
leven.� Klassieke� verhalen� voor� de� jeugd�
(Groningen� 1970�1973).� Ook� vertaalde� ze� De�
kleine� waterman� (Amsterdam� 1958)� van� O.�
Preussler� en� Hannes� Brinker� of,� De� zilveren�
schaatsen� (Amsterdam� 1954)�van� Mary� Mapes�
Dodge,� dat� zich� in� 1840� afspeelt� in� Broek� in�
Waterland.� Voordat� ze� ging� schijven� of� verta�
len,� verdiepte� Margreet� zich� lange� tijd� in� het�
onderwerp�zoals�over�Broek� in�Waterland�van�
1840�of�het�zigeunerleven.�

Over�de�persoon�en�het�werk�van�haar�vader�
schreef� Margreet� een� interessante� biograÞe,�
De�man�achter�Sil.�Over�Cor�P.�Bruijn�als�idealist,�
onderwijspionier� en� schrijver,� 1883�1978� ( s�
Gravenhage�Wormerveer� 1984).� Met� dit� rijk�
geïllustreerde� boek� geeft� ze� een� goed� tijds�
beeld�en�met�veel�warmte�!�maar�niet�kritiek�
loos�!�beschrijft�ze�het�wel�en�wee�van�de�on�
derwijspionier,� onderwijzer� en� schrijver� Cor�
Bruijn�en�zijn�gezin.�Margreet�op�haar�best"�Ze�
had� een� groot� aandeel� in� de� Stichting� Cor�
Bruijn� en� beheerde� sinds� de� dood� van� haar�
vader�diens�literaire�nalatenschap.�

Belangrijk�was�haar�bijdrage� aan�de�uitgave�
van� haar� vaders� verslag� van� de� al� genoemde�
voetreis� naar� Sneek� in� 1908.� Vele� jaren� later�
vond�Margreet�het�manuscript�van�haar�vaders�
allereerste�literaire�werk�bij�toeval�terug.�Het�is�
geschreven� met� vaste� hand,� in� een� heel� Þjn,�
regelmatig�handschrift,�op�honderd�foliovellen.�
Ze�zorgde,�gesteund�door�Frits�Huiskamp,�Ger�
da� Bruijn� en� Evert� Landré,� ervoor� dat� het� in�
2004�met�vele� a�eeldingen�werd�uitgegeven.�
Het� is�een�belangrijk� tijdsdocument�waarin�de�
idealen�van�Cor�Bruijn�duidelijk�naar�voren�ko�
men,�onder�andere�vegetarisch� leven�en�opko�
men�voor�het�recht�van�de�vrouw.�(Geen�won�
der,�met�zoveel�dochters")�Tre�end�en�informa�
tief� is�het�woord�vooraf�van�Margreet�bij�deze�
uitgave,� op� 88�jarige� leeftijd� geschreven.� Een�
zeer�krasse�prestatie"�Het�boek�bevat�ook�enke�
le�artikelen�over�de�Humanitaire�School�en�de�

pedagogische�betekenis�van�Bruijn.�Wat�daarin�
treft,�zijn�de�zorgen�van�de�meeste�mensen�van�
toen�om�het�karige�en�moeizame�bestaan�met�
daarnaast� een� onverwoestbaar� optimisme� en�
een�onvoorwaardelijke�inzet�voor�hun�idealen.�

�
Voorlichtende�lezingen�

�
Evenals�haar�vader�hield�Margreet�lezingen,�niet�
over� haar� eigen� werk� zoals� hij,� maar� over� de�
vraag:� Wat� zijn� goede� kinderboeken?� Als� een�
kind� niet� uit� zichzelf� graag� leest,� aldus� Mar�
greet,� dan�moet�men� het� ertoe� niet� dwingen.�
Beter� is� het� om� zijn� belangstelling� te� wekken�
door�voor�te� lezen�en�te�vertellen.�Hebben�kin�
deren�dan�eenmaal�de� smaak�van�het� lezen� te�
pakken,� dan� is� het� de� taak� van� de� ouders� om�
ervoor� te� zorgen�dat� ze� verantwoorde� kinder�
boeken�in�handen�krijgen.�De�klassieken�van�de�
kinderliteratuur�zoals�de�sprookjes�en�Alleen�op�
de�wereld�genoten�haar�voorkeur.�Als�belangrij�
ke�Nederlandse�auteurs�en�boeken�noemde�ze�
H.� van� Alphen� (Kleine� gedigten� voor� kinderen,�
Utrecht�1778�1781),�J.J.A.�Goeverneur�(Reizen�en�
Avonturen� van�Mijnheer� Prikkebeen,� Groningen�
1858)� en� Johan� Kieviet� (Uit� het� leven� van� Dik�
Trom,� Alkmaar� 1891).� Beslist� af� te� raden� was�
Pietje�Bell�of�de�lotgevallen�van�een�ondeugenden�
jongen� (Alkmaar� 1914)� van� Chris� van� Abcoude�
vanwege� het� vele� leedvermaak� en� de� lelijke�
streken�van�het�hoofdpersoontje�Pietje,�volgens�
Margreet� een� psychopathisch� ventje.� Van� het�
grootste�belang� achtte� zij�de�goede� smaak�op�
het�gebied�van�lectuur�in�het�ouderlijk�huis�voor�
de� ontwikkeling� van� het� kritisch� onderschei�
dingsvermogen�van�het�opgroeiende�kind.�Ook�
van� belang� vond� zij� een� goede� uitvoering� van�
het�kinderboek�en�verantwoorde�illustraties.�
�
Een�kort�geding�om�illustraties�

�
Dat�Margreet�het� serieus�meende�wat�betreft�
verantwoorde� illustraties,�blijkt�uit�het� feit�dat�
ze�tegen�uitgever�De�Fontein�in�De�Bilt�een�kort�
geding�aanspande�vanwege�de� illustraties�van�
een� van� haar� kinderboeken.� Het� betreft� de�
illustraties�van�Hansjörg� Langenfass� voor�haar�
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sinterklaasboek� Sinterklaas� en� de� hulpzwarte�
pieten�(De�Bilt�1975),�die�volgens�haar�de�sfeer�
van�het�kinderboek�niet�weergaven�en�die�vaak�
niet�klopten.�En�of�ze�gelijk�had!�Blijkbaar�had�
de�Duitse�tekenaar�het�boek�niet�goed�gelezen�
of�maar�half�begrepen.�

Zo� staat� er� in� de� tekst,� dat� Sinterklaas� zijn�
schoen�heeft�gezet�en�de�andere�morgen�het�
volgende� in� de� woonkamer� ontdekt:� Bij� de�
schoorsteen� stond�een�ventje.�Met�zijn�ene�voet�
in�de�schoen�van�de�bisschop.�Maar�op�de�bijbe�
horende� illustratie� zien� we� een� zwart� ventje�
helemaal� in� een� schoen� zitten.� Wat� verderop�
zien�we�Zwarte�Piet�met�de�armen�over�elkaar�
op� een� hoop� zakken� zitten,� maar� in� de� tekst�
staat:� Zwarte� Piet� zat� op� de� grond� in� de� grote�
keuken�van�het�paleis.�Er�was�een�kring�van�zak�
ken�om�hem�heen�en�hij�telde�en�telde.�Ook�de�
neus� van� Sinterklaas� en� het� hoofddeksel� van�

Zwarte� Piet� konden� Margreet� niet� bekoren.�
Sinterklaas� heeft� volgens� haar� een� drankneus�
en�Zwarte�Piet�draagt�niet�de�bekende�pieten�
muts�maar�een�zomerhoed�voor�dames,�waar�
door�kinderen�niet�kunnen�geloven�dat�hij�daar�
mee�door�de�schoorsteen�kan�komen�(zie�a�.).�

Margreet� was� niet� de� enige� die� bezwaar� te�
gen�de� illustraties�van�Langenfass�maakte,�ook�
haar�collegae�jeugdboekenschrijvers�An�Rutgers�
van�der�Loeff�Basenau�en�Jaap�ter�Haar�vonden�
de�tekeningen�totaal�niet�bij�het�verhaal�passen.�
De� rechter� gaf� Margreet� gelijk� en� het� boek�
mocht�niet�verder�worden�verhandeld,�maar�de�
meeste� exemplaren� waren� toen� al� verkocht...�
Het�proces�haalde�enkele�kranten�in�die�tijd.�

�
Waardering�

�
Margreet� is�belangrijk�geweest�voor�de�Neder�
landse�kinder��en�jeugdliteratuur�en�was�veelzij�
dig�bezig:�auteur�en�vertaalster�van�kinderboe�
ken,� biografe,� jeugdbibliothecaresse� en� beoor�
delaarster�van�kinder��en�jeugdboeken.�Ze�kreeg�
niet�voor�niets�een�koninklijke�onderscheiding.�
Haar� huisje,� haar� archief� en� haar� kennis� over�
talloze� schrijvers� stelde� zij� jarenlang� aan� velen�
belangeloos�en�met�plezier�ter�beschikking.�
Haar� grote� voorbeeld� was� haar� idealistische,�
kritische� en� schrijvende� vader,�maar� ook� haar�
verhalen�vertellende�en�muzikale�moeder�was�
van�grote�invloed.�Met�heel�veel�liefde�sprak�ze�
altijd�over�haar�ouders.�Margreet�was�evenals�
haar�vader�zeer�kritisch�over�het�werk�van�an�
deren,�zeker�als�het�kinderboeken�betrof.�Som�
migen�vonden�haar�wel�eens�al�te�kritisch.�An�
deren�vonden�dat�ze�meestal�gelijk�had�en�dat�
je� precies� wist� wat� je� aan� haar� had,� want� ze�
nam�geen�blad�voor�haar�mond.�

Ook�kritisch�was�ze�als�columniste�in�het�huis�
aan�huisblad�De�Bel� (het� lokale�blad�voor�Blari�
cum,� Eemnes� en� Laren),� waarin� ze� onder� de�
naam� Ben� ( Ben� vind� er�  t� zijne� van )� fel� com�
mentaar�leverde�op�in�haar�ogen�lokale�misstan�
den�en�beleidsvoornemens�van�de� lokale�over�
heid.�Ook�voerde�ze�met�anderen�onder�de�leus�
"Laat�Laren�leefbaar�blijven �acties�om�het�karak�
teristieke� Laren� te� behouden� zoals� de� weer�

�
Het�sinterklaasboek�waarvan�vele�a�eeldingen�van�
Hansjörg�Langenfass�niet�deugden.�
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stand� tegen� de� massale� nieuwbouw� van� de�
Rabobank�en�de�bebouwing� aan�de�Holleweg.�
Dat� werd� haar� vaak� niet� in� dank� afgenomen,�
maar�daar�stoorde�Margreet�zich�niet�aan.�
�
Nog�een�schrijvende�dochter�

�
Cor�Bruijn�had�nog�een�schrijvende�dochter,�na�
melijk�Aafje,�zijn�oudste�kind,� in�1910�geboren� in�
Blaricum.�Ook�zij�onderging� in�haar� jeugd�de� in�
vloed�van�haar�ouders�en�hun�milieu.�Ze�volgde�
een� opleiding� aan� de� Kunstnijverheidsschool� in�
Amsterdam,�waar� zij� zich� vooral�bekwaamde� in�
de�grafische�vakken.�Aanvankelijk�hield�Aafje�zich�
bezig�met�het� illustreren�en�verzorgen�van�boe�
ken.�Vanaf� 1938�ging�ze�kinderboeken�schrijven,�
waarvan�ze�een�aantal�illustreerde.�Haar�bekend�
ste�werk�is�het�kinderboek�De�Doppertjes�doppen�
zelf�hun�boontjes� (Den� Haag�Batavia� 1941),� met�
illustraties�en�bandtekening�van�haar�hand.�Om�
dat�Aafje�na�haar�huwelijk�niet�meer�woonde� in�
het� gebied� tussen� Vecht� en� Eem,� worden� haar�
leven�en�werk�hier�verder�niet�besproken.9�

�
Met�dank�aan�Marjon�en�Evert�Landré,�beheer�
ders� van� het� archief� van� Cor� en� Margreet�
Bruijn.�
�
�
Noten�
�
1.� Zie:� Frits� Booy,�  Drie� schrijvers� uit� één� familie� in�

Baarn!,�in:�TVE�33,�nr.�4,�2015,�p.�297�e.v.�
2.� Een� leukere�maar�dubieuze�uitleg� is� volgens�mij:�

vader� Elbert� zette� zijn� dochter� Hille� in,� toen� hij�
niets� anders� te� verdobbelen� had,� en� riep:� Hille�
veur�de�sum!�[Hille� is�de� som� (de� inzet)"]�En�dan�
kom�je�ook�tot�Hilversum.�

3.� De�strijdkreet�van�de�Tuberculosestichting�luidde:�
De�sterken�voor�de�zwakken.�Deze� leus� stond� op�
elk� collectebusje,� waarin� geld� werd� verzameld,�
bestemd� voor� sanatorium� Zonnestraal� in� Hilver�
sum.�

4.� Verwijzing�naar�een�versregel�van�Multatuli:�Er� is�
kracht�uit�hoger�kracht�ontsproten.�

Een�van�de�kinderboeken�van�Margreet�Bruijn,�met�
illustraties�van�Dik�Bruynesteyn�(uit�Eemnes;�indertijd�
bekend�om�zijn�sportkarikaturen).�

De�biograÞe�van�Cor�Bruijn,�geschreven�door�zijn�doch�
ter�Margreet.�
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5.� A�e�verwijst�naar�het�bekendste�kinderboek�van�
Nienke�van�Hichtum,�A�e s�tiental.�Een�schets�uit�
het�Friesche�arbeidersleven�(Groningen�1903).�

6.� Een�kemenade�was�in�de�Middeleeuwen�het�vrou�
wenvertrek�in�een�kasteel.�

7.� In:�De�Gooi�en�Eemlander�van�24�12�1996.�
8.� Margreet� Bruijn,�  Moet� Roodkapje� een� spijker�

broek�aan?!�in:�Resonans�10,�nr.�1,�1977,�p.�15.�
9.� Uitgebreide� informatie�over�Aa�e�Bruijn� en�haar�

werk� is� te�vinden� in�een�artikel�van� Janneke�van�
der�Veer� in�het�Lexicon�van�de� jeugdliteratuur�87,�
okt.�2011,�p.�1�5.�
�
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De�winter�van�1944�was�bar�en�boos:�veel�kou�
en�weinig�voedsel�en�bovendien�een�deels�ont�
goochelde�bevolking,�die�na�de� invasie� in�Nor�
mandië� gehoopt� had� op� een� spoedige� bevrij�
ding.� De� geallieerde� troepen� kwamen� echter�
niet� verder�dan�de�grote� rivieren.�De� rest� van�
ons� land�moest�nog�even�geduld�hebben.�Dat�
geduld�werd�extra�op�proef�gesteld,�doordat�er�
een�tekort�aan�voedsel�ontstond.�Dat�was�me�
de�het�gevolg�van� represailles�van�de�Duitsers�
naar� aanleiding� van� de� Algemene� Spoorweg���
staking�die�op� 17�september� 1944�door�de�Ne�
derlandse�regering�in�Londen�was�afgekondigd.�
De�bezetters�blokkeerden�daarop�alle�voedsel�
transporten� naar� het� westen� van� Nederland.�
Dat� duurde� zes� weken� en� veroorzaakte� in��
West�Nederland�een�hongerramp�van�ongeken�
de�omvang.�Doordat�als�gevolg�van�de�mislukte�
Operatie�Market�Garden� ( Een� brug� te� ver!)� bij�
Arnhem� het� front� nu� langs� de� grote� rivieren�
liep,� kon� er� ook� geen� Limburgse� steenkool�
naar�West�Nederland�worden�getransporteerd�
waardoor� de� kachels� noodgewongen�
uitbleven� of� alleen� met� sloophout� en� omge�
zaagde�bomen�af�en� toe�aangestoken�konden�
worden.�Het� gevolg� van� dit� alles:� in� het� zicht�
van� de� bevrijding� stierven� in� de� eerste� maan�
den� van� 1945� in� West�Nederland� meer� dan�
20.000�Nederlanders�de�hongerdood.�
�
Arbeidersstad�
�
Ook� in� het� 7000� inwoners� tellende� Weesp�
kwam� de� honger� hard� aan.� Een� meevallertje�
was�dat�een�aantal�in�de�voedselindustrie�werk�
zame�bedrijven�een�deel�van�hun�artikelen�aan�

de�bevolking�ter�beschikking�stelde.�Daaronder�
waren� de� melkfabriek� Neerlandia�en� Van�Hou�
ten.�

Toen�de� nood�het� hoogst�was,� kwam�Neer�
landia�directeur�P.J.�van�Neerden�met�het�plan�
om�een�comité�op�te�richten�dat�Weespers�van�
eten� kon� voorzien.� Collega�bedrijven� en� land�
bouwers� werden� benaderd� met� het� verzoek�
een�deel�van�hun�productie� ter�beschikking� te�
stellen�van�het�comité.�De�bereidheid�om�mee�
te� werken� was� meteen� al� groot.� Er� moest� al�
leen� nog� één� hobbel� worden� genomen:� men�
had� de� goedkeuring� nodig� van� NSB�
burgemeester� J.� Brouwer,� in� de� volksmond�
 dronken�Johnny!�geheten.�Maar�dat�viel�mee.�
Brouwer�was�meteen�enthousiast�en�pikte�het�
plan�van�Van�Neerden�en�consorten�onmiddel�
lijk�in.�

Begin� december� 1944� konden� dan� ook�  op�
initiatief� van� de� burgemeester!� de� leden� van�
het�  Comité� tot� leniging�van�de�noden�der�be�
volking�Weesp!,�afgekort�CLN,�worden�geïnstal�
leerd,�met�als�voorzitter�de�Weesper�industrieel�
H.M.�van�Etten.�Bij�de�oprichting�stonden�enke�
le� fabrikanten� in� Weesp� garant� voor� een�
 werkbedrag!�van�maar�liefst�25.000�gulden.�

Na�de�installatie�ging�het�comité�voortvarend�
aan�de�slag�in�een�toegewezen�kantoor�aan�de�
Oudegracht.� Binnen� de� kortste� keren� was� er�
een� ploeg� van� maar� liefst� vijftig� vrijwilligers.�
Om�de�voedseluitdelingen�goed�te� laten�verlo�
pen� kregen� alle� Weespers� begin� januari� bon�
kaarten�uitgereikt�tegelijk�met�100�gram�Rona,�
een� soort� cacaopoeder� van� Van� Houten.� Ook�
was�er�de�mogelijkheid�om�via�de�huisarts�voor�
extra�verstrekkingen� in�aanmerking� te�komen.�

Bintjes uit Bolsward 
Het �Comité tot leniging van de noden der bevolking 
Weesp� 

Cees�Pfei�er�

Toen�ook�Weesp�eind�1944�te�maken�kreeg�met�de�Hongerwinter,�grepen�enkele�
industriëlen�in.�Er�werd�een�comité�opgericht�met�de�naam� Comité�tot�leniging�van�
de�noden�der�bevolking�Weesp!.�Dat�zorgde�ervoor�dat�Weespers�eten�kregen:�
aardappelen�uit�Bolsward�bijvoorbeeld.�

 1940-1945 tussen Vecht en Eem 
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Daarvan�werd�het�meest�gebruik�gemaakt�door�
kinderen.�
�
Erwtensoep�
De� eerste� voedseluitdeling� vond� vlak� voor�
Kerstmis� plaats.� Het� betrof� een� erwtensoep�
maaltijd� voor� kinderen� van� acht� tot� en� met�
veertien� jaar.�Daartegen�werd�meteen�protest�
aangetekend�door�de�directeur�van�de�Centrale�
Keuken,�de�overheidsinstelling�waar�men�tegen�
inlevering�van�een�bon�een�maaltijd�kon�krijgen�
voor�30�cent.�Behalve�dat�de�kwaliteit�van�deze�
 maaltijden!�ver�onder�de�maat�was,�bleek�ook�
de�prijs�voor�veel�grote�gezinnen�een� struikel�
blok.�Al� snel� kwamen�de�partijen�overeen�dat�
de�Centrale�Keuken�enige�dagen�per�week�voor�
het�CLN�zou�koken,�maar�dan�wel�met�andere�
ingrediënten�dan�gebruikelijk.�

Spoedig� konden� er� twaalf� maaltijden� ver�
zorgd�worden�in�de�kantine�van�Van�Houten�en�
in� het� R.�K.� Patronaatsgebouw� aan� de� Heren�
gracht.�Omdat� kinderen� extra� leden�onder�de�
Hongerwinter,�werden� kindermaaltijden�opge�
vrolijkt� met� muziek.� Daarbij� speelden� Geertje�
Brouwer� en� Gerrie� Udo� accordeon� en� namen�
Lydia�Klijne,�Dré�Bouhuys,�Jos�Bergh,�Henny�de�
Vries� en� Frida� Mouw� de� zang� inclusief� gitaar�
spel�voor�hun�rekening.�
�

Normale�prijzen�
De�verstrekkingen�vonden�plaats�tegen�de�nor�
maal�geldende�prijzen.�En�die�waren�heel�wat�
lager�dan�de�prijzen�op�de�zwarte�markt.�Daar�
op�moest�voor�een�kilo�aardappelen�40�en�voor�
een� kilo� vet� zelfs� 60� gulden� betaald� worden.�
Het�merendeel� van�de�producten�die�het�CLN�
verstrekte,�werd�geleverd�door� fabrikanten�en�
middenstanders� uit� Weesp,� zoals� de� Þrma!s�
Van�Houten,�Neerlandia,�Maltostase,�Philips�en�
Pfeifer� en� middenstanders� onder� wie� slager�
Mühl,� de� groenteboeren� Ottenho�� en� Van�
Geijn�en�de�bakkers�Van�Altena,�Goedhart,�Mühl�
en� Wesselman.� Verder� benaderde� het� comité�
voedingsmiddelenbedrijven� uit� de� Zaanstreek,�
waardoor� men� de� beschikking� kreeg� over� ha�
vermout� en� gort� van� Wessanen�en�Molenaar s�
kindermeel�en�rijst�en�gort�van�Bloemendaal�en�
Laan.��
�
Aardappelen�
�
Maar� de� meest� tot� de� verbeelding� sprekende�
actie�van�het�CLN�waren�de�aardappelschepen�
uit�het�hoge�noorden.�Omdat�de�honger�daar�
niet�zo�erg�was,�had�het�CLN�contact�gezocht�
met�Friesland�met�de�bekende�vraag�om�eten.�
Vanuit�de�gemeente�Bolsward�kwam�als�reactie�
dat� men� aardappelen� kon� leveren.� De� vraag�

De�fabriekspijp�van�!Neerlandia �aan�de�Van�Houtenlaan.�Neerlandia�directeur�P.J.�van�Neerden�kwam�op�het�idee�
een�comité�op�te�richten.�
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was� alleen� hoe� die� in� Weesp� te� krijgen.�
Transport�over�de�weg�lukte�niet,�de�aardappe�
len�moesten�met�een�boot�opgehaald�worden,�
een� niet� ongevaarlijke� onderneming.�De� over�
steek�over�het�IJsselmeer�was�riskant,�doordat�
boten�nogal�eens�het�doelwit�waren�van�Engel�
se� oorlogsvliegtuigen.� Verder�moest� de� trans�
porteur� over� een� Ausweisz� beschikken.� Dit�
laatste�was�echter�geen�probleem,�dat�regelde�
 dronken�Johnny!.�

Het� comité� vond� vervolgens� de� Weesper�
beurtschipper�Otto�bereid�om� in�de�koude�eer�
ste�kerstnacht�van�1944�naar�het�noorden�af�te�
varen�om�de�voor�Weesp�zo�kostbare�lading�op�
te� halen.� Vrijdagnacht� 29� december� meerde�
Otto�al�weer�in�Weesp�af,�waarop�op�dinsdag�2�
januari�de�eerste�aardappelen�"�4�kilo�per�per�
soon�voor�Weespers�die�niet�over�een�voorraad�
beschikten� "� aan� de� bevolking� werden� uitge�
reikt.�Op�de�door�drukkerij�Ruitenbeek�op�zon�
dag� 1� januari� in� allerhaast� gedrukte� a�che�
stond� dat� de� aardappelen�  uitsluitend� ver�

strekt!�zouden�worden�op�vertoon�van�de�dis�
tributie�stamkaarten� en� dat� men� zelf� moest�
zorgen� voor�  voldoende� verpakkingsmateriaal�
zooals� zakken� of� tasschen� alsmede� noodig�
transportmiddel!.�Verder�waarschuwde�de�a��
che:�  Er� zal� GEEN� na�uitreiking� plaatsvinden!.��
�
Dankbaarheid�
Het�was�die�vrijdagnacht�29�december�de�eer�
ste�van�een�aantal�gratis�scheepsladingen�aard�
appelen� die� uit� Bolsward� in� Weesp� aankwa�
men.� De� laatste�  aardappeluitdeling!� was� op�
dinsdag� 28�mei� 1945,�dus�na�de�bevrijding.�Bij�
die� gelegenheid� vroeg� het� CLN� aan� de� bevol�
king�van�Weesp�een�  bijdrage�naar�vermogen!�
ten�einde�  uitdrukking� te�geven�aan�de�gevoe�
lens�van�dankbaarheid�tegenover�de�bevolking�
van�Bolsward�om�die,�wanneer�de�tijdsomstan�
digheden�het�toelaten,�de�gemeente�Bolsward�
een�blijvend�aandenken�voor�haar�zoo� sympa�
thieke�gift�aan�te�bieden!.�

Er�werd�ruim�gegeven.�Van�het�geld�konden�
drie� gebrandschilderde� ramen� gemaakt� wor�
den� voor� plaatsing� in� het� stadhuis� van� Bols�
ward.�In�een�van�de�ramen� is�dit�gedicht�opge�
nomen� van� de� oud�Bolswarder� Jorritsma:�
 Nooit�kostelijker�vracht,�Voer�uit�deez!�Hanze�
stad,� Dan� overzee� naar� Weesp,� toen� Holland�
honger� had!.� Na� de� oorlog� bleven� de� banden�
met� Bolsward� bestaan� en� werden� er� jaarlijks�
verschillende�voetbaltoernooien�georganiseerd�
waaraan� clubs�uit�Weesp�en�Bolsward�deelna�
men.� De� per� bus� aangekomen� Friese� voetbal�

�
Bericht�in� De�Weesper�Koerier!�van�15�december�1944�
dat�het�comité�is�opgericht.�Volgens�de�krant�een�initia�
tief�van�de�NSB�burgemeester"�

�
Het�CLN�bestuur.�Van�links�naar�rechts�J.�Bockweg,�A.�de�
Weille,�J.L.�van�de�Boom�(penningmeester),�H.M.�van�
Etten�(voorzitter),�P.�Langerhorst�(secretaris)�en�A.�van�
Overeem.�
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Boven:�De�eerste�uitdeling�is�een�erwtensoepmaaltijd�
voor�kinderen�op�23�december.�
Onder:�De� Weesp�3!�van�beurtschipper�Otto�in�het�
Smal�Weesp�(1954).�

�
Boven:�Oproep�uitreiking�aardappelen.�
Onder:�Een�geschenk�van�de�burgerij�van�Bolsward.�
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�
�
Boven:�De�kindermaaltijden�werden�opgevrolijkt�met�
muziek.�
Onder:�Een�zak�aardappelen,�het�stadhuis�van�Weesp,�
ondervoede�kinderen�en�een�beurtschip�op�een�van�de�
gebrandschilderde�ramen�in�Bolsward.�

Onder:�Een�Weesper�stuurde�in�mei�1945�dit�dankge�
dicht�naar�de� Bolswarder�Courant!.�Het�werd�ook�afge�
drukt�op�de�voorpagina�van� De�Nieuwe�Weesper!.�
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lers� en� hun� supporters� sliepen� bij� Weesper�
gastgezinnen�en�kregen�een�feestavond�aange�
boden.� Maar� na� een� aantal� jaren� stierf� deze�
unieke�stedenband�een�zachte�dood.��

�
Het�Loosje�
�
Het�comité,�dat�tussen�december�1944�en�eind�
mei� 1945�maar� liefst� 66� keer� voedsel� aan� de�
burgerij� had� verstrekt�  � een� gemiddelde� van�
twee�maal� per� vijf� dagen�  �werd� in� juni� 1945�
omgezet� in� een� stichting.� Uiteraard� met� een�
ander�doel.�Voor�lege�magen�kwam�een�andere�
!nood"� in� de� plaats:� cultuur.� Het� doel� van� de�
CLN�nieuwe�stijl�was�het�voorzien�in�!de�sociale�
en�culturele�noden�der�bevolking�van�Weesp�in�
de� ruimste� zin� des�woords".� Onder� de� bevol�
king� werd� geld� ingezameld� waarmee� op� de�
Ossenmarkt�een�muziektent�kon�worden�neer�
gezet.� En� in� de� Blomstraat� werd� in� 1953� ge�
bouw� Het� Loosje� (in� de� jaren� tachtig� Dans�
school� Dekkers)� aangekocht.� Maar� dat� was�
geen�succes,�omdat�het�in�1948�geopende�thea�
ter� City�of�Wesopa� uitgroeide� tot� de� culturele�
hotspot�van�Weesp.��
In�1963�ging�Het�Loosje�dan�ook�al�weer�in�de�

verkoop.�Het�geld�dat�het�CLN� in�kas�had,�zo"n�
100.000�gulden,�zou�voortaan�gebruikt�worden�
om�culturele�verenigingen�te�ondersteunen.�De�
viering� van� !50� jaar� Bevrijding"� vond� het� CLN�
een�mooi�moment�om�zichzelf�op�te�he�en.�Na�
een� laatste,� meervoudige� uitdeling� aan� de�
!oude� culturele� klanten"� en� een� vlaggenstok�
met�vlag�en�wimpel�te�hebben�gegeven�aan�de�
gemeente�Weesp�voor�bij�het�Fort�aan�de�Os�
senmarkt,�was�het�gebeurd�en�kon�het�!Comité�
voor�leniging�van�noden",�zoals�het�in�de�volks�
mond� al� snel� was� gaan� heten,� bijgeschreven�
worden�in�de�annalen�van�de�stad.�
�
Bron�
�
Ton� Stork� en�Map� van�Arnhem,� Een�terugblik.�
Gedenkschriftje� van� het� CLN� (1997).�
�

�

Cees�Pfei�er�is�journalist�en�heeft�vele�jaren�erva�
ring� als� redacteur�met� als� specialiteit� de� graÞ�
sche� industrie.�Sinds�2011� is�hij�voorzitter�van�de�
Historische� Kring� Weesp� en� eindredacteur� van�
het�tijdschrift�Historisch�Weesp.�
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Mevrouw�Marquenie�deed�moeite,�na�het�over�
lijden� van� haar� man� in� 2008,� om� die� blaadjes�
boven�water� te�krijgen.�Ze�had�gehoord�dat�er�
één�bij� het�NIOD�moest� zijn,� gevonden� in� Lim�
burg� achter� het�behang.�Kranen� zou� veel� inte�
ressant�materiaal� uit�de�oorlog� hebben� gehad,�
maar� zijn� kennissen� hebben� het� grootste� deel�
laten�verdwijnen.�Hij�dacht�dat�het�voor�bepaal�
de�mensen�te�belastend�materiaal�was.� Interes�
sant� genoeg� om� verder� te� zoeken.� Mevrouw�
Marquenie�overleed�op�29�juni�2012.�
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Het verzetsblaadje �Kristalletje� 
Klaas�Oosterom�

Wat�kunnen�herinneringen�misleidend�zijn.�En�hoe�betrouwbaar�is�het�geheugen?�
Zo�had�ik�in�2011�contact�met�mevrouw�Loes�Marquenie�Guebey�uit�Naarden.�Haar�
man�Fred�had�het�met�haar�uitgebreid�gehad�over�zijn�medewerking�aan�het�illegale�
blaadje� Kristalletje!�waarin�mensen�geïnformeerd�werden�over�de�stand�van�de�
oorlog�en�de�komende�bevrijding.�Een�hoge�ambtenaar�van�de�gemeente�Bussum,�
de�heer�Kranen,�luisterde�clandestien�naar�de�radio,�naar�de�uitzendingen�in�het�
Frans,�Engels,�enz.�Met�die�berichten�kwam�hij�dan�naar�het�Gemeentelijk�
Gasbedrijf,�waar�Fred�Marquenie�hoofdboekhouder�was.�Deze�tikte�de�berichten�uit�
en�stencilde�ze,�zo'n�20�blaadjes.�Die�nam�Kranen�mee�en�deelde�ze�aan�bepaalde�
mensen�uit.�Marquenie�deed�een�exemplaar�opgevouwen�in�een�schoen�en�nam�het�
zo�mee.�Er�zouden�20�tot�25�nummers�gemaakt�zijn.�
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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.�
�
Noot�
�
1.�NIOD�Coll.�566,�doos�no:�28.�PPN:�269718982.�

�
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Ontstaan�van�de�plassen�
�

Omstreeks� 1200�werd� begonnen�met� de� ont�
ginning�van�het�Loosdrechts�veengebied�voor�
agrarisch� gebruik.� De� afwatering� geschiedde�
door�sloten�die� in�een�stervormig�patroon�uit�
kwamen�op�de�Drecht�die�het�water�afvoerde�
naar�de�Vecht.�De�eerste�bewoners�begonnen�
met� wilde� vervening,� turfsteken� voor� eigen�
gebruik.�

Vanaf� de� veertiende� eeuw� begon� de� droge�
vervening,� het� afsteken� van� het� veen� tot� het�
waterpeil,� gevolgd� door� het� turftrekken� of�
slagturven� vanaf�de� zestiende�eeuw.�Ook�wel�
natte� vervening� genoemd,� het� winnen� van�
veen�onder�het�waterpeil.�Omdat�men�het�ont�
staan�van�grote�watervlakten�vreesde,�was�het�
systeem� van� petgaten� en� legakkers� bedacht:�
water�afgewisseld�door�stroken�land.�Er�golden�
strikte� voorwaarden.� De� legakkers� moesten�
tenminste� één� roede� breed� zijn� (3,77�meter).�
De� afstand� van� de� vervening� tot� openbare�
wegen�moest�minimaal� vijftien� roeden� bedra�
gen�en�die�tot�de�gemeentegrens�vijf�roeden.�

Door� ondergraving� ('qualijk� venen',� het�
schuin�naar�beneden� afsteken� van�de�oevers)�
en� a�alving� door� golfslag� zijn� veel� legakkers�
weggeslagen�en�ontstond�er�een�steeds�grote�
re�watervlakte.�Voor�het�transport�van�de�turf�
zijn�wegen� en� oevers� van� de� Drecht� op� vele�
plaatsen� doorstoken,� waardoor� grote� delen�
van� het�wegennet� en� de� oevers� in� het�water�
verdwenen.�Op�een�kaart�uit�1865�is�te�zien�dat�
er�al�veel� cultuurgrond� in�watervlakten� is�ver�
anderd.�

De�Loosdrechtse�turf�werd�hoofdzakelijk�aan�
Amsterdam�geleverd.�De�turfschepen�kwamen�
terug�met� stadsafval� dat� gebruikt�werd� voor�

bodemverbetering� en� ophoging� van� land� dat�
niet� werd� afgegraven.� Deze� stort� heeft� ge�
duurd�van�circa�1400�tot�1900.�

Tot�in�de�twintigste�eeuw�werkten�vele�Loos�
drechters� in� de� landbouw.� In�Oud�Loosdrecht�
was� door� vervening� de� meeste� cultuurgrond�
verdwenen.�Als�middelen�van�bestaan�kwamen�
daarvoor�in�de�plaats�de�visserij,�het�rietsnijden�
en�het�kruiden�zoeken.�Er�heerste�veel�armoe�
de�die�nog�verergerde�door�een�landbouwcrisis�
rond�1900.�

Tussen�1860�en�1930�zijn�er�plannen�gemaakt�
tot� het� dempen� van� de� plassen� om� cultuur�
grond� terug� te�winnen.�Door�de�hoge�kosten,�
de� slechte� ervaring�met�de�Bethunepolder� en�
de� bezwaren� van� Defensie� (waterlinie)� zijn�
deze� plannen� niet� doorgegaan.� In� 1929�werd�
het� Plassencontract� getekend� waardoor� Am�
sterdam�de�drinkwatervoorziening�kon�aanvul�
len� met� water� uit� de� Loosdrechtse� plassen,�
daardoor�was�demping�voorgoed�van�de�baan.�

�
Bevordering�van�het�toerisme�

�
Omstreeks� 1900�wilden� enkele� notabelen� het�
toerisme�bevorderen.�Hiertoe�werd� in� 1902�de�
eerste�zweminrichting�geopend�in�de�Loender�
veenseplas� bij� De� Driesprong.� Daar� kwamen�
veel�gasten�op�af�met�als�gevolg�dat�meer�on�
dernemers�kansen�zagen�hun�brood�te�verdie�
nen�met� het� toerisme.� Zo� begon�Rutger� Vlug�
toen�nabij�De�Driesprong�met�het�verhuren�van�
bootjes,�waardoor�Loosdrechts�eerste� jachtha�
ven�ontstond.�De�in�1901�opgerichte�vereniging�
Loosdrechts�Bloei� liet�een�uitkijktoren�bouwen�
op�een�legakker�tussen�de�eerste�en�de�tweede�
plas.�Later�werd�die�verplaatst�naar�de� ingang�
van� de� westelijke� Drecht.� Nadat� de� toren� in�

Pleziervaart op de Loosdrechtse plassen 

�
John�Mol�

Oude�kaarten�tonen�dat�de�plassen�geen�natuurlijke�oorsprong�hebben.�De�enige�
grote�wateren�in�de�buurt�waren�het�Horster��en�het�Naardermeer.�Na�het�einde�
van�de�ijstijden�ontstonden�tussen�de�duinen�en�de�stuwwallen�van�de�Utrechtse�
heuvelrug�moerassen.�Op�de�zandruggen�daarin�vestigden�zich�de�eerste�bewoners.�

 Schepen en scheepvaart 
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�

Boven:�Watersport�Vereeniging�Loosdrecht�1917.�
Onder:��Loosdrechts�eerste�badinrichting�tevens�café�restaurant.�
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verval�was�geraakt,�werd�hij� in�de� jaren�dertig�
gesloopt.�

�
Ontwikkeling�van�de�watersport�

�
In� 1912� werd� de� eerste� watersportvereniging�
opgericht,� Watersport� Vereeniging� Loosdrecht�
(WVL).�Later�kwamen�er�meer:�in�1922�de�Gooise�
Watersportvereniging�De�Vrijbuiter,� in� 1935�Wa�
tersportvereniging� Het�Witte� Huis,� in� 1938� ge�
volgd� door� WVS�De� Funtus� en� in� 1944� Water�
sportvereniging�De�Watervogels�die�eerst�in�Oud��
en� later� in� Nieuw�Loosdrecht� zetelde.� Ook� bij�
Breukelen� vestigden� zich� vóór�de� Tweede�We�
reldoorlog� watersportverenigingen� in� de� trek�
gaten�zoals�de�petgaten�uit�de�tijd�van�de�verve�
ning�toen�genoemd�werden.�

In�de� jaren� twintig�begon�de� langzame�groei�
van�de�watersport�die�tot�die�tijd�niet�voor�bre�
de� lagen� van�de�bevolking�bereikbaar�was.�Na�
1930� werd� het� bezit� van� een� boot� voor� velen�
mogelijk.� Hendrik� Bulthuis� in� Bergum� had� in�
1928� de� lattenbouw� bedacht� waardoor� een�
boot�zeer�goedkoop�gebouwd�kon�worden.�Zijn�
Bergumermeerjacht�(BM)�werd�enorm�populair.�
De� in� 1931� ontwikkelde� Zestienkwadraat� (vaak�
grote�BM�genoemd)�werd�nog�populairder.�

De� vraag� naar� boten� nam� sterk� toe� met� als�
gevolg� dat� er� steeds� meer� jachthavens,� boot�
bouwerijen,� badinrichtingen,� hotels,� restau�
rants,� cafés� en� winkels� kwamen.� In� de� jaren�
dertig� kwamen� drommen� dagjesmensen� naar�
de�zes�zwembaden�in�Oud��en�de�vier�in�Nieuw�
Loosdrecht.�Bij�de�meeste�badinrichtingen� kon�
men� ook� boten� huren.� Van� die� zwembaden� is�

niets�meer� over.�Wie� nu� nog�wil� zwemmen,� is�
aangewezen�op�het�Vuntusstrand�of�de�recrea�
tiestrook�langs�de�vijfde�plas.�

�
Bootbouwerijen�en�jachthavens�

�
Hoeveel� bootbouwerijen/jachthavens� er� ge�
weest� zijn� is� niet� precies� bekend,�maar� uit� ad�
vertenties�is�op�te�maken�dat�het�er�bijna�vijftig�
zijn�geweest.�In�de�eerste�decennia�van�de�twin�
tigste�eeuw�waren�het�er� slechts�enkele.� In�de�
jaren�dertig�kwamen�er�vele�bij�door�de� toege�
nomen� vraag� naar� boten.� Van� sommige� zijn�
gegevens�bekend�maar�van�andere�moeten�die�
nog�boven�water�komen.�Onderstaand�een�kort�
overzicht�van�wat�tot�nu�toe�bekend�is.�

Zoals� vermeld�begon�Rutger�Vlug� rond� 1900�
Loosdrechts�eerste� jachthaven�door�de�verhuur�
van�bootjes.�Een�van�de�eerste�bootbouwerijen�
was�Van�Waveren.�Deze�werf�(op�de�plaats�van�
hotel�De�Driesprong)�bouwde�tot�1923�scheepjes�
voor� boeren� zoals� hooischouwen� en� Loos�
drechtse�roeiboten.�W.�Beekhuis�startte� in�1913�
in�Oud�Loosdrecht�de�werf�Navis�welke�tot�1963�
heeft�bestaan.�Beekhuis�werd�bekend�door�zijn�
vele� ontwerpen� en� de� bouw� van� Vrijbuiters,�
zeiljachten�en�bakdekkruisers.�Later�exploiteer�
de�hij�ook�Het�Plashuis.�

Loosdrecht� oefende� ook� aantrekkingskracht�
uit� op� botenbouwers� van� elders.� In� 1914� zette�
Gerben�Baaij�uit�Amsterdam,�waar�hij�een�boot�
bouwerij�had,�een�bedrijf�op� in�Loosdrecht�on�
der�de�naam�Firma�G.�Baaij.�Baaij�bouwde�boten�
van� bijna� alle� klassen� en� was� bekend� door� de�
snelle�Twaalfvoetsjollen.�De�Þrma�heeft�bestaan�
tot� 1965�waarna�het�bedrijf�werd�verkocht�aan�
Arie�de�Boom�Marine.�De�Huizer�Kos�begon�met�
het� bouwen� van� BM s�als� Bootbouwerij�Nieuw�
Loosdrecht�van�1930�tot�±�1955.�

Cees� Scherpel� sr.� die� uit� Koog� aan� de� Zaan�
kwam,� begon� in� 1930� in� Nieuw�Loosdrecht�
Scherpels� Jacht� en� Kanowerf� waar� eveneens�
BM's� werden� gebouwd.� Vanaf� augustus� 1934�
werden�de� schepen� gebouwd�op� jachtwerf�De�
Plashaven� in�Oud�Loosdrecht.� In�1938�ging�Cees�
jr.�bij� zijn� vader�werken�en� in� 1961�nam�hij�het�
bedrijf�over.�Zij�bouwden�o.a.�BM's,�Vrijbuiters,�

Uitkijktoren�1921.�
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Zestienkwadraats,� kajuitjachten� en�motorvlets.�
Het�bedrijf�kon�daar�niet�uitbreiden�waardoor�in�
1979� jachtwerf� De�Drechtakker� op� een� andere�
plek� in�Oud�Loosdrecht� is�aangelegd.�Daar�wor�
den� sindsdien�de�overnaadse�Scherpelvlets�ge�
bouwd�en�is�zeilschool�De�Vuurtoren�gevestigd�

Op�de� scheepswerf�Het�Anker� van�Muller� en�
Brakelé�werden�van�1932�tot�1948�vele�Zestien�
kwadraats� en� enkele� Vrijbuiters� gebouwd.� Na�
het� overlijden� van�Muller� verkocht� Brakelé� de�
werf�aan�W.J.�Blom.�

In�1933�kocht�E.O.�Dwarshuis�de�boerenhoeve�
Ottenhome.�Hij�begon�met�de�verhuur�van�enke�
le�kano's�en�verhuurde�en�bouwde�later�Zestien�
kwadraats.� Dwarshuis� wist� het� bedrijf� uit� te�
breiden� tot� het� grootste� verhuurbedrijf� van�
West�Europa.� In�de� jaren�zeventig� lagen�er�460�
Zestien�kwadraats�in�de�haven.�Sinds�het�bedrijf�
uit� Loosdrecht� is� verdwenen� ziet�men�de�eens�
zo�bekende�'huurbakken'�niet�meer.�

In� 1936� werd� Jachthaven� De� Plassen� door�
brand�verwoest.�Cees�van�der�Meulen�en�Hans�
Jurrissen� kochten� het� restant� en� begonnen� er�
Jachthaven�De�Uitkijk.� In� 1965� werd� Jacob� van�
der�Meulen�eigenaar.�

G.� Doornbos� kwam� uit� de� grotere� scheeps�
bouw�en�begon� in� 1945� in�Breukeleveen� Jacht�
werf�Doornbos�(1945�1954).�Hij�bouwde�verschil�
lende� typen� jachten� en� speedboten.� Jachtwerf�
Ligthart�(±�1948���1966)�begon�met�het�bouwen�
van�speedboten,�maar�bouwde�later�ook�Sterns�
en�Flying�Dutchmans�(FD's).�
Bootbouwerij� Vrijheid� BV� in� Oud�Loosdrecht�

heeft�sinds�1945�een�historie�van�houten�zeilbo�
ten� bouwen� in� de� Twaalfvoetsjollenklasse,� de�
Vrijheidklasse� en� de� Pampus.� Gert� Lamme�
bouwt�die�nog�steeds.�

Scheepswerf� De�Breedendam� startte� ±� 1980�
met�de�bouw�van�polyester�sloepen�met�houten�
afwerking�en�importeert�sloepen�uit�Turkije.�

�
Plezierjachten�

�
Op�kaarten�uit�de�eerste�decennia�van�de�twin�
tigste�eeuw�zien�we�meestal�grote�boten,�zoge�
naamde�ronde��en�platbodemjachten.�De�water�
sport�was�toen�alleen�voor�welgestelden,�want�
boten�waren�duur.�Uit�die�begintijd�dateert�ook�
de�klassenindeling�van�scherpe� jachten,� in� 1914�
de� Twaalfvoetsjollenklasse,� in� 1917� de� Regen�
boog� en� in� 1919�de� Lark� en�de�Vrijbuiter.�Voor�
scherpe�jachten�bestaan�beperkte�klassen�waar�
voor� alleen� enkele�maximale�maten� gelden� en�
eenheidsklassen�waarin�alle�schepen�gelijk�moe�
ten�zijn.�

�
Klassen�van�scherpe�jachten�
Sinds� 1911� zijn� er� nationaal� en� internationaal�
bijna�honderd�klassen� ingesteld.�Vele�waren� te�
zien�op�de�Loosdrechtse�plassen�en�vele�moder�
ne� klassen�met�boten� van� kunststof� komen� er�
nog�voor.�De�oudere�houten�schepen�ziet�men�
steeds�minder.�De�Scheldejol,�Lark,�Vrijbuiter�en�
BM� zijn� totaal� verdwenen.� Van� andere� klassen�
ziet� men� nog� wel� boten,� maar� alleen� tijdens�
wedstrijden�zijn�er�vaak�grote�vloten�te�zien�van�

Ottenhome�eerste�grootste�verhuurbedrijf�van�West�Europa.�
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de� Twaalfvoetsjol,� Regenboog,� Zestienkwa�
draat,� Sharpie,� Pampus,� Olympiajol,� Valk,� Vrij�
heid,�FD�en�FJ.�

Alle�klassen�kunnen�hier�niet�aan�bod�komen,�
maar�die�waarvan�op�de� Loosdrechtse�plassen�
grote� aantallen� voorkwamen� en�waarvan� vele�
boten� in� Loosdrecht� zijn� gebouwd,� verdienen�
enige�aandacht.�

�
Twaalfvoetsjol�(1914)�
Deze� jol,�een�Engelse�eenheidsklasse,�heeft�een�
lengte�van�3,66�m�(12�ft)�en�een�breedte�van�1,4�
m�(4�ft�8�inch).�Uitgevoerd�met�één�zeil�met�een�
oppervlakte�van�9,3�m2�(100�sqft).�De�huid�moet�
een�geklonken�beplanking�zijn�op�gebogen�span�
ten�(daarvoor�zijn�1500�roodkoperen�klinknagels�
nodig).� De� Twaalfvoetsjol� was� in� 1920�
(Antwerpen)�en� 1928� (Amsterdam)�een�olympi�
sche� klasse.� In� ons� land� is� deze� jol� de� oudste�
nationale� wedstrijdklasse.� Sinds� de� introductie�
zijn�er�bijna�900� jollen�gebouwd.� In�2014�zijn�er�
twee�volgens�de�voorschriften�uit�1914�gebouwd�
bij�Bootbouwerij�Vrijheid�BV�in�Oud�Loosdrecht.�
Regenboog�(1917)�

De�Regenboog,�een�Nederlands�ontwerp,� is�de�
indrukwekkendste� open� houten� zeilboot� van�
ons� land�en� is�nog�vaak�op�de�Nederlandse�wa�
teren�te�zien.�Hoofdafmetingen:�Lengte�8,00�m,�
breedte�1,96�m,�diepgang�1,10�m.�Grootzeil�28,0�
m2,�Fok�8,5�m2,� jager�(of�genua)�12,1�m2,�spinna�
ker� 30,0�m2.� Zeilteken:� een� halve� cirkel� boven�
het� nummer.� De� bedoeling� van� de� ontwerper�
was�dat�elke�boot�een�kleur�van�de�regenboog�
zou�krijgen,�vandaar�de�naam.�

�
Zestienkwadraat�(1931)�
De� Zestienkwadraat� is� nog� populairder� gewor�
den� dan� de� BM� en� is� nog� steeds� een� gewilde�
zeilboot.�De�Zestienkwadraat�heeft�betere�zeil�
eigenschappen�dan�de�BM,�maar�kan�bij�harde�
wind�ook�ßink�buizen.�De�vorm�van�het�roer�en�
de�kiel�was�aanvankelijk�vrij,�maar� in� 1939�wer�
den�ook�deze�onderdelen� in�tekening�gebracht.�
De�boten�die�aan�de�nieuwe�voorschriften�vol�
deden,�werden�opgenomen�in�de�Puntklasse.�Zij�
voerden�een�ruitvormige�punt�onder�het�zeilte�
ken.�De�overige�werden�in�de�Toerklasse�onder�
gebracht.�In�1948�zijn�nieuwe�standaardtekenin�

Fantasiekaart�met�een�schip�uit�de�ronde��en�platbodemklasse.�
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gen�gemaakt.�Boten�die�hieraan�voldoen�beho�
ren� tot� de� Streepklasse.� De� hoofdafmetingen�
zijn:� lengte� 6,00�m,� breedte� 1,92�m,� diepgang�
0,80�m,�zeiloppervlak�16�m2.�Zeilteken:�een�halve�
cirkel�onder�het�nummer.�

�
Sharpie�(1932)�
De� Sharpie� (ook� wel� Twaalfmeterklasse� ge�
noemd)� is� in� 1931� geïntroduceerd� als�winnend�
ontwerp�van�een�wedstrijd�uitgeschreven�door�
het� Duitse� zeilverbond.� De� tweepersoons�
zwaardboot�met� knikspanten�heeft� een� groot�
zeil�met�ga�el�en�een�genua.� In�Nederland�be�
staan�nog�ongeveer�80�Sharpies�waarvan�er�50�
een�meetbrief�hebben.�Afmetingen:�lengte�5,99�
m,�breedte� 1,43�m,�diepgang�met�zwaard:�0,96�
m,�zeiloppervlak�ongeveer�16m2,�Zeilteken�12.�

�
Pampus�(1933)�
De� K.V.N.W.V.� (Koninklijke� Verbonden� Neder�
landsche�Watersport� Vereenigingen)� schreef� in�
1933�een�prijsvraag�uit�om�een�open�tweemans�
kielzeiljacht� te� ontwerpen�met�maximaal� 16,00�
m2� zeiloppervlak.� Dit� boottype� zou� een� over�
gang�moeten� vormen� tussen�de� Sharpie� en�de�
Regenboog,�ter�vervanging�van�de�Scheldejol�en�

de�Zestienkwadraat.�Het�ontwerp�van�de� firma�
G.�de�Vries�Lentsch�te�Nieuwendam�werd�geko�
zen.�Het� schip�met�een� lengte�van�6,67�m,�een�
breedte�van�1,69�m,�een�diepgang�van�0,80�m�en�
een� zeiloppervlak�van� totaal� 15,90�m2�kreeg�de�
naam� Pampus.� Zeilteken� liggende� driehoek.� In�
1934�werd� de� Pampus� een� nationale� eenheids�
klasse.�Hoewel�men�in�1933�dacht�dat�de�Pampus�
de� Zestienkwadraat� zou� kunnen� vervangen� is�
dat�niet�gebeurd.�Van�de�Zestienkwadraat�zijn�er�
enkele� tienduizenden� gebouwd,� waarvan� er�
bijna�4.500�geregistreerd�zijn.�Tot�nu�toe�zijn�er�
ongeveer�450�Pampussen�gebouwd.�

�
Olympiajol�(1936)�
De�Olympiajol�voldoet�aan�de�deÞnitie�van�een�
jol:�een�eenmansboot�met�één�zeil�en�de�mast�
staat�helemaal�voorin.�Het�is�een�Duits�ontwerp�
dat� is� gekozen� uit� een� in� 1934� uitgeschreven�
prijsvraag�voor�een�nieuwe�boot�voor�de�Olym�
pische�spelen�van�1936.�De�afmetingen�zijn�leng�
te� 5,00� m,� breedte� 1,66� m,� diepgang� 0,95� m,�
zeiloppervlak�10,50�m2,�zeilteken�O.�Het�hoogste�
zeilnummer�is�NED�678.�

�
Boven:�Twaalfvoetsjollen�bij�Het�Plashuis.�
Onder:�Een�vloot�Olympiajollen.�

Boven:�De�Zestienkwadraat�Streepklasse.�
Onder:�Sharpies,�kaart�uit�1933.�
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Valk�(1939)�
Valken� zijn�niet� alleen� sierlijke�maar�ook� snelle�
jachten.�Bij�de�Valk�hoort�de�naam�Bruynzeel,�de�
fabriek�van�deuren�en�keukens,�die�ook�zeilbo�
ten�ging�bouwen.�In�november�1939�werd� in�de�
Waterkampioen� aangekondigd� dat� Bruynzeel�
 Een� nieuw� materiaal� voor� den� Jachtbouw�
Hechthout!� op� de� markt� bracht.� Eigenlijk� was�
het� een� nieuwe� naam� voor� triplex� dat� in� die�
jaren� geen� goede� reputatie� had.� Triplex� was�
niet� watervast� verlijmd� en� niet� geschikt� voor�
botenbouw,�hechthout�was�dat�wel.�

De�afmetingen�zijn:�lengte�6,50�m,�breedte�2,00�
m,� diepgang� 0,81� m,� zeiloppervlak� 16,00� m2.�
Zeilteken�valk.�Er�zijn�ongeveer�850�houten�Val�
ken�gebouwd.�Tegenwoordig�zijn�er�veel�Valken�
van�kunststof�te�zien�die�bij�enkele� jachthavens�
te�huur�zijn.�
�
Vrijheid�(1945)�
De� Vrijheidklasse� is� ontstaan� uit� een� door� het�
KNWV�uitgeschreven�prijsvraag.�

De�nieuwe�boot�moest� aan�hoge� eisen� voor�
snelheid,� sportiviteit� en� zeileigenschappen� vol�
doen� en� zowel�door� amateurs� als� jachtwerven�
gebouwd�kunnen�worden.�Afmetingen:�Lengte�
5,40�m,�breedte�1,65�m,�diepgang�0,73�m,�zeilop�
pervlakte�grootzeil�9,70�m2,�genua�5,90�m2,�zeil�
teken� V.� Er� zijn� bijna� 2070� Vrijheids� gebouwd�
waarvan�er�1568�gemeten�zijn.�

�
Flying�Dutchman�(1952)�
De�zeilwereld�stond�op�z'n�kop�toen� in�1952�de�
eerste� Flying� Dutchman,� een� zes� meter� lange�
zwaardboot�voor� twee�personen,�over�het�wa�
ter�scheerde.�Het�was�een�Nederlands�ontwerp�
uit�1951�en�nog�geen�vijf�jaar� later�waren�er�we�
reldwijd�425�gebouwd.�In�de�jaren�vijftig�en�zes�
tig� werden� de� boten� van� gevormd� plakhout�

Boven:�De�Regenboog.�
Onder:�Wedstrijd�in�de�Pampusklasse,�kaart�uit�1956.� Valk�285.�
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gemaakt,� tegenwoordig� van� kunststof.� De� FD�
was�van�1960�tot�1992�een�Olympische�klasse.�Er�
zijn� in� Nederland� ongeveer� 380� FD's� geregi�
streerd.� Afmetingen:� lengte� 6,05� m,� breedte�
1,70�m,�diepgang�1,10�m,�zeiloppervlak�17,70�m2.�
Zeilteken�FD.�

�
Flying�Junior�(1962)�
De�FJ� is�ontworpen�voor� jeugdzeilen�en� is�een�
kleinere� variant� van� de� Flying� Dutchman.� De�
eerste� is� in� 1955�gebouwd.� In� 1956�waren�er�al�
zoveel� dat� er� wedstrijden� georganiseerd� wer�
den�op�de�Loosdrechtse�plassen.�In�1962�erken�
de� het� Koninklijk� Nederlands� Watersport� Ver�
bond� de� nieuwe� klasse.� In� Loosdrecht� zijn� bij�
zonder� veel� FJ's� in� plakhout� gebouwd� door�
bootbouwerij�The�Flying�Dutchman�en�Jachtwerf�
Van�Dusseldorp.�De�afmetingen�zijn:� lengte�4,03�
m,�breedte�1,50�m,�diepgang�0,85�m,�zeilopper�
vlak�9,60�m2.�Zeilteken�FJ.�

�
Waterskiën�en�plankzeilen�
�
Waterskiën� was� ooit� bijzonder� populair.� De�
overlast�die�andere�watersporters�ervan�onder�
vonden,� is�onder�andere�de�reden�geweest�dat�
het� varen�met� snelle� boten� aan� banden�werd�
gelegd.� Waterskiën� was� in� het� vervolg� alleen�
nog�toegestaan�op�bepaalde�delen�van�de�vier�
de� en� vijfde� plas.� Tegenwoordig� wordt� deze�
sport�veel�minder�beoefend.�

Het�zeilen�met�surfplanken�of�plankzeilen�was�
in� de� jaren� zestig/tachtig� bijzonder� in� trek.�Op�
zomerdagen� kon� men� honderden� plankzeilers�
zien�op�de�plassen�met�allerlei�kleurrijke�zeilen.�

Ook� in�deze� tak�van�sport� is�de�klad�gekomen,�
want�tegenwoordig�is�er�vrijwel�nooit�meer�een�
plankzeiler�te�zien.�

�
Achteruitgang�van�het�toerisme�
�
Tijdens�de�Tweede�Wereldoorlog� liep�de�water�
sport� sterk� terug,�maar� in� de� jaren� 1946�1960�
ontstond� er� een� enorme� opleving.� Loosdrecht�
werd� 's� zomer�overspoeld� door� dagjesmensen�
die� op� de� zwembaden� a�wamen� en� kano's,�
roeiboten� en� zeilboten� huurden.� Jachthavens,�
verhuurbedrijven�en�havens�groeiden�enorm.�

Om�de�waterrecreatie� in�goede�banen� te� lei�
den�werd�in�1957�het�Plassenschap�opgericht.�Er�
werden� vaarverordeningen� uitgevaardigd� en�
maatregelen�genomen� tegen� a�alving� van�oe�
vers.�Legakkers�werden�hersteld�en�er�werd�een�
plan� opgesteld� voor� de� aanleg� van� veertien�
recreatie�eilanden.� Daarvan� zijn� er� vijf� aange�
legd:�Geitekaai� in� 1959,�Meent� in� 1962,�Weer� in�
1963,�Bijltje�in�1964�en�Markus�Pos�in�1977.�Langs�
het�Tienhovenskanaal�werd�een�recreatiestrook�
aangelegd�en�bij�Mijnden�kwam�een�groot�wa�
tersportcentrum.�

Wedstrijd�in�de�Vrijheidklasse.� Flying�Dutchman�5�en�29.�
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Sinds�de�jaren�zestig�gaat�het�minder�goed�met�
Loosdrecht� en� hebben� vele� bedrijven� plaats�
gemaakt� voor� dure� villa's,� waardoor� Loos�
drecht� voor� toeristen� minder� aantrekkelijk�
werd.� Aanlegplaatsen,� zitjes� aan� de� plas� en�
doorkijkjes�op�het�water�zijn�er�nauwelijks�nog�
en� in� Nieuw�Loosdrecht� en� Breukeleveen� is�
geen� horeca� meer.� Voor� levensmiddelen� kan�
men� aan� de� oevers� van� de� plassen� niet�meer�
terecht.�Toch�is�er�nog�veel�natuurschoon�en�in�
Oud�Loosdrecht� zijn� nog� veel� bedrijven� voor�
horeca,�schepen�en�watersportartikelen.�

Plannen�voor�de�bouw�van�een�nieuw�dorps�
centrum� in�Oud�Loosdrecht�hebben�tot�nu�toe�
niets�opgeleverd.�Of�Loosdrecht�ooit�weer�de�
'Watertuin�van�Nederland'�wordt,�is�ongewis.�

�
Ing.� John�Mol�werkte�van� 1956�tot� 1992�bij�ver�
schillende� elektriciteitsproducenten� en�was� van�
1993� tot� 2006� bestuurslid� van� de� Historische�
Kring� Loosdrecht� (HKL).�Als� redactielid� van� het�
tijdschrift�HKL� publiceert� hij� artikelen� over� ver�
schillende�onderwerpen�en� in� reeksen�over� zeil�
boottypen,� bootbouwerijen� en� oude� prent�
brie�aarten.�Hij�is�erelid�van�de�HKL.�

�
Boven�:�De�Flying�Junior.�
Onder:�Surfplanken�en�Plankzeilen.�
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Wellicht� zonder� dat� te� bese�en� deed� loco�
burgemeester� Miriam� van� Meeteren�Kok� de�
ontvanger�van�de�Ludenpenning�2016�een�groot�
plezier� door� er� in� haar� welkomstwoord� op� te�
wijzen,�dat�het�stadhuis�van�Naarden�nog�steeds�
stadhuis�heet.�De� fusie�doet�daar�niets� aan� af.�
Instemmend� applaus� klonk,� ongetwijfeld� ook�
van�harte�gesteund�door�het�middelpunt�van�de�
avond,�de�Naarder�en�historicus�Henk�Michielse.�

De� Ludenpenning� ingesteld� in� 1982� door� de�
Stichting�Stad�en�Lande,�de�organisatie�van�de�
erfgooiers,� wordt� door� het� Emil� Ludenfonds�
uitgereikt�aan�een�persoon�of� instelling�die�zich�
op�een�bijzondere�wijze� inzet�voor�de�regionale�
geschiedenis� of� het� behoud� van� cultureel� en�
landschappelijk�erfgoed.�De� loco�burgemeester�
en�na�haar�juryvoorzitter�Karen�Heerschop,�pre�
zen�Michielse�onder�meer�voor�zijn� inzet�bij�het�
onderzoeken�en�vooral�het� toegankelijk�maken�
van�de�lokale�geschiedenis�van�het�Gooi.�

Na�zijn�studie�geschiedenis�en�ÞlosoÞe� in�Nij�
megen,�promotie�in�1980,�zijn�activiteiten�aan�de�
Volkshogeschool�Valkenburg�en�zijn�arbeidzame�

jaren� aan� de�Universiteit� van� Amsterdam� nam�
Michielse� in� 1994� afscheid� als� hoofddocent.� In�
de� jaren� daaraan� voorafgaande� bekleedde� hij�
ook�nog�vele�bestuursfuncties.�De�in�1934�in�het�
Brabantse� Den� Horst� (gemeente� Oosterhout)�
geboren�H.C.M.�Michielse�verhuisde�in�1975�van�
uit�Amsterdam� naar�Naarden,�waar� hij� zich� op�
advies�van�zijn�echtgenote� in�het�verenigingsle�
ven� stortte.� Zij� sprak� de�wijze�woorden,� aldus�
Michielse� in�zijn�dankwoord,�dat� je�actief�moet�
worden�op�de�plaats�waar�je�woont.�

Michielse�werd�eerst�voorzitter�van�de�plaat�
selijke� afdeling� van� de� PvdA� en� had� acht� jaar�
zitting� in�de�gemeenteraad�van�Naarden.�Vanaf�
2000� begon� hij� zich�met� tomeloze� inzet,� aldus�
het� juryrapport,� bezig� te� houden� met� lokale�
geschiedenis.�Hij�was�acht�jaar�voorzitter�van�de�
stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�en�van�2005�ook�
(hoofd)redacteur� van� het� tijdschrift� van� deze�
stichting.�Meer�dan�dertig�artikelen�verschenen�
van�zijn�hand.�Zijn�grote� liefde�gaat�volgens�de�
jury�uit�naar�het�vroegreligieuze�erfgoed.�Geen�
wonder� dat� Michielse� het� in� 2013� verschenen�

Henk Michielse krijgt Ludenpenning voor 
onderzoek en educatie van lokale historie 
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standaardwerk� Geuzen� en� papen.� Katholiek� en�
protestant�tussen�Vecht�en�Eem�circa�1550�1800� in�
zijn�dankwoord�als� mijn�kindje!�aanduidde�en�de�
jury�hem�de�stuwende�kracht�achter�dit�project�
noemde.�

Steeds�gericht�op�de�verspreiding�van�kennis�
hield� Michielse� zich� ook� intensief� bezig� met�
educatieve� uitgaven� van� TVE,� zoals� de� Histori�
sche�Canon�tussen�Vecht�&�Eem,�daarna�een� light�
uitgave� ervan� op� verzoek� van� de� provincie�
Noord�Holland� en� de� serie� lieux�de�mémoire� in�
het�tijdschrift�TVE�die�in�2012�werd�gebundeld�in�
het�boekje�De�dood�van�een�erfgooier.�De�publi�
catie�van�de�bundel�Van�Andriessen�tot�Van�Zut�
phen�met�portretten�van�honderd�Gooise�erßa�
ters� verscheen� in� 2015.� Tenslotte� noemt� het�
juryrapport� nog� het� symposium� over� lokale�
geschiedenis� onder� de� titel� Lokale�geschiedenis�
tussen� Lering� en� Vermaak.� Een� drang� tot� ver�
spreiding� die� via� symposia,� lezingen,� zijn� inzet�
als� medeorganisator� van� het� Historisch� Café�
Naarden� en� zijn� betrokkenheid� bij� de� cursus�
Gooi�o�logie�ook�gestalte�kreeg.�

In�zijn�dankwoord�noemde�Michielse�het�niet�
vanzelfsprekend� dat� hij� zich�met� regionale� ge�
schiedenis�zou�gaan�bezighouden.�Hij�onthulde�
zelfs�zich�verbannen�te�hebben�gevoeld,�totdat�

hij�het�advies�van�zijn�vrouw�opvolgde,�politiek�
en� sociaal� actief� werd� en� er� ook� nog� achter�
kwam� hoe� spannend� en� opwindend� regionale�
geschiedenis� is.� En� hoeveel� vreugde� het� biedt�
met�anderen�een�tijdschrift�te�maken�en� in�pro�
jectgroepen�samen�te�werken.�Michielse�beloof�
de� de� penning� niet� alleen� te� beschouwen� als�
een�beloning,�maar�vooral�als�een�aansporing.�

Gedurende�de�avond�werden�de�woorden�van�
dank�en� lof�omlijst�door�muzikale� intermezzo!s�
van� het� Huygens� Duo.� Mezzosopraan� Leonore�
van� Sloten� en� luitist� Arjen� Verhage� brachten�
liederen�uit�de�zeventiende�eeuw�ten�gehore�op�
teksten� van� P.C.� Hooft,� G.A.� Bredero� en� Jan�
Luyken.�

Tenlotte�hield�de�voormalige�Larense�wethou�
der� Leo� Jansen� een� lezing� met� de� titel� Wat� je�
niet�ziet,�bestaat�niet!�Na�een�korte�cv,�waarin�hij�
onder�meer�zijn�verleden�als�programmamaker�
bij�de�Tros�en�als�creatieve�rechterhand�bij�Ende�
mol�schetste,�kwam�hij�ter�zake:�zijn�liefde�voor�
Laren�en�zijn�ambitie�om�cultuur�in�te�zetten�als�
middel� tot� sociale� cohesie.�Daaraan�kwam� Jan�
sen� toe,� nadat� hij� in� 2000� op� 52�jarige� leeftijd�
kon�stoppen�met�werken.�Laren,�het�dorp�waar�
hij�als�Hilversums�vierjarig�rooms�jongetje�gefas�
cineerd� raakte�door�de�St.�Jansprocessie,�werd�

�
�
Foto s�Erik�van�Wijland.�



124� TVE�34e�jrg.�2016�

Laatst�gewijzigd:�17�05�2016�Versie:�1e�proef�

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.�
�
Het�komende�onderwerp�is:�
Dinsdag�20�september:�Sander�Wassing�over�de�Raad�van�Beroerten;�
�
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�

zijn�kindje.�Hij�verdiepte�zich� in�de�geschiedenis�
en� publiceerde� met� plaatselijk� historicus� Karel�
Loe�� een� boek� over� het� rijke� roomse� leven� in�
Laren.� Meer� boeken� en� ook� Þlms� zouden� vol�
gen.�Wekelijkse� verhaaltjes� voor�De�Bel�op� ver�
zoek� van� journalist� Anton� Bruggelink� leidden�
ertoe�dat�Jansen�politiek�actief�werd.�Met�mar�
ketingmethoden�die�hij�bij�de�commerciële�om�
roep�had�geleerd,�werden�de�wensen�en�verlan�
gens�van�de�bewoners�geïnventariseerd.�

Bij�de� raadsverkiezingen�wist�Larens�Behoud�
zijn� zeteltal� te� verdubbelen� tot� vier.�De� geves�
tigde�partijen�hielden�LB�echter�buiten�B.�en�W.,�
maar�bij�de�volgende�verkiezingen�kwam�LB�wel�
in� het� college� en� Jansen� werd� wethouder� van�

Ruimtelijke� Ordening� en� Cultuur� (2006�2011).�
Wegens�ziekte�moest�hij�in�2010�terugtreden�als�
wethouder,�maar�hij�bleef�nog�vier�jaar�raadslid.�
Jansen� liet� tijdens� zijn�wethouderschap�weinig�
middelen� onbeproefd� Laren� bewust� te� maken�
van�zijn�geschiedenis.�Vaak�met�succes.�De�door�
hem� geëntameerde� cultuurnota� werd� door� de�
gemeenteraad� goedgekeurd,� zij� het� zonder� de�
benodigde� Þnanciële� middelen.� Daar� stond� te�
genover�dat�er�een�vruchtbare�bodem�was�ont�
staan� waarop� talrijke� particuliere� initiatieven�
ontsproten� en� die� het� onzichtbare� zichtbaar�
maakten.�

Joris�Cammelbeeck�
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Bloeiperiode�schilderkunst�in�Laren�
Van�Frans�Deutman,�een�van�het�schildersgezel�
schap� Club� van� Tien,� heeft� Emke� Raassen�
Kruimel�in�het�hier�besproken�boek�drie�typische�
Larense� onderwerpen� opgenomen:� twee�meis�
jes�van�wie�een�met�een�pop�op�schoot,�en�een�
moeder�met�een�echt�kind.�Van�deze�genrestuk�
ken�merkt�Raassen� terecht�op�dat�ze�met�veel�
gevoel�zijn�geschilderd.�

Toch�verschijnt�in�1915�in�een�herdenkingsarti�
kel� over� Deutman� deze� kwaliÞcatie:� Ofschoon�
Larensch�schilder,�had�Deutmann�zijn�persoonlijke�
eigenschappen.�Kennelijk�was�voor�een� schilder�
als�Deutman�het�momentum�voorbij�dat�het�een�
aanbeveling�heette�om� in� Laren� te�hebben�ge�
woond� en� gewerkt.� (De�Kunst�7,� 1915;� citaat� in�
Lien�Heyting,�De�wereld�in�een�dorp,�1994,�p�114).�

In� de� jaren� 1905� tot� de� Eerste� Wereldoorlog�
was�de�bloei�van�de�traditionele�Larense�schilder�
kunst� voorbij,� schrijft� Raassen,� al�bleven� er� ge�
noeg� kunstenaars� in� Laren�werken.� In� een� epi�
loog� in� haar� boek� komen�  moderne!� schilders�
zoals� Jan�Sluyters,�Piet�Mondriaan�en�Bart� van�
der�Leck�of�de�Belgische�vluchteling�Gustave�de�
Smet�nog�wel�aan�bod,�maar�een�band�met�de�
bloeiende� schilderkunst� uit� de� jaren� daarvoor�
noch�met�de�nog� in�Laren� levende�kunstenaars�
hadden�ze�niet.�

De� ongekende� bloei� van� de� schilderkunst� in�
genoemde� periode� wordt� verklaard� uit� het� sa�
mengaan�van�gemeenlijk�toegankelijke�kunst�die�
gemakkelijk�aftrek�vond�in�binnen��en�buitenland�
en�omdat�die�zeer�gewild�was,�commercieel�inte�
ressant�werd.� In�1903�was�de�kunstenaarsvereni�
ging�De�Tien�opgericht.�De�Amsterdamse� kunst�
handelaar� Nico� van� Harpen� speelde� daarbij� on�
miskenbaar� een� grote� rol� door� in� 1905� ook� in�
Laren�een�filiaal�Villa�Mauve�aan�de�Molenweg�te�
openen.�Zeer�succesvol�was�natuurlijk�het�beken�
de� initiatief�van�hoteleigenaar� Jan�Hamdorff�die�
in�1913�een�kunstzaal�aan�zijn�hotel� liet�bouwen.�

Ook�Amerikanen�als�de� landschapsschilder�Willi�
am�H.�Singer�en�zijn�echtgenote�die�er�al�eerder��
drie� jaren�hadden�gewoond,� vestigden� zich�dan�
in�1911�definitief�in�de�villa�De�Wilde�Zwanen,�waar�
zij� naast� eigen�werk� dat� van� vele� Larense� schil�
ders�onderbrachten.� In�dezelfde�periode�streken�
er� schrijvers,� vrijdenkers� en� theosofen� neer,� en�
later�veel�meer�bohémiens�van�allerlei�slag.�

Laren� had� in� die� tijd� gemeen� met� Ascona�
(Zwitserland),� Worpswede� (Duitsland)� en� Sint�
Martens�Latem� (België)� dat� volgens� dichter�
Adriaan�Roland�Holst�in�zijn�Bezielde�Dorpen�vele�
kunstenaars�uit�de� stad�wegvluchtten�  naar�de�
natuur!� en� daar� het� eenvoudige,� ongerepte�
leven�konden�vastleggen.�Maar�ook�zo�iets�prak�
tisch�als�de�aanleg�van�spoorweg�en�stoomtram�
maakte�eind�negentiende�eeuw�Laren�gemakke�
lijk�bereikbaar.�Het�was�niemand�minder�dan�de�
eerder� genoemde�Hamdor�� die� zich� sterk� had�
gemaakt� voor� de� stoomtram.� Hij� zorgde� ook�
voor�atelierruimtes�en�wierf�modellen�aan.�

�
Een�Larense�School�?�
De� auteur� hoedt� zich� ervoor� om� alle� in� Laren�
werkzame� schilders,�ook� in�de�bloeiperiode,� te�
scharen� onder� één� bepaalde� Larense� School.�
Sterker,�de�gangmakers�van�de�hausse�aan�kun�

 Het lezen waard 

Boekbesprekingen 

Boerenbinnenhuisjes en 
Mauve-heitjes of toch 
meer dan dat? 
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stenaars�die�de�weg�naar�Laren�vonden,�waren�
representanten�van�de�Haagse�School�die�wél�in�
een� overeenkomstige,� namelijk� impressionisti�
sche� stijl� te�werk� gingen�met� gebruik� van� een�
beperkt�aantal�kleuren�als�groen,�bruin�en�grijs.�
Jozef� Israëls�en�Albert�Neuhuys�die�als�eersten�
Laren� aandeden,� vonden� in� de� omgeving� van�
heide�met�schaapherders�en�in�de�interieurs�van�
de� eenvoudige�weverswoningen� een� onuitput�
telijke�bron�van�inspiratie.�Maar�ook�de�al�geves�
tigde� Haagse� schilder� Anton� Mauve� verlegde�
zijn�werkterrein�naar�Laren.�
In�deze� eerste�periode� tot� eind�negentiende�
eeuw,�stelt�de�auteur,�was�dus�sprake�van�schil�
derkunst�die�de�Haagse�stijl�in�Laren�voortzette.�
Pas�in�1900�braken�Ferdinand�Hart�Nibbrig�en�Co�
Breman�daarmee�en�gingen�met�veel�kleurrijker�
werk�hun�eigen�weg.�
In� een� eerder� in� dit� tijdschrift� gepubliceerd�
artikel� heeft� Emke� Raassen� al� het� antwoord�
gezocht�op�de�vraag�Bestaat�er�eigenlijk�wel�een�
Larense�School?�Om�dan�vast� te�stellen�dat�niet�
eerder� dan� in� de� jaren� vijftig� van� de� vorige�
eeuw,�waarschijnlijk�naar�aanleiding�van�de�ten�
toonstelling� in� 1951� in� Hamdor�� van� de� jubile�
rende� Vereniging� van� Beeldende� Kunstenaars�
Laren�Blaricum,� men� gemakshalve� een� onder�
scheid�maakte� tussen�de� schilders�van�het�eer�
ste�uur�en� latere�schilders�die�de�traditie�van�de�
Larense�(=�Haagse)�School�niet�meer�voortzetten.�
Het�zijn�vooral�de�kunsthandel�en�het�veiling�
wezen� die� in� tegenstelling� tot�meer� kritische�
kunstkenners�wat�nonchalant�omspringen�met�
het� begrip.� Raassen� concludeert� dat� voor� La�
rense� schilders� geldt� dat� deze� impressionisti�
sche� schilderkunst,� in� het� voetspoor� van� de�
Haagse� School,� een� zekere�mate� van� eigenheid�
heeft�maar�niet�beschouwd�kan�worden�als�een�
vernieuwende� richting.� De� eerste� schilders� als�
Mauve� en� Neuhuys� hebben� in� Laren� de� trend�
gezet� voor� de� landschapsschilderkunst� en� het�
genre� van� het� interieur� die� beide� zoveel� navol�
ging�hebben�gevonden.�Men� zou�dus� ten�hoog�
ste� [ ]� kunnen� spreken� van� de� Larense� trend�
(zie�Emke�Raassen�Kruimel,�Bestaat�er�eigenlijk�
wel� een� Larense� School?,� TVE24� 2006,� p.� 179�
184;�citaat�p.�184).�

Indeling�
In�het�besproken�boek�is�de�meeste�plaats�inge�
ruimd� voor� het� laten� spreken� van� de� werken�
zelf,� steeds�met� een� korte� toelichting.� Van� 71�
kunstenaars� zijn� 207� werken� afgebeeld,� bijna�
altijd� één� per� bladzijde.� Het� is� dus� vooral� het�
fraaie�plaatwerk�dat�opvalt,�met�een�hoge�druk�
kwaliteit� die� nuances� en� details� goed� tot� hun�
recht� laten�komen.�De�meeste�afgebeelde�wer�
ken�zijn�uit�het�bezit�van�het�Singer�Museum,�de�
gemeente�Laren,�een�enkel�werk�uit�een�ander�
museum,�kunsthandel�of�particulier�bezit.�
Na�een�korte�algemene�inleiding�heeft�Raassen�
de�werken�van� !Larense"�schilderkunst� ingedeeld�
in� Het� Landschap;� Dorpsgezichten� in� Laren� en�
Blaricum;�Het� Interieur;� Figuren�Buiten;�Het�Por�
tret,�steeds�met�een�introductie.�Over�de�teksten�
bij� die� introducties,� die� overigens� beknopt� zijn�
maar�goed�de�essentie�pakken,�moet�helaas�wor�
den� opgemerkt� dat� deze� onnodig� minder� lees�
baar�zijn�door�alle� informatie�met�de�vele�namen�
te�proppen�in�aaneengesloten�tekstblokken.�
De� meeste� afbeeldingen� komen� voor� in� het�
hoofdstuk� over�Het� Interieur,�waar� gezinsleden�
centraal� worden� gesteld� in� klederdracht� of� in�
ieder� geval� !schilderachtig"� gekleed,�met� boeze�
roenen,� mutsjes,� kappen� en� petten.� Wat� ook�
opvalt,�is�dat�de�mensen�altijd�in�de�weer�zijn�met�
naai��en�verstelwerk,�spinnen,�aardappelen�schil�
len.� Vaak�wordt� ook� de�moederlijke� zorg� voor�
een� of�meer� kinderen� afgebeeld.� Een� uitzonde�
ring� is� dan� een�werk�met� een�meisje� voor� een�
piano�of�een�portret�van�een�schrijvende�man.�De�
traditie�van�deze�genrestukken�borduurt�duidelijk�
voort� op� de� Nederlandse� schilderkunst� uit� de�
zeventiende�eeuw�en�werd�weer�opgepakt�door�
Jozef�Israëls,�legt�Emke�Raassen�uit.�
In�dit�boek,�daar�ga� ik� vanuit,� zijn�de�betere�
werken� bijeengebracht.� Uiteraard� ook� voorzo�
ver� de� auteur� er� toegang� toe� kreeg.� Als� oud�
conservator� van� het� Singer� Museum� was� dit�
geen� probleem.� Zoals� we� uit� andere� bronnen�
weten,� is�er�een� levendige�handel�op� touw�ge�
zet�om�genrestukken�als�deze�binnenhuistafere�
len� in� serie�aan�de�man� te�brengen,�met�name�
aan�rijke�Amerikaanse�afnemers,�waar�vooral�de�
eerder�genoemde�Van�Harpen�de�hand� in�had.�
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Hij�moest�het�dan�ook�ontgelden�bij�kunstcritici�
die�laatdunkend�vonden�dat�daar�(in�Laren)�Mau�
ve s,� Israëlsen,� Neuhuysen� worden� gefabriekt.�
Laren� is�daarvoor�onmisbaar�gebleken�en�Ameri�
ka�slikt�het�wel,� aldus� de�Amersfoortse�Courant�
van�25�november�1911�(citaat�in�Lien�Heyting,�De�
wereld�in�een�dorp,�1994,�p.�114).�

De� kritiek� spreekt� verder� denigrerend� over�
boerenbinnenhuisjes�en�Mauve�heitjes.�

Het�maakt�nieuwsgierig�welke�werken�en�van�
welke� kwaliteit� naar� de� Verenigde� Staten� zijn�
gegaan�en�hoe�die� in�een�vergelijking�met�de� in�
dit�boek�weergegeven�schilderijen�eruit�zouden�
komen.�

�
Conclusie�
Dit�zeer�informatieve�platenboekwerk�nodigt�uit�

om�goed�te�kijken�en�aan�de�hand�genomen�te�
worden� door� kunstkenner� Emke� Raassen�
Kruimel�die�met�haar�begeleidende�teksten�hel�
der�uit�de�doeken�doet�wat�deze�rijke�verzame�
ling�van�schilderkunst�heeft�betekend�en�waar�
om� ze� nog� steeds� velen� aanspreekt.� Vernieu�
wend�waren�de�vaak�innemende�werken�nauwe�
lijks,�maar� de� kunstzinnigheid� en� ambachtelijk�
heid� spatten� er� duidelijk� vanaf.� Dat�wij� dit� zo�
vaststellen,� is� zeker� ook� de� verdienste� van� de�
hoogwaardige�kleurendruk�van�de�uitgever.�

�
Jan�Vollers�

�
Emke� Raassen�Kruimel,� Schilderkunst� in� Laren.�
Zwolle,� WBOOKS,� ISBN� 978� 94� 625� 8105.��
Prijs� �19,95.�

VOORAANKONDIGING�

Open dag van TVE op 1 oktober 2016 in WEESP 
�
Thema:�Sociale�gevolgen�van�industrie�tussen�Vecht�en�Eem�1900�1970�
�
De�dag�wordt�mede�georganiseerd�door�de�Historische�Kring�Weesp.�
Het�ochtendprogramma�vindt�plaats�in�het�Stadhuis�van�Weesp�en�start�om�10:00�uur.��
Peter�Eijking,�wethouder�van�o.a.�Kunst�en�Cultuur�van�Weesp,�zal�een�inleiding�houden�over�
Vroege�industrie�in�de�gemeente�Weesp.�Daarna�verzorgt�Henk�Michielse�een�lezing�met�als�
onderwerp:�Industrialisatie�en�sociaal�culturele�veranderingen�tussen�Vecht�en�Eem,�1850�1940.�
Bernard�Hulsman�sluit�het�ochtendprogramma�af�met�de�lezing:�Nieuwbouwwijken�op�de�
tekentafel.�Hierna�is�er�kort�gelegenheid�rond�te�kijken�in�Museum�Weesp.�
�
Na�de�lunch�in�een�plaatselijk�restaurant,�kan�men�een�keuze�maken�uit�een�drietal�
middagexcursies�:�
��Bezoek�aan�Molen�De�Vriendschap�en�rondwandeling�door�vesting.�
��Vaartocht�met�salonboot�Dame�van�Amstel�over�de�Vecht,�langs�Fort�Uitermeer�naar�
Nigtevecht�met�gids�(maximaal�40�deelnemers,�op�volgorde�van�aanmelding).�

��Rondleiding�Museum�Weesp�met�gids�en�aansluitend�stadswandeling.�
De�dag�wordt�afgesloten�met�een�borrel.�Eindtijd�17:00�uur.�
�
Inlichtingen�bij�de�penningmeester�van�TVE,�mw.�Iny�Hoogendijk,�Rostocklaan�7,�1404�AD�
BUSSUM.�Aanmelden�kan�via�de�website�www.tussenvechteneem.nl/open�dag/�
Kosten�voor�de�hele�dag�(inclusief�lunch�+�2�consumptiebonnen):� �25�voor�donateurs�TVE�en�
leden�van�de�HK�Weesp,� �30�voor�overige�geïnteresseerden.�Voor�de�vaartocht�over�de�
Vecht�(exc.�B)�geldt�een�toeslag�van� �15.�
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�

Per� 1�mei�heeft�Niels� van�Driel�Anne�Medema�
opgevolgd� als� gemeentearchivaris� van� Gooise�
Meren�en�Huizen.�Daarmee� komt�er� voor�Me�
dema�een�einde�aan�zijn� lange� loopbaan� in�de�
archiefsector.�

In� 1973� begon� Medema� zijn� carrière� bij� het�
Rijksarchief� in�de�provincie�Groningen.� In� 1979�
stapte� hij� over� naar� het� gemeentearchief� van�
Amersfoort.�In�1988�trad�hij�aan�als�streekarchi�
varis�in�Noordoost�Friesland�(Dokkum�en�omge�
ving).�Als� archivaris�maakte� hij� vele� boottoch�
ten�naar�Ameland�en�Schiermonnikoog.�Vooral�
in� het� voorjaar� waren� die� Waddenoversteken�
van� een� overweldigende� schoonheid.� Hij� kan�
erop�bogen�dat�hij� in�die�tijd�de�enige�varende�
archivaris�in�Nederland�was.�

Per� 1� maart� 2002� werd� Medema� stads�� en�
streekarchivaris� voor� Naarden,� Bussum,� Mui�
den�en�Huizen.�Vanaf�zijn�eerste�werkdag�voel�
de� hij� zich� daar� als� een� vis� in� het� water.� Het�
bezit�van�historische�archieven�vormde�voor�de�
aangesloten� gemeenten� geen� last� maar� een�
lust.�Het� Stads�� en� streekarchief� vervulde� een�
spilfunctie� in� het� cultuurhistorisch� netwerk.�
Van�meet�af�aan�maakte�hij�deel�uit�van�de�re�
dactie� van�het� tijdschrift�Tussen�Vecht�en�Eem.�
De� relatie�met�musea� en� andere� verwante� in�
stellingen� was� uiterst� plezierig.� Gezamenlijk�
organiseren�deze� instellingen�al�vele� jaren�het�
Historisch�Café.�Tot�op�de�dag�van�vandaag� is�
dit�succesvol�gebleken.��

Per� 1� januari� 2016� fuseerden� Naarden,� Bus�

sum� en� Muiden� tot� de� gemeente� Gooise� Me�
ren.� Als� gevolg� daarvan� ging� het� Stads�� en�
streekarchief�verder�onder�de�naam�Gemeente�
archief� Gooise� Meren� en� Huizen.� Uitbreiding�
van� de� personeelsformatie� en� een� gemeen�
schappelijke� website� met� het� streekarchief� in�
Hilversum�waren�markeerpunten� in�de� afgelo�
pen�jaren.�

Formeel� gaat� Medema� per� 1� juli� met� pensi�
oen.� Tot� eind� mei� werkt� hij� zijn� opvolger� in.�
Daarna�hoopt�hij�meer�tijd�en�ruimte�te�krijgen�
om� zelf� meer� archiefonderzoek� ter� hand� te�
nemen.� In� verband� met� zijn� pensionering�
treedt�hij�ook� terug� als� redactielid� van� Tussen�
Vecht� en� Eem.�Hij� kijkt� terug� op�de� vele�mooie�
jaren�die�hij�als�archivaris�beleefde�in�het�regiona�
le� cultuurhistorisch� netwerk� en�wenst� alle� ver�
wante�instellingen�en�organisaties�in�de�regio�een�
goede�toekomst!�

Als� opvolger� van� Medema� treedt� dr.� Niels�
(C.M.)�van�Driel�aan.�Van�huis�uit� is�hij�histori�
cus,� opgeleid� aan� de� Universiteit� Leiden� en�
daar�in�2005�ook�gepromoveerd�op�een�thema�
tische�biograÞe�op�het�grensvlak�van�theologie�
geschiedenis,�universiteitsgeschiedenis�en�poli�
tieke�geschiedenis.�Tot�op�heden�zijn�deze�the�
ma s�hem�blijven�boeien�en�heeft�hij�daar�van�
tijd� tot� tijd� over� gepubliceerd.� In� 2009� is� hij�
geswitcht�naar�de�archiefsector.�Daar�heeft�hij�

De gaande en de komende man bij het  
gemeentearchief Gooise Meren en Huizen 
�

Anne�Medema�en�Niels�van�Driel�

 Archiefnieuws 
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Agenda 
Activiteiten�

Juni�
5�
�
HHK� Albertus�Perk!�organiseert�Þetstocht�Kunst�in�de�
openbare�ruimte.�Rob�Loois�en�Claudia�Cianotten�
leiden�u�langs�een�aantal�kunstwerken�en�vertellen�
over�de�voorstelling,�kunstenaar,�achtergronden�en�
anekdotes.�Verzamelen�om�14.00�uur�met�Þets�op�de�
Kerkbrink.�
18�
Huizen� �Rondleiding�Oude�Begraafplaats�aan�de�
Ceintuurbaan.�Aanvang�15.00�uur.�
�
Juli�
3�
�
HHK� Albertus�Perk!�organiseert�Þetstocht�600�jaar�
kerken.�Pieter�Hoogenraad,�auteur�van�het�boek�over�
600�jaar�Hilversumse�kerkgeschiedenis�(verschijnt�in�
2016)�en�ds.�Jurjen�Zeilstra�leiden�u�langs�plekken�die�
een�rol�speelden�in�deze�600�jaar�van�geloven�en�
afscheidingen.�Verzamelen�met�Þets�om�14.00�uur�op�
de�Kerkbrink.�
�
Augustus�
7�
�
HHK� Albertus�Perk!�organiseert�Þetstocht�Ontmoetin�
gen,�een�andere�kijk�op�architectuur.�Deze�architec�
tuurtocht�leidt�langs�Hilversumse�Pareltjes�van�Archi�

tectuur.�Architecten�Marjolein�en�Eric�van�Dijl�bieden�
de�deelnemers�een�andere�manier�om�naar�architec�
tuur�en�naar�de�eigen�stad�te�kijken.�Verzamelen�om�
14.00�uur�met�Þets�op�de�Kerkbrink.�
�
September�
11�
�
HHK� Albertus�Perk!�organiseert�Þetstocht�Van�be�
waarschool�naar�gymnasium.�In�het�kader�van�Monu�
mentendag�leidt�Kees�van�Aggelen�de�deelnemers�
langs�een�reeks�Hilversumse�scholen.�Verzamelen�om�
14.00�uur�met�Þets�op�de�Kerkbrink.�
17�
�
Huizen� �Havenfestival,�zie�ook�
www.havenfestivalhuizen�
24�
�
Huizen� �Fietstocht�o.l.v.�Jan�Rebel.�Start�om�13.30�uur.�
27�

Huizen� �Huizer�Café,�Bakboord�70�
Ook�op�10�oktober�en�15�november.�
Oktober�
1�
�
Open�Dag�TVE,�in�samenwerking�met�de�Historische�
Kring�Weesp,�met�lezingen�en�excursies.�Het�thema�is�
Industriële�ontwikkelingen�en�sociale�verhoudingen�
Gooi�en�Vechtstreek.�
�

Foto s�p.�128:�
Vertrekkend�archivaris�Anne�Medema�(foto�Je�rey�van�
Draanen)�en��komend��archivaris�Niels�van�Driel.�

ervaring� opgedaan� bij� archieven� op� landelijk,�
regionaal� en� plaatselijk� niveau.� Hij� verbreedde�
zijn� historische� interesse� hierdoor� met� lokale�
thema!s.�Voordat�Van�Driel� in�Gooise�Meren�en�
Huizen� terechtkwam,�werkte� hij� als�medewer�
ker�Collectie�&�onderzoek�bij�het�Regionaal�Ar�
chief�Dordrecht.�Dit�archief�is�onderdeel�van�het�
Dordrechts�Museum,�waar� hij� als� projectleider�
ook�de�taak�had�alle�creatieve�energieën� te�ka�
naliseren�en�te�structureren.�
In�toenemende�mate�vertoont�het�archiefvak�

twee� gezichten:� enerzijds� de� erfgoedkant,� en�
anderzijds�alles�wat�er�speelt�rond�het�moderne�

informatiemanagement.� Met� de� historische�
kant�heeft�Van�Driel�vanouds�veel�a�niteit.�Een�
maal�werkzaam� in�de� sector�heeft�het� tweede�
aspect� in� toenemende�mate� zijn� interesse� ge�
kregen.�Als�gemeentearchivaris�gaat�hij�zich�met�
de�hele�breedte�bezighouden�en�daarom�oefen�
de�deze�functie�ook�aantrekkingskracht�op�hem�
uit.�Hij�ziet�het�als�zijn�missie�de�komende� jaren�
met�het�archief�een�moderniseringsslag� te�ma�
ken.�Graag� verdiept� hij� zich� in�de� geschiedenis�
van�deze� regio�om�vanuit�het�Gemeentearchief�
Gooise� Meren� en� Huizen� aan� de� ontsluiting�
daarvan�zijn�bijdrage�te�leveren.�
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Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1a,�Baarn�
Expositie�Het�Rode�Dorp,�t/m�medio�mei,�daarna�
Kleeding�&�Zo.�Woe�van�14.00�16.00�uur�en�za�van�11.00
�13.00�uur.�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie�BVV 31�i.v.m.�85�jarig�bestaan.�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�Het�Woord�en�de�Waarheid.�De�Bo�
heemse�Reformatie�van�Hus�tot�en�met�Comenius.�Di�
zo�van�12.00�17.00�uur�t/m�12�juni.�
�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Eemnes,�Raadhuislaan�21,�Eemnes�
Tentoonstelling�van�Eemnesser�merklappen.�Diverse�
mensen�hebben�hun�merklap�beschikbaar�gesteld�
voor�deze�expositie.�Merklappen�worden�al�gemaakt�
sinds�de�middeleeuwen.�Za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�expositie�Goois�Verleden.�Hier�komen�de�
geologische,�paleontologische,�archeologische�en�
landschappelijke�facetten�van�het�Gooi�aan�bod.�Di�zo�
13.00�16.30�uur.�Elke�derde�zondag�van�de�maand�is�er�
een�lezing�van�14.00�15.00�uur.�
�
Huizer�Museum�
Achterbaan�82,�Huizen�
Het�museum�presenteert�de�interactieve�tentoonstel�
ling�Buitenbeeld.�Di�t/m�za�van�13.30�17.00�uur�tot�15�
augustus.�
�
Historische�Kring�Laren�
De�Lindenhoeve,�Burg.�Van�Nispenstraat�29,�Laren�
Digitale�tentoonstelling�on�line�over�de�geschiedenis�
van�de�gezondheidszorg�in�Laren.�In�De�Lindenhoeve�is�
een�expositie�met�voorwerpen�over�dit�onderwerp�uit�
eigen�collectie.�Za.�van�14.00�16.00�uur.�
�
Museum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp�

Permanente�tentoonstelling�Weesp:�van�veenland�
schap�tot�industriestad.�Woe�t/m�zo�van�13.30�17.00�
uur.�
�
Kasteel�Loenersloot�
Rijksstraatweg�211,�Loenersloot.�
Kijk�op�www.kasteelloenersloot.nl�voor�bijzonderhe�
den�en�aanmelding�voor�rondleidingen.�

�
Rondreizende� historische� tentoonstelling� Gooise�
Meren�
1e�helft�mei�in�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;�
1e� helft� juli� in� de� r.�k.� Nicolaaskerk� Muiden,� Heren�
gracht�83.�Za�en�zondagmiddag.�
�
Stadswandelingen�
Huizen:� iedere� tweede� zaterdag� van�de�maand�wan�
deling� door� het� authentieke� dorp.�
Aanvang� 14.00� uur� bij� het�Huizer� Museum�Schouten�
huis,�Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
Naarden:�
Vereniging� Vestingstad� Naarden� organiseert� iedere�
derde�zondag�van�de�maand�een�stadswandeling�in�en�
om� de� vesting.� Aanvang� 12.30� uur� bij� de� Utrechtse�
Poort,�Ruysdaelplein.�
Blaricum:�1�oktober,�vertrek�vanaf�Achter�de�Deel,�het�
onderkomen�van�de�HK�aan�de�Brinklaan�4a.�Start�om�
14.30�uur.�
Weesp:� Zomerwandelingen.� Iedere� vrijdag� in� juli� en�
augustus�(behalve�het�laatste�weekend�van�augustus)�
is� er� een�historische� stadswandeling.� Start�om� 19.00�
uur�bij�de�Grote�Kerk�aan�de�Nieuwstraat.�
�
Het�Fietsgilde�
Het�Fietsgilde�organiseert� in�de�maanden�mei� tot�en�
met�september�wekelijks�Þetstochten�door�het�Gooi,�
de�Vechtstreek�en�het�Eemland.�Zie�voor�het� rooster�
de�website:�www.Þetsgilde.nl.�

�
Astrid�Becker�
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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:�J.J.L.�Cammelbeeck,�Naarden,�tel.�035�6839318�
Lid:�H.A.J.�(Harry)�Machielse,�Bussum,�tel.�o35�7851303�
Lid:�E.E.�(Ed)�van�Mensch,�Hilversum,�tel.�035�623�4913�
��
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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