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Voor�de�inhoudsopgave�zie�de�achterzijde�van�de�omslag.�
�
A�eelding omslag: 1934.�W.A.�marcheert.�A�che�van�de�NSB.�
©�TVE�2016.��
Alle�rechten�voorbehouden.�Niets�uit�deze�uitgave�mag�worden�verveelvoudigd,�opgeslagen�in�een�
geautomatiseerd�gegevensbestand,�of�openbaar�gemaakt,�in�enige�vorm�of�op�enige�wijze,�hetzij�
elektronisch,�mechanisch,�door�fotokopieën,�opnamen,�of�enige�andere�manier,�zonder�voorafgaan�
de�schriftelijke�toestemming�van�de�uitgever.�De�uitgever�heeft�ernaar�gestreefd�de�rechten�van�de�
illustraties�volgens�wettelijke�bepalingen�te�regelen.�Degenen�die�desondanks�menen�zekere�rech�
ten�te�kunnen�doen�gelden,�kunnen�zich�alsnog�tot�de�uitgever�wenden.�

Plaatsen�van�herinnering�
�
Op�sommige�plaatsen�dringt�de�geschiedenis�zich�als�het�ware�aan�je�op�zoals�op�station�Naarden�
Bussum.�Daar�hangt�een�bronzen�plaquette�waarmee�de�NS�de�spoorwegman�Jakle�Miedema�her�
denkt,�die�in�de�oorlog�is�omgekomen.�Deze�gedenkplaat�heeft�onze�redacteur�Joris�Cammelbeeck�
jarenlang�geïntrigeerd.�Hij�ging�op�zoek�naar�Jakle.�Het�resultaat�van�zijn�speurtocht� leest�u� in�dit�
nummer.�

Het�Comenius�Museum� in�Naarden� is�ook�zo'n�gedenkplaats.�Natuurlijk�van�Comenius�zelf,�maar�
daarnaast� ook� van� de� katholieke� hervormingsbeweging� Moderne� Devotie.� Oud�hoofdredacteur�
Henk�Michielse�legt�uit�waarom�en�vertelt�ook�welke�andere�plaatsen�in�onze�regio�met�deze�bewe�
ging�verbonden�waren.�

Aan�het�Fransepad�in�Blaricum�staat�op�nummer�11�nog�steeds�de�boerderij�die�heeft�toebehoord�
aan�de�familie�Bakker.� In�1939�werd�vader�Hendrik�Bakker�gemobiliseerd.�Vanaf�augustus�1939�tot�
23�mei�1940�beschreef�hij�zijn�belevenissen�in�brieven�aan�zijn�vrouw�en�zij�schreef�hem�terug.�Lida�
Calis�reconstrueerde�daarmee�dit�stukje�geschiedenis.�

Andere� plaatsen�moeten� het� zonder� gedenkteken� stellen,�maar� zouden� er�misschien�wel� een�
verdienen.��Zoals�de�Kamerlingh�Onnesweg�in�Bussum.�Daar�vond�in�september�1934�een�soort�veld�
slag� plaats� tussen� bewoners� van� de� Godelindebuurt� en� colporterende� NSB'ers.� In� het� artikel�
'Volkspartij�zoekt�volk'�kunt�u�verder�lezen�dat�er�in�de�vroege�jaren�dertig�tussen�Vecht�en�Eem�ook�
veel�aanhangers�van�de�NSB�te�vinden�waren.�

Aan� de� Professor� Van�Reeslaan� in� Blaricum� stond� van� 1908�1923� de� beddenfabriek� van� Foeke�
Kamstra.�Kamstra�was�een�kleurrijke�Þguur�in�verschillende�landelijke�linkse�bewegingen,�maar�ook�
in�de�Blaricumse�gemeenteraad.� Johan�Frieswijk�beschrijft�deze�meubelmaker,�anarchist,�schilder�
en�wat�al�niet�meer.�En� Joris�Cammelbeeck�beschrijft�voor�de� thuisblijvers� (en�voor�wie�het�nog�
eens�wil�nalezen)�de�Open�Dag�van�TVE�in�Weesp.�

Na�het� lezen�van�dit�nummer�kijkt�u�misschien�met�andere�ogen�naar�sommige�plaatsen�tussen�
Vecht�en�Eem.�

Hans�Mous�
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Foeke Kamstra: een socialist in Blaricum 

�
Johan�Frieswijk�

 Wie�aan�het�begin�van�deze�eeuw�met�de�stoomtram�het�Gooise�dorp�Laren�
binnenreed,�had�het�gevoel�dat�hij�de�gewone�burgermaatschappij�achter�zich�liet�
en�een�andere�wereld�betrad.!�Met�deze�regels�begint�Lien�Heyting�haar�boek� De�
wereld�in�een�dorp!.1�De�dorpen�Laren�en�Blaricum�werden�kort�voor�en�na�1900�een�
wijkplaats�voor�kunstenaars�en�wereldverbeteraars�van�diverse�soort.�Tot�de�
laatsten�mag�men�de�uit�Friesland�a�omstige�vrije�socialist�Foeke�Kamstra�(1870�
1950)�rekenen.�

Kamstra�kwam� in� 1904�naar�Blaricum�en�bleef�
daar� tot� 1923�wonen.�Maar�kunstenaar�was�hij�
ook,�zoals� in�Bergen� (NH)�zou�blijken,� toen�hij�
na�1927�een�niet�onverdienstelijk�professioneel�
kunstschilder�werd.� In�de�geschiedenis�van�de�
arbeidersbeweging� speelde�hij�een�belangrijke�
rol,�al�was�dat�op�regionaal�niveau�(in�Sneek�en�
Blaricum).�Daarnaast�diende�hij�elf� jaar� lang�als�
voorzitter� de� vereniging� Gemeenschappelijk�
Grondbezit,�een�overkoepeling�van�kolonies�en�
productiecoöperaties.�
Kamstra� was� een� principieel� mens:� hij� was�

geheelonthouder�en�vegetariër,�al�rookte�hij�als�
een�ketter.�Zijn� links�socialistische�opvattingen�
verkondigde�hij�op�tal�van�anarchistische,�socia�
listische,� anti�militaristische� en� geheelonthou�
dersbijeenkomsten,�maar�ook� in�de�gemeente�
raad� van�Blaricum� en� in� de� Provinciale� Staten�
van�Noord�Holland.��
Toch� was� deze� radicaal� in� de� omgang� een�

beminnelijk�mens,�die�met� iedereen�goed� kon�
opschieten,�aldus�zijn�dochter�Fokje.�Goedmoe�
digheid,� schreef� het� Nieuw� Noordhollandsch�
Dagblad�in�1950,�was�een�van�zijner�meest�opval�
lende�eigenschappen.2� De�Alkmaarsche�Courant�
noteerde�bij�zijn�overlijden:�Eigenlijk�was�hij�een�
man�wiens�gezag�niemand� erkende,�maar� ieder�
aanvaardde.�Het�was�de�beminnelijkheid,�die�van�
hem�uitstraalde,�waardoor�hij�zulk�een�bijzonde�
re�plaats�in�zijn�woonplaats�kon�innemen.3�

�
�
�

Kamstra�s�jeugd�
�
Foeke�Kamstra�werd�op� 7� april� 1870� te� Sneek�
geboren�als�zoon�van�de�boerenarbeider�Anne�
Kamstra.4� Zijn�moeder� Antje� Zondervan� over�
leed� op� 30� november� 1873,� toen� Foeke� ruim�
drie� jaar� oud�was.� Zijn� vader� hertrouwde� een�
half�jaar�later.�In�het�nieuwe�gezin�werden�nog�
eens�acht�kinderen�geboren,�maar�zes�daarvan�
stierven�als�baby.�Foeke�moest�op�een�gegeven�
moment�bij� zijn�grootmoeder�van�vaders�kant�
gaan� wonen.� Ze� was� weduwe� en� dreef� een�
water�� en� vuurzaakje.� Hij� had� een� moeilijke�
jeugd,� vol� armoede� en� hard� werken,� en� met�
veel� ziekte.� Na� een� jaar� op� de� Franse� school�
ging�hij�als�twaal�arige�aan�de�slag� in�een�krui�
denierszaak.� Een� aantal� maanden� later� werd�
Foeke� sigarenmakersknecht� op� de� tabaksfa�
briek� van� Reinouts� van� Haga.� Hij� werkte� er�
twaalf� uur� per� dag� en� verdiende�  � 1,25� per�
week.�Voor�hij�daar�om�half�zes�begon,�had�hij�
voor�zijn�grootmoeders�wekdienst�al�twee�uur�
mensen�lopen�porren�(wekken).�
Op�jonge�leeftijd�kwam�Kamstra�in�aanraking�

met�het�opkomende�socialisme.�In�de�loop�van�
1890�werd�hij�als�twintigjarige�secretaris�van�de�
afdeling� Sneek� van� de� Nederlandsche� Bond�
voor�Algemeen�Kies��en�Stemrecht.�En�een�jaar�
later�was� hij� voorzitter� van� de� afdeling� Sneek�
van�de�Sociaal�Democratische�Bond� (SDB)�van�
Domela� Nieuwenhuis.5� Het� was� een� tijd� van�
grote�armoe� in�Friesland.�Hongeroptochten�en�
werkelozendemonstraties�naar�armvoogden�en�
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andere�autoriteiten�waren�aan�de�orde�van�de�
dag.� De� SDB� speelde� daarin� een� belangrijke�
rol.�De�vrees�voor�oproerigheden�en�de�snelle�
groei�van�de� socialistische�beweging� in�Fries�
land� in�deze� jaren�brachten�politie�en� justitie�
in� actie.� Eind� 1892� begon� een� reeks� van� pro�
cessen,�waarin� niet� de�  grote!� leiders� van� de�
beweging� het� doelwit� vormden,� maar� de�
plaatselijke� voormannen.�Ook� Foeke�Kamstra�
ontkwam� daaraan� niet.� In� september� 1892�
werd� hij� namens� de� SDB� afgevaardigd� naar�
een�grote�kiesrechtdemonstratie�in�Den�Haag.�
Na�terugkomst�werden�hij�en�Hessel�Poutsma,�
de�afgevaardigde�van�de�kiesrechtbond,�door�
ruim� 150� geestverwanten� opgehaald.� Het�
kwam� tot�een� treffen�met�de�politie,�bekend�
geworden� als�  de� Sneker� hakpartij!.� In� hoger�
beroep�werd�een�zevental�socialisten�wegens�
verstoring�van�de�openbare�orde�veroordeeld�
tot� drie� weken� gevangenisstraf� en� twee� we�
ken� subsidiair� voor� de� kosten.� Ook� Kamstra�

maakte�in�augustus�1893�kennis�met�de�gevan�
genis.�In�datzelfde� jaar�werd�hij�redacteur�van�
De� Zwoeger,� socialistisch� weekblad� voor�
Sneek�en�omgeving.�

�
Startende�ondernemer�

�
Kamstra�trouwde�in�november�1893�met�Gepke�
van� der� Meulen� (1872�1942),� die� in� Groningen�
woonde�maar�uit�Sneek�a�omstig�was,�en�net�
als�hij� socialist.�Tot� 1894�werkte�hij� als� knecht�
bij�Haga,�maar�daar�werd�hij�om�zijn�beginselen�
ontslagen,�waarna�hij�zoals�vele�sigarenmakers�
voor�zichzelf�begon.�Hij�adverteerde�met�kleine�
advertenties� in� geestverwante� blaadjes,�waar�
bij�aan�het�kopen�van�sigaren�een�gratis�tombo�
la�was�verbonden.�De�hoofdprijs�was�een�zilve�
ren�Remontoir�horloge.�Daarnaast�adverteerde�
hij�met� een� theehandel� en� een�brei�inrichting,�
waar� kousen� en� onderkleren� volgens� het� sys�
teem�Allison�werden�vervaardigd.�

Foeke�Kamstra�voor�zijn�schrij�ureau�(coll.�fam.�J.�Toot).�
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Per� 1� januari� 1896�ging�Kamstra�zich�op�een�
heel� andere� branche� richten.� Hij� begon� een�
bedden�� en� meubelfabriek.� Hij� leverde� alle�
soorten�bedden,�matrassen,�dekens,�overtrek�
ken�e.d.�vanaf�dertig�gulden�franco�aan�huis.�Hij�
fungeerde� er� als� directeur� en� ontwerper.� Zijn�
klanten�wierf�hij�ook�hier,�als�een�soort�postor�
derbedrijf,�met�adverteren.�Dat�deed�hij�nu�ook�
in�grotere�kranten.�Al�halverwege�1896�kon�hij�
zijn�zaak�verder�uitbreiden.�Aanvankelijk�werk�
ten�alleen�hijzelf�en�zijn�vrouw� in�het�bedrij�e,�
na�enkele� jaren�had�hij�drie�of�vier�man�perso�
neel� in� dienst.� Begin� 1901� liet� Kamstra� trots�
weten� in� vijf� jaar� al� 5.000� bedden� te� hebben�
geleverd.�

In�de� socialistische�beweging�werd�Kamstra�
in� korte� tijd� een� veelgevraagde� spreker.� Aan�
vankelijk� alleen� in� het� noorden� van� het� land,�
maar� binnen� enkele� jaren� trok� hij� door� heel�
Nederland.� In� 1896�was�hij� sterk�betrokken�bij�
de� agitatie� voor� de� vrijlating� van� de� drie� on�

schuldig� veroordeelde,� socialistische� broers�
Hogerhuis�en� tegen�de�politieke� justitie� in�Ne�
derland.�Nog�op� een� ander� terrein�was�hij� ac�
tief:� in� 1903� en� 1904� schreef� hij� een� tweetal�
propagandistische� toneelstukjes,� die� door� tal�
van� vrije� socialistengroepen� in� het� hele� land�
werden�opgevoerd.6�

�
Verhuizing�naar�Blaricum�
Inmiddels� telde� het� gezin� Kamstra� drie� kin�
deren:� een� zoon� Anne� Foeke� (1896)� en� twee�
dochters:�Harmke�Anna�(1893)�en�Fokje�Louise�
(1902).�Na�de�bevalling�van�het�derde�kind�advi�
seerde�de�dokter�aan�Kamstra s�echtgenote�om�
gezondheidsredenen� naar� een� bosrijke� omge�
ving� te� verhuizen.� Het� oog� viel� op� Blaricum,�
waar�op�1� juli�1904�van�de� Internationale�Broe�
derschap� voor� !� 160,�� een� lapje� grond� werd�
gekocht� aan� een� zandweg,� die� toen� "Luitjes�
laantje � werd� genoemd� en� later� ook� wel�
"Kamstra s� laantje ,�en�nog�weer� later�o�cieel�
de�naam�Prof.�van�Reeslaan�kreeg.�Zijn�vrouw�
en�kinderen�verhuisden�naar�het�huis�dat�Kam�
stra� er� liet� bouwen.� Daar� werd� in� 1906� zoon�
Louis�Michel�geboren.�Zelf�bleef�Kamstra�eerst�
nog� in� Sneek�werken.� Eens� in� de� veertien�da�
gen�was�hij�een�weekend�bij�zijn�gezin.�

�
Een�voetreis�naar�Sneek�

�
Alle� vier� de� kinderen� Kamstra� bezochten� de�
Humanitaire�School�in�Laren,�waarvan�de�initia�
tiefnemers�verbonden�waren�met�de� christen�
anarchistische� kolonie� van� de� Internationale�
Broederschap.7�De�school�begon�in�1903�in�villa�
Veldzicht�aan�de�Leemkuil� in�Laren,�het�woon�
huis� van�professor� Jacob� van�Rees.�De� als� ro�
manschrijver� bekend� geworden� schrijver� Cor�
Bruijn� werd� in� 1906� als� hoofdonderwijzer� aan�
de�school�benoemd�en�werkte�er�tot�1916.�

Eind� juli� 1908� maakte� Bruijn� met� zijn� nog�
geen� twintigjarige� vrouw� Maartje� de� Vries� en�
acht� leerlingen� een� zevendaagse� schoolreis�
naar�Friesland,�waarvan�hij�in�hetzelfde�jaar�een�
verslag� in�romanvorm�maakte,�De�voetreis�naar�
Sneek,� dat� pas� in� 2004� zou� worden� gepubli�
ceerd.8� Hij� veranderde� in�het�boek�de�namen.�

Foeke�Kamstra�en�echtgenote�Gepke�van�der�Meulen�
met�dochter�Harmke�en�zoon�Anne�rond�1898�in�Sneek�
(coll.�fam.�J.�Toot).�



270� TVE�34e�jrg.�2016�

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

Kamstra s�dochter�Harmke�en�zoon�Anne,�Lena�
Bas�(zij�woonde� in�het�oude�Koloniehuis�aan�de�
Torenlaan),�Piet�Hart�Nibbrig,�Wim�Oversteegen,�
Piet� Stasse,� Izak� Samsom� en� Juust� Meyering�
namen� deel� aan� de� reis.� Eerst� ging� het� gezel�
schap� te� voet� naar� de� Hakkelaarsbrug� onder�
Muiderberg,� waar� de� Gooise� stoomtram� werd�
genomen.�In�Amsterdam�werd�het�Rijksmuseum�
bezocht,�en�vervolgens�ging�het�per�boot�naar�
Zaandam� en� lopend� naar� Wormerveer.� Beide�
meisjes� werden� daar� ondergebracht� in� Bruijns�
ouderlijk�huis�en�de� jongens� in�de�boerderij�er�
naast.�Vervolgens�ging�het�met�tram,�trein�en�te�
voet�naar�Nieuwe�Niedorp.�De�dag�daarop�werd�
Hoorn�bekeken,�waarna�de�trein�naar�Enkhuizen�
werd�genomen.�

Anne�Kamstra�overnachtte� in�Enkhuizen�met�
een�andere� jongen�bij�visser�De�Kley,� in�wie�we�
de� vrije� socialist� Jakob�de�Veen�herkennen.�De�

Veen�was�voorzitter�geweest�van�de�eerste� lan�
delijke�Landarbeidersbond� in�Nederland�en�zou�
vanaf�1899�tot�1923�een� links�geluid� laten�horen�
in�de�Enkhuizer�gemeenteraad.�Anne,�die�nooit�
vlees�of�vis�at,�kreeg�het�moeilijk�toen�De�Veen�
hem� een� vette� paling� voorzette.� Met� de�
!stoompont � werd� de� volgende� dag� de� Zuider�
zee� overgestoken.� Vanaf� Staveren� ging� het� te�
voet� langs�de�dijk�naar�het�Rode�Klif�en�het�vis�
sershaventje� van� Laaxum� en� daarna� richting�
Sneek.� Dat� betekende� wel� acht� uur� wandelen.�
Maar� voorbij� Balk� kwam� !Oom� Hendrik � hen�
tegemoet,� die� het� gezelschap� met� paard� en�
wagen�naar�Sneek�bracht.� !Tante�Anna �zorgde�
daar�drie�dagen�lang�voor�een�warm�onthaal.�Op�
het� Sneekermeer� werd� nog� een� zeiltocht� ge�
maakt�en�verder�werden�een�pottenbakkerij�en�
een� zuivelfabriek� bezichtigd.� Met� de� Lemster�
boot�keerden�ze�daarna�naar�Amsterdam�terug.�

�
�
Foeke�Kamstra�spreekt�in�januari�1894�voor�de�afdeling�Amsterdam�van�de�Sociaal�Democratische�Bond�in�gebouw�
Constantia�(Internationaal�Instituut�voor�Sociale�Geschiedenis,�Amsterdam).�
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Margreet�Bruijn� identiÞceert�  Oom�Hendrik!�als�
Foeke�Kamstra,�die�toen�nog�veel�in�Sneek�was�
vanwege� de� beddenfabriek.�  Tante�Anna!�was�
Kamstra!s�echtgenote,�die�ook�naar�Sneek�was�
gekomen�en�de�scholieren�drie�dagen�verzorg�
de.�En�voor�veel�plezier�zorgde�de� kleine�Louli!,�
waarvoor� Kamstra!s� tweejarige� zoontje� Louis�
Michel�(roepnaam�Loulou)�model�stond.�Bruijn�
maakte� voor� zijn� boek� gebruik� van� verslagen�
die� de� leerlingen� hadden� gemaakt� en� daarin�
zijn� ook� de� tekeningen� te� bewonderen,� die�
Anne�Kamstra�tijdens�de�reis�maakte.�

�
Beddenfabriek�in�Blaricum�

�
Foeke�Kamstra� trachtte� in� 1908,� voor� "� 296,���
per� jaar,� het� grote� huis� van� de� toen� verlaten�
kolonie�van�de� Internationale�Broederschap�te�
huren,�als�modelkamer�voor�zijn�meubelen.�Dat�
ging�echter�niet�door�omdat�er�nog�een�huur�
der�in�het�huis�zat.�Kamstra�liet�daarop�aan�zijn�
huis�in�Blaricum�een�bedden��en�meubelfabriek�
bouwen,�die� in�februari�1909�gereed�kwam.�Hij�
had� inmiddels� 14.000� stuks� geleverd� van�
 Kamstra!s� 35�gulden� veeren� bedstellen�met� 3�
groote�dekens,�overtrek�van�bed�en�peluw�en�
twee�ßinke�stroomatrassen!.� In�1913�verzorgde�
hij�de�inrichting�van�het�leeszaaltje�van�de�afde�
ling� maatschappelijk� werk� voor� de� grote� ten�
toonstelling�  De� Vrouw� 1813�1913!� in� Amster�
dam.�
�
De�familie�Luitjes�

�
Met�de�familie�Luitjes,�die�enkele�huizen�verder�
op�woonde,�hadden�de�Kamstra!s�veel�contact.�
Kamstra� vond� in� Luitjes� een� anarchistische�
geestverwant�en�zijn�vrouw�kon�goed�overweg�
met�diens�vrouw�Trui.�Luitjes�had�zich� in� 1900�
aangesloten�bij�de�kolonie�van�de�Internationa�
le�Broederschap� in�Blaricum,�en�werd�daar�de�
timmerman.� Aanvankelijk� werkte� hij� ook� voor�
de� kolonie�Walden� van� Frederik� van� Eeden� in�
Bussum.�Luitjes�had�echter�al�spoedig�ruzie�met�
zijn� medekolonisten� en� vertrok� na� een� jaar.�
Door�ervaring�wijs�geworden�zag�hij�niets�meer�
in� landbouwkolonies.� Hij� pleitte� nu� voor� am�

bachtelijke�coöperaties�en�begon�samen�met�L.�
Bolle� en� G.F.� Lindeijer� een� dergelijk� bedrij�e�
voor� timmer�� en� meubelmakerswerk.� Daar�
naast� opende� hij� in� 1902� op� de� heide� in�Blari�
cum,�tegen�Laren�aan,�een�vegetarisch�pension,�
dat�een� succes�werd.�Het�bestond�uit�een�be�
scheiden�villa�met�daaromheen�enkele�houten�
huisjes.�Rond�1906�werd�het�pension�uitgebreid�
tot� een� soort� openluchtsanatorium,� waar� de�
gezondheidsideeën�van�Sebastian�Kneipp�wer�
den�toegepast.�Naast�vegetarisme�en�koudwa�
terbaden� propageerde� deze�  natuurbaden!,�
waarbij�de�patiënt� regen,�wind�en�zonneschijn�
op� zijn� naakte� lijf� moest� laten� inwerken.9�
Foekes� dochter� Fokje� herinnerde� zich,�dat� ze,�
wanneer� ze� weer� eens� niet� wilde� eten,� voor�
straf�een�maand�bij�de� familie�Luitjes�aan�tafel�
moest:�Als�Luitjes�je�aan�keek�met�zijn�staalblau�
we�ogen�achter�dat�brilletje,�zo�streng,�nou�dan�
at� je�wel!�Voor�de� zomerhuisjes�die� Luitjes� ex�
ploiteerde,�verzorgde�Kamstra�de�inrichting.�

�
Activiteiten�voor�GGB�

�
In�1907�werd�Kamstra�hoofdbestuurslid�van�de�
vereniging� Gemeenschappelijk� Grondbezit�
(GGB),� die� zich� inzette� voor� het� stichten� van�
productieve� associaties� en� kolonies.� Kamstra�
kon� toen� gerekend� worden� tot� degenen� bin�
nen� de� Nederlandse� anarchistische� beweging,�
die�de�vorming�van�een�landelijke�federatie�van�
groepen� noodzakelijk� achtten.� In� dat� opzicht�
kwam� hij� tegenover� Domela� Nieuwenhuis� te�
staan,�van�wie�hij�eerder�een�onvoorwaardelij�
ke� aanhanger�was�geweest.� In� 1910�werd� een�
Federatie� van�Socialistische�Anarchisten�opge�
richt,�waarvan�Luitjes�voorzitter�werd�en�Kam�
stra� penningmeester.� Enkele� maanden� later�
bedankte�Kamstra� al�weer,�omdat� hij� niet�van�
plan� [was]� als�deurwaarder�op� te� treden�bij�de�
afdeelingen.10� In� 1913�werd�Kamstra� voorzitter�
van�GGB.�Hij�zou�dat�elf�jaar�blijven.11�

In� 1911� raakte� hij� #� zoals� vele� anderen� #� in�
conßict� met� Domela� Nieuwenhuis.� De� aanlei�
ding�was� een� ruzie� tussen�de�betrokkenen�bij�
wat�nog�resteerde�van�de�kolonie�van�de�Inter�
nationale�Broederschap� in�Blaricum.�De� Friese�
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tuinders� Jan� Wiersma,� diens� zoon� Ouren� en�
schoonvader� Sybe� Postma,� hadden� het� tuin�
bouwbedrijf� van�de� kolonie� nieuw� leven� inge�
blazen.�Ze�hadden�echter�al�gauw�genoeg�van�
de� hele� en� halve� intellectuelen� die� tijdelijk� op�
de� kolonie� verbleven.� Als� het� hun� uitkwam,�
verschenen�die�af�en� toe� in�de�tuin�om�wat�te�
zaaien,�maar�van� spitten�en�wieden�wilden� ze�
niet� weten,� aldus� een� plastische� beschrijving�
van�de�schilder�Herman�Heyenbrock.12�Zo�kwam�
er�spinazie�op�in�de�wortelbedden�en�toen�een�
van� de� tuinders� sjalotjes� wilde� poten,� bleken�
deze� reeds� in� de� grond� te� zitten.� De� Friezen�
namen� daarop� mensen� in� loondienst,� waarna�
het�bedrij�e�winst�opleverde.�

Maar� die� oplossing� viel� niet� goed� bij�de� lei�
ders� van� de� Internationale� Broederschap.� De�
 ethischen!�namen�het�de�tuinders�verder�kwa�
lijk�dat�ze�op�konijnen� schoten�die�de�boeren�
kool�opvraten,� vee�wilden� aanscha�en�om�de�
grond�te�bemesten�en�weinig�zin�hadden� in�de�
zondagochtendlezingen.� Het� conßict� werd� in�
1911� via� tal� van� ingezonden�brieven� in�De�Vrije�
Socialist�uitgevochten.�Kamstra�nam�het�Dome�
la� als� redacteur� kwalijk,� dat� deze� al� die� per�
soonlijke� scheldpartijen� in� zijn�blad� toeliet.�Hij�
schreef� er� nooit� meer� in� te� zullen� schrijven.�
Domela�voegde�daar�als�commentaar�aan� toe:�
Wat�kunnen�mensen�toch�veranderen!13�

�
Op�het�parlementaire�pad�

�
Economische�Bond�van�Arbeiders�
In�december� 1916�moest�Kamstra� ten�gevolge�
van� een� maagverzakking� langdurig� worden�
verpleegd� in�een�particuliere�kliniek� in�Amster�
dam.�Hij�had�er� in�die�periode�over�nagedacht,�
welke� strategie� de� arbeidersbeweging� moest�
kiezen� nu� het� algemeen� kiesrecht� werd� inge�
voerd.�Die�opvattingen� legde�hij�in�1918�neer�in�
de� brochure� Een� economische�Bond� van�Arbei�
ders.�Eind�februari�1918�baarde�Kamstra�op�een�
cursusvergadering� van� GGB� in� Den� Haag� op�
zien,� doordat� hij,� die� lange� tijd� anarchist� was�
geweest,� nu� verklaarde� ook� de� parlementaire�
strijd�in�praktijk�te�willen�brengen.14�

In� zijn�brochure� constateerde�hij,�dat� er� tot�

dusverre�geen�politieke�partij�was�geweest�die�
de� belangen� van� de� arbeiders� werkelijk� had�
behartigd.�Men�had�slechts�meegedaan�aan�het�
partijpolitieke� gekonkel.� De� arbeiders� zouden�
daarom,� in� een� op� geestelijk� gebied� neutrale�
centrale,�zelf�de�behartiging�van�hun�belangen�
ter� hand� moeten� nemen.� In� een� dergelijke�
 Economische� Bond� van� Arbeiders!� zou� het�
werk� van� arbeiders�parlementariërs,� vakbewe�
ging� en� coöperatie� samen� moeten� gaan.� De�
arbeiders� zouden� hun� eigen� kandidaten� naar�
de�Tweede�Kamer� sturen,�die� in�hun�werk�ge�
steund� zouden� worden� door� economische�
pressie� van� de� vakorganisaties.� De� arbeiders�
moesten� productie�� en� verbruikscoöperaties�
oprichten,� die� ervoor� konden� zorgen� dat� de�
particuliere� bedrijven� meer� en� meer� zouden�
verdwijnen.�De�HAKA,�de�aan�de�sociaaldemo�
cratie�gelieerde�verbruikscoöperatie,�was�daar�
van�een�succesvol�voorbeeld.�De�vakbeweging�
zou�de�pogingen�om�coöperaties�kapot�te�ma�
ken�dienen�te�verijdelen�en�de�overheid�zou�via�
het� parlement� tot� steunverlening� aan� de��
coöperaties� gebracht� moeten� worden.� Bij� ar�
beidsconßicten� zou� de� hele� centrale� in� dienst�
moeten� worden� gesteld� van� de� strijdende� ar�
beiders�om�het� conßict� tot�een�goed�einde� te�
kunnen�brengen.�

De� denkbeelden� van� Kamstra� waren� een�
(soms�wat�vreemd)�mengsel�van�de� ideeën�en�
de�praktijk�van�zeer�uiteenlopende� richtingen.�
Als�man�van�het� praktisch�socialisme!�zoals�dat�
in�GGB�leefde,�keek�hij�met�name�naar�de�prak�
tijk�van�de�Nederlandse�arbeidersbeweging.� In�
een� artikel� benadrukte� hij� dat� nog� eens:� Aan�
theoretisch�socialisme�hebben�de�arbeiders�in�de�
praktijk� heel� weinig.� Wat� ik� daar� wil� is,� voor�
zoover�mooglijk,�die�praktijk�benaderen.15�

�
Afscheid�van�het�anarchistisch�denken�
Kamstra!s�afscheid�van�het�anarchistische�denken�
kwam�op�een�moment�dat�een�golf�van�enthousi�
asme,�geloof�in�verandering�en�revolutionair�sen�
timent� door� heel� Europa� ging.� Revolutionair�
socialistische�en�linkse�organisaties�beleefden�een�
snelle�opgang�en�voor�Nederland�riep�Troelstra�in�
november�1918�de�naderende�revolutie�uit.�
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Harm�Kolthek,� jarenlang�betaald�secretaris�van�
de� radicaal�socialistische� vakbeweging,� het�
Nationaal� Arbeids�Secretariaat� in� Nederland�
(NAS),� zat� op� eenzelfde� lijn� als� Kamstra.� Hij�
wilde�bij�de�Kamerverkiezingen�van� 1918�voor�
komen,�dat�een�groot�deel�van�de�arbeiders�uit�
het�NAS�op�de�communisten�zou�stemmen.�Als�
alternatief�richtte�hij�de�Socialistische�Partij�op,�
waarmee� ook� Kolthek� afscheid� nam� van� de�
anarchistische�beweging.�Hoewel�Kolthek�aan�
vankelijk�met�wantrouwen�naar�de� ideeën�van�
Kamstra�keek,�duurde�het�niet� lang�voor�Kam�
stra� actief� werd� in� de� Socialistische� Partij.16�
Vanaf�oktober� 1918�werkte�hij� regelmatig�mee�
aan� het� partijblad� Recht�voor�Allen�en� trad� hij�
op�als�spreker.�

Op�30� januari� 1919� sprak�hij�bijvoorbeeld�op�
een� openbare� vergadering� in� Ons� Huis� in� En�
schede,� georganiseerd� door� de� afdelingen�
Twente� van� de� communisten� en� de� Socialisti�
sche� Partij.� Tijdens� de� vergadering� viel� een�
groep�van�een�paar�honderd�militairen�binnen,�
die� van� hun� meerderen� toestemming� had� ge�

kregen�om�de�vergadering� in�de�war�te�schop�
pen.� Tijdens� de� toespraken� van� Kamstra,� de�
communist�David�Wijnkoop� en� J.W.�Kruyt� van�
de� Bond� van� Christen�Socialisten,� probeerde�
een� twintigtal� Limburgse� rekruten� enkele�ma�
len� tevergeefs� het�  Wilhelmus!� te� zingen.� Na�
wat�discussie�over�en�weer�vertrokken�ze�met�
de�revolutionaire�Soldaten�Tribune�in�de�hand.17�

In�december�1921�ging�Kamstra�op�een�open�
bare� vergadering� van� de� AR�kiesvereniging� in�
zijn� woonplaats� Blaricum� in� debat.� Daarbij� liet�
hij� zijn� antimilitaristische� principes� blijken.� Hij�
wees� erop,� dat� het� onchristelijk� was� om� een�
leger� te� handhaven� en� noemde� een� leger� een�
ramp�voor� iedere�natie.�Zijn�partij�daarentegen�
stond� voor� broederschap� en� samenwerking.�
Fijntjes�werd�hem�erop�gewezen�dat�zijn�Socia�
listische�Partij�het�beginsel�van�de�klassenstrijd�
aanhing�en�dus�revolutionair�van�karakter�was.18�

�
In�de�partijpolitiek�
Kamstra�ging�dat� jaar�ook�zelf�de�politiek� in.�In�
1919�was�hij� lijstaanvoerder� in�het�district�Am�

�
�
 Luitjes�Laantje!�in�Blaricum,�ook�wel�genoemd� Kamstra!s�laantje!,�met�wegwijzer�naar�de�meubelfabriek.�Het�groot�
ste�kind�op�de�foto�is�vermoedelijk�de�oudste�dochter�Harmke.�Foeke�en�vrouw�staan�op�de�achtergrond�(coll.�fam.�J.�
Toot).�
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sterdam�voor�de�Socialistische�Partij�bij�de�Sta�
tenverkiezingen�in�Noord�Holland.�Aanvankelijk�
leek�het�erop�dat�hij� samen�met�Bernard� Lan�
sink� jr.,� de� lijstrekker� in� de� andere� districten,�
voor�die�partij�was�verkozen.�Maar�bij�een�her�
telling�van�de�stemmen�werd�duidelijk�dat�deze�
zetel,� vanwege� de� aangegane� lijstverbinding�
met�de�Communistische�Partij,�met�een�miniem�
verschil�naar�die�partij�ging.�Alleen�Lansink�was�
gekozen.� In� juni� 1921�nam�Kamstra�diens�zetel�
in�de�Staten�over.19�

Twee� jaar� daarvoor,� in� mei� 1919,� had� een�
aantal� libertaire� socialisten� uit� Blaricum� met�
een� lijst�  Gemeentebelang!�meegedaan�aan�de�
raadsverkiezingen� in� hun� gemeente.� Foeke�
Kamstra� werd� daarbij� verkozen.� In� de� kleine�
gemeenteraad�van�nog�geen�tien�leden�voerde�
hij,� als� hij� aanwezig� was,� vrijwel� altijd� het�
woord.� Hij� ijverde� voor� het� openbaar� onder�
wijs,� een� goede� verdienste� in� de� werkver�
scha�ng,�verbetering�van�de�riolering,�de�aan�
leg�van�nutsvoorzieningen�en�van�een�waterlei�
ding.�Vaak�stond�hij�alleen�met�zijn�linkse�stand�
punt�en� soms�was�dat�ook�wel�begrijpelijk.� In�
1921� stemde� hij� tegen� de� subsidiëring� van� de�
burgerwacht.�Toen�de�burgemeester�opmerkte�
dat� die� anders� niet�meer� kon� bestaan,� gaf� hij�
opgewekt�aan,�dat�een�goede�zaak�te�vinden.20�
Humor� was� Kamstra� niet� vreemd.� Een� kwart�
eeuw�eerder�was�hem�al�eens�gevraagd�wat�hij�
zou�doen,�als�de�vijand�ons�land�binnenviel.�Zijn�
oplossing:� De� schutterij� uitbreiden� en� die� naar�
de�grenzen�sturen.�Dan�lacht�de�vijand�zich�dood�
en�is�de�oorlog�voorbij.22�

De�volkswoningbouw�had,�net�als�destijds� in�
Sneek,�zijn�speciale�aandacht.�Het�was�Kamstra�
een� doorn� in� het� oog� dat� de� huurprijzen� van�
woningen� in� Blaricum,� hoewel� de� woningen�
vaak� slecht� van� kwaliteit� waren,� door� huisjes�
melkers�werden�opgedreven.�Zijn�voorstel�om�
de�gemeente�bij�woningbouw� voor�minderge�
goeden�het�voortouw�te�laten�nemen,�sneuvel�
de�midden� 1922� in�de� raad.23�Wel�werd�op�zijn�
voorstel�het�vaststellen�van�de�hoofdelijke�om�
slag�(gemeentelijke�belasting)�voortaan�aan�de�
gehele�raad�toegekend.24�

�

Grote�problemen�
�

Het�gezin�Kamstra�woonde�toen�al�enige�tijd�in�
een�  landhuis!� aan�  het� Hondepad� achter� den�
Berg!� (later�Bergweg� 1).�De�woning� had�Kam�
stra�in�1921�laten�ontwerpen�door�Theo�Rueter,�
samen�met�Herman�Sijmons,�een�andere�gere�
nommeerde�architect.�Het�pand�had�een�grote�
hal� in� het� midden,� waarop� huiskamer,� eetka�
mer,� keuken� en� drie� slaapkamers� uitkwamen.�
Van�de�vier�slaapkamers,�hadden�drie�een�vaste�
wastafel.� Het� huis� was� voorzien� van� elektrici�
teit� en�had� een� eigen�waterleiding.� Er�hoorde�
9.10�are�grond�bij�en�het�ruime�terras�bood�een�
schitterend� uitzicht� op� bos� en� zee.24�Het� huis�
zou� later�naar�zijn�uiterlijk�  het�kasteeltje!�wor�
den�genoemd.�Het�was�naar�Kamstra!s�wens�uit�
betonplaten� opgetrokken.� Hij� liep� daarmee�
bepaald� voorop,� want� tussen� 1923� en� 1928�
werd� het� Amsterdamse� Betondorp� gebouwd�
als�modelwijk�voor�experimentele�betonbouw�
systemen.�De�anekdote�wil,�dat�Rueter�over�die�
betonbouw� niet� zo� enthousiast� was.� Hij� had�
gezegd:�Eén�trap�en�je�huis�ligt�in�elkaar,�waarop�
Kamstra�hem�uitdaagde�dat�dan�maar�te�probe�
ren.�Tevergeefs,�natuurlijk.25�

Financieel�waren�het�voor�Kamstra�moeilijke�
jaren.�Onder� invloed�van�de�Eerste�Wereldoor�
log� rendeerde� de� bedden�� en� meubelfabriek�
niet�meer.�Omdat�bestellingen�vaak�niet�waren�
betaald,� moest� de� fabriek� uiteindelijk� worden�
verkocht.� Wanneer� precies� weten� we� niet,�
maar�midden�1922�vinden�we�de�naam�Kamstra�
niet�meer�in�de�telefoongids.�In�december�1923�
brandde�het� fabrieksgebouw,�waarin�toen�een�
pension�was�gevestigd,�af.�

Terend�op�een�bescheiden�vermogen�en�dan�
weer�hier,�dan�weer�daar�werkend,�hield�Kam�
stra�aanvankelijk�het�hoofd�boven�water.�Maar�
in�augustus�1923�werd�hij�vrij�plotseling�gecon�
fronteerd�met� grote� Þnanciële� problemen.�Hij�
had�oude�vorderingen�niet�kunnen�innen,�maar�
ook�uitgeleend�geld�kreeg�hij�niet�terug,�zodat�
de�hypotheek�op�zijn�huis�niet�meer�a�etaald�
kon�worden.� In�de�eerste�helft�van� 1923�werd�
eerst� een� perceel� grond� aan�de�Oude�Drift� in�
Laren,�dat�zijn�eigendom�was,�publiek�verkocht�
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en�op�13�juni�gebeurde�dat�met�het�woonhuis.26�
Volgens�dochter�Fokje�had�een�notaris�met�een�
slimme�manoeuvre�Kamstra s� landhuis�voor�de�
spotprijs� van� !� 5000,�� in� eigendom� weten� te�
verwerven.�

Het�gezin�moest�op�stel�en�sprong�verhuizen.�
Tijdelijk� vonden� ze� nog� onderdak� bij� kennissen�
die� op� vakantie� waren.� Daarna� huurde� dochter�
Fokje,�die�op�een�architectenkantoor� in�Amster�
dam�werkte,�in�die�stad�voor�het�gezin�een�etage�
woning.�Voorlopig�moest�vooral�van�haar�salaris�
worden� geleefd.� Kamstra� werkte� een� maand�
voor� een� coöperatieve� bouwonderneming� en�
was� korte� tijd� directeur� van� een� coöperatieve�
sigarenfabriek� in� Amsterdam.� Hij� deed� daarna�
pogingen�opnieuw�een�sigarenzaak�te�beginnen,�
maar� kon� daarvoor� bij�GGB,�waarbij� een� aantal�
coöperatieve�sigarenfabriekjes�was�aangesloten,�
niet�de�noodzakelijke�gelden�vinden.�

�
Einde�politieke�rol�
�
Ook� in�de�vereniging�GGB�zou�zijn� rol�spoedig�
zijn� uitgespeeld.�Na� de� oorlog�was� het� aantal�
productieve� associaties� sterk� gestegen,� zodat�
men� vanaf� 1922� een� betaalde� propagandist�

administrateur� kon� aanstellen.� Kamstra� had�
belangstelling� voor� die� functie,� maar� de� keus�
viel�op�Johan�Methöfer,�die�een�lange�staat�van�
dienst�had�bij�het�beheer�van�de�coöperatie�De�
Volharding� in�Den�Haag.�De� competenties� van�
de� algemeen� ambtenaar� aan� de� ene� kant� en�
van� het� hoofdbestuur� anderzijds� waren� niet�
geregeld,� zodat� er� voortdurend� wrijvingen�
ontstonden.� Bovendien� liep� de� samenwerking�
tussen� Methöfer� en� Kamstra� vanaf� het� begin�
stroef.�Het�waren�twee�volkomen�tegengestel�
de�naturen:�de�punctuele�en�zakelijke�Methöfer�
tegenover�de�vriendelijke,�fantasierijke�en�wei�
nig�zakelijke�Kamstra.�Begin�1924�kwam�het�tot�
een�scherp�conßict.�Aanleiding�was�een�aantal�
kwetsende�opmerkingen�van�Methöfer�aan�het�
adres� van� Kamstra� in� een� brief� aan� GGB�
secretaris� Adrianus� Altink.� Altink� liet� de� brief�
aan�zijn�voorzitter�Kamstra�zien.��

Methöfer�noemde�Kamstra�met�al� zijn�plan�
nen�niet�een�optimist�maar�een�fantast,�zo� lang�
zamerhand� rijp� voor� een� psychiatrische� in�
richting.�Kamstra�had�al�eerder�over�zijn�tegen�
stander� gezegd:� Methöfer� lijkt� zoo� zoetjes�aan�
wel�de�Heere�Gods�in�GGB.�Hij�diende�zijn�ontslag�
in�als�voorzitter�van�het�hoofdbestuur�van�GGB�

�
�
De�bouw�van�het�begin�jaren�twintig�door�Kamstra�deels�zelf�ontworpen�huis�( het�kasteel!)�aan�de�Bergweg�in�Blari�
cum�(coll.�fam.�J.�Toot).�
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en�kondigde�aan,�dat�ik�mij�geheel�geef�aan�het�
kapitalistisch�bedrijf�waardoor� het�mij�mogelijk�
is� mijn� economische� positie� te� verbeteren.� Ik�
twijfel� niet� of�mijn� fantasie� zal�mij� daarbij� be�
hulpzaam�zijn.�Hij�doelde�daarmee�op�zijn�aan�
stelling� als� agent� bij� een� Þrma� voor� beton�
bouw.�Hij�moest� gemeentebesturen� bewegen�
om� betonbouw� te� gebruiken� voor�woningen,�
maar�ook�daarvan�kwam�weinig�terecht.�
In� de� politiek� speelde� Foeke� Kamstra� geen�

rol�meer.�Vanwege�zijn�verhuizing�naar�Amster�
dam� nam� hij� in� augustus� van� datzelfde� jaar�
afscheid� van� de� gemeenteraad� van� Blaricum.�
Hij�wees�er�bij�die�gelegenheid�op,�dat�zijn�rap�
port�over�de�bouw� van�goedkope�huurwonin�
gen�er�nog�steeds�lag,�tevens�bepleitte�hij�nog�
maals�dat�er�spoedig�een�goede�gasvoorziening�
in�de�gemeente�moest�komen.�De�burgemees�
ter�zei� te�verwachten�dat�B.�en�W.�binnenkort�
in�beide�zaken�met�voorstellen�zouden�komen,�
en�hoopte�dat�ze�ook�den�heer�Kamstra,�al�is�hij�
dan�heengegaan,�voldoening�zullen�geven.27�
Bij�de�verkiezingen�van�1923�ging�ook�de�ze�

tel�van�de�Socialistische�Partij� in�de�Staten�van�
Noord�Holland� verloren.� In� april� 1925� stond�
Kamstra� �net�als�in�1922� �nog�wel�op�de�kandi�
datenlijst� voor� de� Tweede� Kamerverkiezingen�
van�de�Socialistische�Partij.�De�partij�kreeg�ech�
ter�te�weinig�stemmen�voor�een�zetel�en�werd�
kort�daarna�opgeheven.�In�het� laatste�nummer�
van�Recht�voor�Allen�schreef�Kamstra�een� arti�
kel�onder�de� titel� !Geslagen".�Hij�constateerde:�
Als�politieke�partij�hebben�wij�het� veld�moeten�
ruimen�voor�de�SDAP.28�Tien�jaar�later�was�hij�lid�
van�de�SDAP�en� vertegenwoordigde�hij�de� af�
deling�Bergen�op�een�partijcongres.�

�
De�schilder�Foeke�Kamstra�

�
Toen�Kamstra"s�vrouw�erachter�kwam,�dat�haar�
man� ondanks� alle� toezeggingen� nog� steeds�
niet�een�punt�had�gezet�achter�zijn�relatie�met�
de� verpleegster�Antje�Kots,� zette� ze� hem� het�
huis� uit.�Vanaf� 1927� zou�Kamstra� zich� volledig�
op�de� schilderkunst� toeleggen.�Reeds�als�kind�
was�tekenen�zijn�grote�liefde�geweest.�Van�zijn�
verdienste�als�koeienmelker�had�hij�van�beppe�

een�verfdoos�en�penselen�mogen�kopen.�Toen�
hij�zestien�was,�volgde�hij� in�Sneek�één�keer� in�
de� week� op� een� avond� de� tekencursus� van�
zilversmid�Alle�Thijs�de�Haas.�Het� kostte�Kam�
stra�veel�moeite�om�van�zijn�baas�daarvoor�een�
uurtje� eerder� vrij� te� krijgen.� Later� bezocht� hij�
een�cursus�van�Johan�Jacob�Bauer,�de�tekenle�
raar�van�de�Sneker�HBS.29�
Toen�Kamstra� in�Blaricum�woonde,�werd�hij�

door� Gooise� kunstenaars� gestimuleerd� om� te�
tekenen.�Hij� had� er� contacten�met�de� kunste�
naars� Jan� Terwey,� Co� Breman,� Jac.� Koeman�
(bekend� geworden� als� schilder� van� Verkade�
plaatjes)� en�Herman�Heijenbrock.�Heijenbrock�
(1871�1948)�was�bevriend�met�Luitjes,�en�voelde�
zich�verwant�met�de� ideeën�van�Van�Eeden�en�
de� vereniging� GGB.� Eind� 1905� organiseerde�
Kamstra�op�de�bovenverdieping�van� zijn�meu�
belmagazijn� aan� het� Grootzand� in� Sneek� een�
tentoonstelling� van� schilderijen,� aquarellen� en�
pasteltekeningen�van�Heijenbrock.30�

�
Foeke�schildert�in�1937�het�interieur�van�de�St.�Bavo�in�
Haarlem�(coll.�fam.�J.�Toot).�
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Kamstra� vestigde� zich� in� juli� 1930� in� Bergen�
(NH),� waar� hij� ging� samenwonen� met� Antje�
Kots�(1881�1966).�Hij�had�haar� leren�kennen�als�
de� zuster� van� zijn� zwager� Willem� Kots,� die� in�
1906� de� koloniebakkerij� van� de� Internationale�
Broederschap�had�overgenomen�en�getrouwd�
was�met� Jantje�van�der�Meulen.� Jac.�Koeman,�
van� moederskant� een� neef� van� Antje� Kots,�
kwam�enkele� jaren� later�naar�Bergen.�Kamstra�
en�Koeman�hadden�er�veel�contact.�

Als�schilder�was�Kamstra�niet�zonder�succes.�
Hoewel�hij�autodidact�was�en�traditionele,�som�
ber�gestemde� landschappen,�stillevens�en�por�
tretten�schilderde,�kon�hij�van�de�verkoop�van�
zijn� werk� rondkomen.� Hij� nam� deel� aan� vele�
exposities� in�groepsverband,�maar�exposeerde�
ook�een�aantal�malen�alleen.� In�de�zomer�van�
1950�kreeg�hij�ter�gelegenheid�van�zijn�tachtig�
ste� verjaardag� een� overzichtstentoonstelling�
van� zijn�werk� in� het�Kunstenaars�Centrum�Ber�
gen.�Kort�daarop,�op�4�oktober� van�hetzelfde�
jaar,� overleed� de�  nestor� van� de� Bergse� schil�
ders!� onverwachts� in� het� ziekenhuis� te� Alk�
maar,�enkele�dagen�nadat�hij�was�geopereerd.�
De�gemeente�Bergen�eerde�hem�in�1951�als�een�
van�haar�schilders�met�de�Foeke�Kamstraweg.�

�
Hoe�verging�het�de�rest�van�de�familie?�

�
Gepke�van�der�Meulen�vertrok�na�het�huwelijk�
van� haar� dochter� Fokje� Louise� aanvankelijk�
naar� Hilversum,� maar� verhuisde� in� 1930� naar�
Laren� (Slangeweg� en� later� Ericaweg).� In� 1935�
reisde�ze� in�gezelschap�van�zoon�Anne�naar�de�
Verenigde� Staten,�waar�deze� inmiddels�woon�
de,�om� in�oktober�1936�terug�te�keren� in�Blari�
cum� (Zwaluwenweg� en� daarna� Holleweg).� Ze�
overleed� in�oktober� 1942� in�het�RK�Ziekenhuis�
aan�de�Koningsstraat�te�Hilversum.�

Dochter�Harmke�Anna�(1894�1972)�trouwde�in�
april�1915�met�Johan�Toot�(1887�1960),�die�vanaf�
1908� leerkracht�was�aan�de�Humanitaire�School�
in�Laren.�Harmke�was�net�als�haar�vader�en�Toot�
lid�van�de�Vegetarische�Bond.�Bij�haar�huwelijk�
was�ze�onderwijzeres�in�Rotterdam.�Anderhalve�
maand�daarna�vertrok�het�echtpaar�naar�Neder�
lands�Indië,�waar�Toot�een�belangrijke�rol�speel�

de� in� de� vernieuwing� van� het� onderwijs.� Eerst�
werkte� hij�op� Celebes,�maar�die�overgang�was�
voor�Harmke�te�abrupt.�Na�een� jaar�keerde�het�
jonge�stel�terug�naar�Batavia.�In�1932�werd�Toot�
gepensioneerd� en� vestigde� het� gezin� zich� in�
Laren.� Harmke� was� onderwijzeres� op� de� Gooi�
sche�school�in�die�plaats�en�later�in�Amsterdam.�

Haar� jongere� broer� Anne� Foeke� Kamstra�
(1896�1964)� studeerde� architectuur� aan� de�
Universiteit� van� Amsterdam.� Nadat� hij� tijdens�
de�Eerste�Wereldoorlog�zijn�diensttijd�had�ver�
vuld,�emigreerde�hij� in� 1921�naar�de�Verenigde�
Staten.�Zijn�vriend�Piet�Hart�Nibbrig,�een�zoon�
van�de�schilder�F.�Hart�Nibbrig�uit�Laren,�verge�
zelde� hem.� Daarna� lieten� zij� ook� hun� beider�
verloofdes� overkomen.� Anne� trouwde� op� 24�
oktober�1921�in�Manhattan�met�Pieternella�Adri�
ana� van� der� Zande� (1898�1983),� a�omstig� uit�
Gorkum.� In�de�Verenigde�Staten�zou�hij�verder�
door�het�leven�gaan�als�Allan�Foeke�Kamstra.�In�
de� jaren�dertig�was�hij�government�architect� in�
Washington.� Hij� ontmoette� er� Allie� Freed,� die�
hem�aanstelde�bij�de�bouw�van�het�Buckingham�
appartementencomplex� in� Arlington.� Hij� ont�
wierp� ook� de�Claremont� tuinappartementen� in�
South�Arlington.�

Dochter�Fokje�Louise�(1902�1990)�kon,�vanwe�
ge�de� financiële�problemen�waarmee�het�gezin�
na�de�Eerste�Wereldoorlog�te�maken�kreeg,�haar�
opleiding� tot� onderwijzeres� niet� afmaken� en�
ging� werken� op� een� architectenbureau� in� Am�
sterdam.�Zij�trouwde� in�1929�met�de�kantoorbe�
diende�Jan�Dirk�Jacobus�Kroon�(1899�1994).�

Broer� Louis� Michel� Kamstra� (1906�1943),�
genoemd�naar�de�Franse� revolutionaire�Louise�
Michel,�had�de�roepnaam�Loulou�en� later�Lou.�
Hij�kon�ondanks�de�Þnanciële�problemen� thuis�
zijn�opleiding�aan�de�tuinbouwschool� in�Frede�
riksoord,� waar� hij� vanaf� 1922� leerling� was,� in�
1925� afmaken.� Hij� vertrok� vervolgens� naar� In�
dië,�waar�hij� in� Tjireungas� (Midden�Java)�plan�
ter�werd�van�thee�en�de�kinaplant,�waarvan�de�
bast�gebruikt�werd�als�grondstof�voor�kinine.�In�
1928� trouwde�hij� in�Batavia�met�Henderina�Ali�
da�van�der�Sloot�(1907�1969�of�later),�a�omstig�
uit�het�Friese�rotan�meubelmakersdorp�Noord�
wolde.�Hij�werd�in�1942�als�soldaat�opgeroepen�
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en�op� Java�door�de� Japanners�krijgsgevangen�
gemaakt.�Hij�overleed�op�9�maart�1943,�36� jaar�
oud,�in�Rintin�(Thailand).�Zijn�naam�staat�op�het�
oorlogsmonument�in�Blaricum.�

�
Een� versie� van� dit� artikel� zonder� noten� ver�
scheen� aanvankelijk� in� DEELgenoot,� nr.� 80,�
voorjaar�2016,�tijdschrift�van�de�HK�Blaricum.�

�
Dr. Johan Frieswijk�studeerde�politieke�en�sociale�
wetenshappen� aan� de� Universiteit� van� Amster�
dam.�Hij�was�als�historicus�verbonden�aan�de�Uni�
versiteit�van�Amsterdam,�de�Rijksuniversiteit�Gro�
ningen�en�tot�aan�zijn�pensionering�aan�de�Fryske�
Akademy� te� Leeuwarden.� Hij� publiceerde� vooral�
op�het�terrein�van�de�arbeidersgeschiedenis.�

�
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De�verslaggever�van�de�Gooische�Post�had�dui�
delijk�gevoel�voor�dramatiek.� Je�kunt�het�hele�
tafereel�zó�voor�je�zien.�Een�goede�verstaander�
kan� uit� bovenstaande� passage� opmaken� hoe�
de�Gooische�Post�(een�katholiek�blad)�over�het�
optreden� van� de� NSB ers� dacht.� Het� slot� van�
het�artikel�maakt�dit�ook�voor�de�minder�goede�
verstaander�duidelijk:�
De� n.s.b.�ers� werden� opgedreven� en� op� den�
Kamerling�Onnesweg�kwam�het�tot�een�tre�en.�
Een� drietal� n.s.b.�ers� werd� bij� dit� tre�en� bloe�
dend� verwond� en� een� van�hen�werd� zoo� tegen�
den� grond� gesmeten,� dat� hij� een� vrij� ernstige�
hoofdwonde� opliep.� Op� het� politie�bureau� aan�
den� Huizerweg� werden� de� gewonden� verbon�
den.�
Even�wilden� de� n.s.b.�ers,� die�meest� allen� uit�
Hilversum� kwamen,� stand� houden� en� de� ge�
vechtsformatie� aannemen,�maar� spoedig� zagen�
zij�het�hopelooze�hiervan� in.�De�overmacht�was�
te�groot�en�nu�zetten�zij�het�op�een�loopen.�Maar�
hun�tegenstanders� lieten�hen�niet� los�en�achter�
volgden� hen� tot� in� de� Havenstraat.� Nabij� het�
oude�postkantoor� trad�de�politie,�die� inmiddels�
van� de� vechtpartij� had� vernomen,� op� en� joeg�
met�enkele�charges�de�vechtenden�uiteen.�

De�n.s.b.�ers�werden�nu�om�erger�te�voorkomen�
onder�politiegeleide�naar�het� clubhuis� in�de�Ko�
ningslaan� gebracht.�De� heeren� zijn� ditmaal� van�
een�koude�kermis� thuis�gekomen.�Maar� ze�heb�
ben�het�geheel�aan�zichzelf�te�wijten.�Hun�provo�
catie�moest�dit�optreden�wel�uitlokken.2�

�
Dit�artikel�gaat�over�de�NSB�in�onze�regio�in�de�
jaren� 1931�1935,�de�beginjaren� van�deze�partij.�
Toen�je�er�nog�rustig�voor�kon�uitkomen�dat�je�
erop� stemde.� Toen� er� van� landverraad� nog�
geen� sprake�was�en�het�antisemitisme�binnen�
de�partij�een�factor�van�weinig�betekenis�leek.�
De�eerste�jaren�[ ]�zijn�te�beschouwen�als�de�
meest� succesvolle� fase� in�de�ontwikkelingsgang�
van� de�NSB.�Gedurende� die� periode� groeide� de�
beweging�gestaag�en�bij�gelegenheid�onstuimig.�
[ ]� In� juli� 1932� kreeg�de�NSB� de� aandacht� van�
NRC� en� Handelsblad,� waarna� de� groei� van� het�
ledental� versnelde.� Vanaf� begin� 1933� verliep� ze�
bepaald� stormachtig.� De� meeste� leden� bleven�
komen� uit� gegoede� stedelijke� buurten� en� uit�
suburbane�gebieden�in�het�Westen.3�

�
In�dit�artikel�ga� ik�na�of�deze�ontwikkeling�ook�
binnen�onze�regio�plaatsvond.�

Volkspartij zoekt volk 
De beginjaren van de NSB tussen Vecht en Eem (1931-
1935) 

Hans�Mous�

Gisteravond�omstreeks�half�9�verscheen�een�8�tal�auto's�op�den�rijksstraatweg�nabij�
de�Gooische�Boer�waaruit�een�40�tal�n.s.b.�ers�stapten,�gekleed�in�wit�overhemd�en�
grijze�pantalon,�die�in�marschcolonne�de�zgn.�Bolchewiekenbuurt1�instapten�en�daar�
nummers�van�het�blad�Volk�en�Vaderland�benevens�een�strooibiljet�in�de�
brievenbussen�stopten.�Maar�de�bevolking�in�deze�buurt,�die�het�getart�van�de�
n.s.b.�ers�moe�is,�liep�al�heel�spoedig�te�hoop,�en�de�n.s.b.�ers�waren�spoedig�
omringd�door�een�groote�groep�menschen,�niet�alleen�mannen�maar�ook�vrouwen�
en�kinderen,�en�niet�alleen�communisten�en�o.s.p.�ers,�maar�men�kan�wel�zeggen,�
dat�iedereen�zijn�verontwaardiging�luchtte�over�deze�provocatie.�Van�verspreiding�
van�lectuur�was�geen�sprake�meer.�De�reeds�verspreide�couranten�werden�uit�de�
brievenbussen�gehaald�en�op�straat�gegooid�en�daar�verbrand.�
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Een�conservatief�land�
�

Aanvankelijk�had�het�er�niet�op�geleken�dat�de�
NSB� veel� succes� zou� hebben.� In� het� eerste�
hal�aar�na�de�oprichting�(december�1931)�zat�er�
weinig� groei� in.� De� partij� dreigde� zelfs� even�
failliet�te�gaan.�Kortom,�de�NSB�leek�in�niets�te�
verschillen� van� al� die� andere� rechtse� splinter�
partijtjes�die�Nederland�tussen�de�twee�wereld�
oorlogen�kende.�

Maar�in�juli�1932�keerde�het�tij.�Het�interview�
met� NSB�leider� Anton� Mussert� in� de� Nieuwe�
Rotterdamse�Courant� liet�hem�zien�als�een�seri�
euze,� fatsoenlijke� nationalistische� leider.�Mus�
sert�was�nu�voor� steeds�meer�mensen�een�al�
ternatief� voor� de� al� bekende� conservatieve�
politici.�De�NSB�begon�te�groeien.�In�1933�werd�
deze�groei�onstuimig.�Eind� 1932�waren� er�dui�
zend� leden,�eind� 1933� twintigduizend.�Mussert�
bleek�een�kundige�organisator.�En�op�7� januari�
1933� kwam� het� eerste� nummer� van� Volk� en�
Vaderland�uit,�waarmee�de�NSB�zich�een�lande�
lijk�podium�verschafte.�
De� omstandigheden�waren� gunstig� voor�Mus�

serts�partij.�De�economische�crisis�van�de� jaren�
dertig�werd�steeds�dieper.�Nederland� telde�nu�
driehonderdduizend�werklozen.��Het�parlemen�
taire� systeem� genoot� bij� vele� Nederlanders�
weinig�respect,�zeker�toen�er�54�partijen�aan�de�
verkiezingen� van� 1933� bleken� deel� te� nemen.�
Een� sterke� leider� moest� de� problemen� toch�
veel� beter� kunnen� aanpakken!� Dat� bleek� in�
Duitsland,� waar� in� datzelfde� jaar� een� sterke�
leider�aan�de�macht�was�gekomen�die�de�pro�
blemen� voortvarend� te� lijf� ging.� Niet� alleen�
zorgde� hij� voor�werk,� ook� rekende� hij� af�met�
het�'rode�gevaar'.�Dat�sprak�aan�in�conservatie�
ve�kringen.�Nederland�was� in�de�woorden�van�
Lou�de� Jong� sowieso�een� conservatief� land� in�
het� interbellum.4� In� februari� 1933�was�dan�ook�
met�angst�en�a�eer�gereageerd�op�de�muiterij�
op�de�Zeven�Provinciën.�Dit�was�natuurlijk�koren�
op�Musserts�molen.�

Mussert� was� in� deze� tijd� nog� geen� antise�
miet.�De�NSB� kende�ook� joodse� leden,� al� had�
een�deel�van�de�overige�leden�hiertegen�beden�
kingen.� Pas� vanaf� 1935� ging� de� partij� zich�
steeds�meer�op�Duitsland�oriënteren.�Dit�leidde�

De�WA�marcheert�duidelijk�door�een�'rode'�buurt.�Let�op�de�vuisten,�de�scheldende�vrouw�en�de�bakstenen.�De�
heldhaftige�aanvoerder�van�de�WA�heeft�duidelijk�de�gelaatstrekken�van�de�Leider.�
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onder�andere�tot�een�o�ciële�bekering�tot�het�
antisemitisme.�Tot�die�tijd�was�de�NSB�een�par�
tij�geweest�waarvan� je�als�rechtse�Nederlander�
met� goed� fatsoen� aanhanger� kon� zijn.� Bij� de�
Provinciale� Statenverkiezingen� van� 1935� be�
haalde� ze� een� ongekend� succes,� bijna� 8� pro�
cent�van�de�stemmen.�Maar�onmiddellijk�hierna�
zette�de�neergang� in.�Het�verbod�voor�ambte�
naren� en�militairen� om� lid� van� de�NSB� te� zijn�
beroofde�bovendien�de�partij�van�een�niet�on�
belangrijk�deel�van�haar�aanhang.�

De�maatregelen�die�de�overheid�nam� tegen�
particuliere� milities,� leidde� in� december� 1935�
tot� de� ophe�ng� van�Musserts� knokploeg,� de�
Weerbaarheids� Afdeling� (WA).� Deze� was� al�
deels�buitenspel�gezet�met�het�uniformverbod�
van� september� 1933.� Daardoor� werd� het�
stra�aar�om� in�het�openbaar�kledingstukken�of�
opzichtige� onderscheidingstekens� [te�dragen� of�
voeren],�welke�uitdrukking�zijn�van�een�bepaald�
staatkundig�streven.� In�het�vierde�kwartaal�van�
1935�liep�het�aantal�leden�voor�het�eerst�terug.�
Die� trend� zou� zich� tot� 1940� voortzetten.� De�
NSB�werd�meer�en�meer�een�marginale�partij.�

De�NSB� rekruteerde�haar�eerste�aanhangers�
in�de�grote� steden.�Wanneer� ze� in�onze� regio�
haar�eerste�leden�kreeg,�is�niet�precies�bekend.�
Zeker� is�dat�de� afdeling� 'Gooi'� (in� feite�Hilver�
sum)�in�oktober�1932�al�bestond.�Veel�eerder�is�
ze�waarschijnlijk�niet�ontstaan.�De�overige�afde�
lingen� ('groepen')� tussen� Vecht� en� Eem� ont�
stonden�pas� in� 1933:�Bussum,�Baarn�en�Laren�
Blaricum� (juni),� Soest� (juli)� en� Weesp�
(september).� In� januari� 1934� werd� de� groep�
Huizen� opgericht.� Waarschijnlijk� dateert� de�
groep�Loenen�ook�uit�1934.�

�
Succes�in�het�Gooi,�domper�in�de�Vecht�
streek�
�
De�groei� van�de�NSB� in�onze� regio� kwam�dus�
pas�echt�goed�op�gang� in�de�tweede�helft�van�
1933.� In� juni� werd� de� Hilversumse� predikant�
Gerrit�van�Duyl�door�Mussert�geïnstalleerd�als�
leider� van� de� NSB�kring� Gooi.� Van� Duyl� bleek�
een�begaafde�spreker�en�een�kundige�organisa�
tor.�De�kring�Gooi�begon�nu�te�groeien�als�kool.�

In�mei� 1933� telde�ze�honderd� leden.�Eind� 1933�
waren�dat�er�bijna�el�onderd.�Daarna�vlakte�de�
groei�af.�Eind�1934�stond�de�teller�op�1442,�een�
jaar� later�op� 1738.�Maar� toen�was�ook�een� te�
ruggang� begonnen� die� zonder� onderbreking�
doorging� tot� begin� 1940� (842� leden).� Vergelij�
ken� we� deze� ontwikkeling� met� de� landelijke�
ontwikkeling�van�de�NSB,�dan�zien�we�een�dui�
delijke� overeenkomst� in� het� laatste� kwartaal�
van� 1933:� een� verdubbeling� van� het� aantal� le�
den.�Daarna�blijft�de�groei�in�het�Gooi�achter,�in�
1935�sterker�dan�in�1934.�

In� 1933� woonde� 59� procent� van� de� Gooise�
leden�in�Hilversum.�In�Naarden�Bussum�was�dat�
23� procent,� in� Laren�Blaricum�Huizen� 10� en� in�
Baarn�7�procent.�Ook�als�je�rekening�houdt�met�
het�aantal�inwoners,�was�Hilversum�in�het�Gooi�
oververtegenwoordigd.� De� groep�Weesp� leid�
de� een� kwijnend� bestaan:� het� aantal� leden�
schommelde� rond�de�25.�Ze�was�blijkbaar�niet�
opgewassen�tegen�de�weerstand�die� in�Weesp�
tegen� de� NSB� bestond.� In� september� 1933�
kreeg�de�partijleiding�te�horen:�

De� bevolking� is� overwegend� marxistisch� en�
oefent�zeer�zware�terreur�uit�tegen�allen�die�blijk�
geven� ook� maar� eenigszins� N.� Socialistisch� te�
denken.�Zoo�erg� is�het� zelfs�dat� indien�een�per�
soon�VoVa�[Volk�en�Vaderland]� leest,�de�Vader,�
Broer� of� Zuster� in� hun� zaak� wordt� gebijcot.�
Koopers�van�VoVa�en�zij�die�de�gratis�verspreide�
Daad� [een� Amsterdams� NSB�blad]� of� pamßet�
ten� aanplakken,� worden� opgeschreven� evenals�

Bewijs�van�lidmaatschap.�Mussert�kreeg�lidnummer�1.�
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bezoekers� van� vergaderingen� of� inlichtingen�
dienst.�Het�gevolg� is�dan�Bijcotten�der�zaken�of�
tegenwerking�in�fabrieken�of�werkplaatsen.5�

Ook�de�groep�Soest�kan�niet�groot�geweest�
zijn.�Nog� in� 1934�had�zij� slechts�zo n�25� leden.�
We� zullen� zien�dat�die�ook�nog� stevig�met�el�
kaar� overhoop� lagen.6� Hoe� groot� de� groep�
Loenen� is�geweest,�heb� ik�niet�kunnen�vinden.�
Het� zullen� er� minder� zijn� geweest� dan� de� 68�
mensen�die�hier�in�1935�op�de�NSB�stemden.�

Opvallend�is�dat�er�in�deze�jaren�geen�aparte�
groep� Naarden� is� opgericht,� terwijl� daar� de�
aanhang�van�de�NSB�groot�was.�Maar�het�aan�
tal�leden�was�er�(om�een�mij�onbekende�reden)�
niet�groot�genoeg�om�een�eigen�groep�te�vor�
men.� In�de�Vechtstreek�waren�er�slechts� twee�
groepen:�Weesp�en�Loenen.�De�overige�plaat�
sen,� Muiden,� Muiderberg,� Nederhorst� den�
Berg,� Ankeveen,� Kortenhoef,� Loosdrecht� en�
Vreeland7,�telden�waarschijnlijk�te�weinig�actie�
ve�NSB�ers�om�tot�de�oprichting�van�een�groep�
te�komen.�Misschien�ontbrak�het�daar�aan�po�
tentiële� kaderleden.� En� niet� doordat� de� partij�
het�daar�niet�geprobeerd�heeft.�In� januari�1934�
werd�vanuit�Weesp� in�Nederhorst�den�Berg�en�
Vreeland� gecolporteerd.� Een� maand� later� wa�
ren�er�plannen�om� tot�oprichting�van�plaatselij�
ke�groepen� in�Kortenhoef,� 's�Graveland�en�Loos�
drecht�Oud�te�komen.�

In� Kortenhoef� strandden� deze� pogingen�
direct�al.�Het�hotel�waar�een�bijeenkomst�was�
gepland,�wilde�bij�nader� inzien�de�zaal�niet�be�
schikbaar� stellen.�Volgens�de�NSB� zat�pastoor�
Kaarsgaren� hierachter.� In� Loosdrecht� leek� de�
kans�op�succes�groter.�In�februari�werden�daar�
enkele� bijeenkomsten� gehouden.� Trots� ver�
meldde�Volk�en�Vaderland�in�maart�van�dat�jaar:�
Binnen� korten� tijd� heeft� Oud�Loosdrecht� zijn�
eigen� groep.� De� wens� bleek� de� vader� van� de�
gedachte.�Nog� in�1935� is�er�vanuit�Hilversum� in�
Loosdrecht� gecolporteerd,� maar� ook� toen�
kwam�het�niet�tot�een�eigen�groep.�De�water�
sportvereniging� Hou� Zee� die� NSB ers� daar� in�
1934�hadden�opgericht,� telde�nauwelijks�Loos�
drechters.� In� juli� 1935� liet� het� kringblad� De�
Stormram� in� zijn� kop� zetten:�Kring�Gooi�Noord�
omvattende� Bussum,� Huizen,� Naarden,� Weesp,�

Weesperkarspel,� Muiden,� Muiderberg,� Nigte�
vecht� en� Nederhorst� den� Berg.� Maar� dit� lijkt�
eerder� een� geograÞsche� aanduiding� dan� een�
organisatorische.�Ook� in�Eemnes�heeft�de�par�
tij,�ondanks�gerichte�colportage,�geen�voet�aan�
de�grond�gekregen.�

�
Functionarissen,�functionarissen�en�func�
tionarissen�
�
Tussen� Vecht� en� Eem� behoorden� de� meeste�
NSB ers� tot�de�kring�Gooi�Noord�of�Gooi�Zuid.�
Alleen� Loenen� (kring� Vechtstreek)� en� Soest�
(kring� Eemland)� vielen� daar� buiten.� Elke� kring�
bestond�uit�een�aantal�groepen.�Oorspronkelijk�
was�de�samenstelling�van�deze�groepen�functi�
oneel�bepaald�(vrouwen,�jongeren,�vrije�beroe�
pen,�middenstanders),� later�geograÞsch.�Vanaf�
1� juni� 1934� telde�Gooi�Noord�zes�groepen:�vier�

Een�tekening�uit� Volk�en�Vaderland!.�
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in�Bussum,�een�in�Huizen�en�een�in�Weesp.�Gooi
�Zuid�had�elf�groepen:�zes� in�Hilversum,�drie� in�
Baarn,�twee�in�Laren�Blaricum.��

Het� aantal� functionarissen� in� de� NSB� was�
enorm.�Een�op�de�acht�leden�had�een�functie�in�
de�partij.�Bij�de�kring�Gooi�Noord�komen�we�de�
volgende�opsomming�tegen:�kringleider,�kring�
secretaris,� kringpropagandist,� kringorganisa�
tor,�kringpenningmeester,�chef�vergaderingen�
organisatie,�kringverkiezingenleider,�chef�mate�
riaal,� chef� huisbezoek,� chef� voorlichting,� chef�
documentatie,�chef�beroeps��en�bedrijfskernen�
propaganda,�chef�burgerlijke�stand,�gildeleider,�
administrateur� kringblad,� advertentieleider�
kringblad,� leider� kring� fascistenschool,� inspec�
teur� der� groepspropagandisten.� Daaronder�
kwamen�dan�nog�de�groepsleiders,�de�groeps�
propagandisten�en�diverse�andere�groepsfunc�
tionarissen.�En�daaronder�weer�de�blokleiders.�
Je�zou�bijna�zeggen�dat�alleen�incompetente�of�
lauwe�leden�geen�functie�hadden.�

Een� heel� aparte� groep� functionarissen� was�
die�van�de� leiders�van�de�WA.�Deze�knokploeg�

heeft�in�het�Gooi�waarschijnlijk�tussen�de�zestig�
en�de�honderd� leden�gehad.8� In� 1934�sprak�de�
vendelcommandant�over�een�handjevol�kamera�
den.� Zij� hadden� dringend� versterking� nodig.�
Vermoedelijk�kwamen�de�meesten�van�hen�uit�
Hilversum,�de�rest�uit�Bussum�en�Baarn.�

Er�waren�nogal�wat�kringen�en�groepen�die�
over� een� eigen� gebouw� konden� beschikken,�
volgens�De�Jong�vooral�dankzij�giften�van�rijke�
re� leden.9�Gooi�Zuid�had�een�villa� in�Hilversum�
aan�de�Utrechtseweg�42.�Gooi�Noord�een�villa�
in�Bussum�aan�de�Koningslaan�13.�Het�kringhuis�
van�de�Vechtstreek�in�Loenen�werd�op�1�februa�
ri� 1935� door� Mussert� in� eigen� persoon� geo�
pend.� Het� groepshuis� in� Baarn� stond� aan� de�
Heemskerklaan�4,�dat�in�Laren�was�de�vroegere�
leeszaal�aan�de�Klaaskampen.�En�ook� in�Soest�
beschikte�de�plaatselijke�groep�over�een�eigen�
gebouwtje.�

In�het�groepshuis�te�Bussum�kreeg�de�redac�
teur� van� de� Bussumsche� Courant� een� rondlei�
ding�door�groepsleider�Robertson.�Villa�Schoon�
oord� was� op� 2� oktober� 1933� geopend� door�
kringleider� Van� Duyl.� Het� gebouw�maakte� op�
de� journalist� een� vreedzame� indruk:� nergens�
konden� wij� iets� vinden,� wat� herinnert� aan� de�
zwartgehemde� weermacht.� Het� grootste� ver�
trek�was� een� vergaderzaal� voor� zo'n� honderd�
personen.�De� inrichting�was�eenvoudig.�Verder�
waren� er� een� bibliotheek� en� kantoorruimtes.�
De� ramen�waren�met�onzichtbaar�gaas�geblin�
deerd� en� het� gebouw�werd� dag� en� nacht� be�
waakt.�Van�het�groepshuis� in�Baarn�horen�we�
dat� de� tuin� door� de� WA� gebruikt� werd� voor�
oefeningen.�

In� september� 1933� verscheen� Kringnieuws,�
het�orgaan�van�de�kring�Gooi.�Er�stonden�vooral�
medelingen� in� voor� de� kringleden,� verslagen�
van�bijeenkomsten�en�veel�propaganda.�Vanaf�
15� februari� 1934� heette� het� blad� Zwart�Rood.�
Vanaf�november� 1934�was�dit�blad�het�orgaan�
van�de�kring�Gooi�Zuid.�Als�kringblad�voor�Gooi�
Noord�verscheen�toen�De�Stormram.�Dit�laatste�
blad� had� een� oplage� van� 2500� exemplaren�
(terwijl�de� kring�Gooi�Noord�nog�geen� 500� le�
den� telde!).� Beide� bladen� verschenen� om� de�
veertien�dagen.�Maar�terwijl�Zwart�Rood�keurig�

Mussert�en�Van�Duyl�bij�de�o�ciële�opening�van�water�
sportvereniging�'Hou�Zee'�in�Loosdrecht.�
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elke� veertien� dagen� bleef� uitkomen,� is� de�
Stormram� in�het�eerste�hal�aar�van�1935�hoog�
uit� één� keer� verschenen.� Financiële� perikelen�
lagen�hieraan�ten�grondslag.�

�
Elitair�of�volks?�

�
Wie�waren�nu�die�NSB�ers�tussen�Vecht�en�Eem�
in�de�eerste�helft�van�de� jaren�dertig?�Een�eer�
ste�aanwijzing�vinden�we�als�we�kijken�naar�de�
samenstelling�van�de� (functionele)�groepen� in�
1933.�Van�de�acht�groepen� in�het�Gooi�bestaan�
er� twee�uit� jongeren,� twee�uit�vrije�beroepen,�
twee�uit�middenstanders� en� een�uit� vrouwen.�
De� achtste� is� een� niet� nader� gedeÞnieerde�
'vakgroep� Hilversum'.� Van� de� aanhang� van�
fascistische� partijen� in� andere� landen�
(middenstand,�white�collar�workers,�militairen)�
vinden�we�hier�alleen�de�middenstanders�terug.�
Opvallend�zijn�de� twee�groepen�met� leden�uit�
de�sector�vrije�beroepen.�

Van� Veen10� heeft� onderzoek� gedaan� naar� de�
leden� uit� Hilversum� en� Bussum.� Voorzover� hij�
heeft�kunnen�achterhalen,�was� in�beide�plaatsen�
het�hoogste�sociale�niveau� (vrije�en�academische�

beroepen,�directeuren�van�grote�ondernemingen�
en� overheidsinstellingen,� gesalarieerden)� onder�
de� leden� sterk� oververtegenwoordigd,� in� Hilver�
sum�zelfs�2,8�keer�zoveel�als�verwacht�mocht�wor�
den.� Onder� de� partijfunctionarissen� was� deze�
oververtegenwoordiging� nog� sterker.� Daarente�
gen�waren� de� arbeiders� in� beide� plaatsen� sterk�
ondervertegenwoordigd.� Middenstanders� waren�
weer� oververtegenwoordigd,�maar� niet� zo� sterk�
als�de�hoogste�sociale�groep.�Het�is�tekenend�dat�
Van�Duyl�namens�de�kring�Gooi�tijdens�de�Landdag�
van�1934�aan�de�Leider�een�auto�kon�aanbieden.�In�
dat� jaar� kostte�het� goedkoopste� type� auto� (een�
Morris�Minor)� 1325�gulden.�De�auto�voor�Mussert�
zal�ongetwijfeld�wat�meer�gekost�hebben.�
Verder� bleken� diverse� mensen� die� in� het� maat�
schappelijke�leven�van�Hilversum�een�leidende�rol�
speelden,� lid�te�zijn�van�de�NSB:�bestuurders�van�
diverse� sportverenigingen� (onder� andere� de�
zwemvereniging,� de� cricketclub� en� de�manege),�
van� verscheidene� culturele� instellingen�
(waaronder�de�harmonie,�het�Goois�Museum�en�
de� volksuniversiteit),� twee� schooldirecteuren� en�
enkele�leidende�figuren�in�het�protestantse�kerke�
lijke�leven.11�
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Kijken� we� naar� de� beroepen� van� kring�� en�
groepsleiders�(voorzover�na�te�gaan),�dan�zien�
we�dat�de�vijf�kringleiders� inderdaad�geen�mis�
selijke�beroepen�hadden:�predikant,�advocaat,�
(grote)� houthandelaar,� commissaris� bij� een�
verzekeringmaatschappij�en�directielid�van�een�
Þnanciële� instelling� (die�ook�nog�dijkgraaf�van�
Amstelland� was).� Bij� de� groepsleiders� tre�en�
we� aan:� een� huisarts,� een� succesvolle� kunst�
schilder,� een� bankier,� een� eigenaar� van� een�
drukkerij,� een� advocaat,� een� architect,� een�
eigenaar� van� een� busbedrijf,� de� conservator�
van�het�Geologisch�Instituut�van�de�Universiteit�
van�Amsterdam,�een�notaris...�O� ja,�dan�waren�
er� ook� nog� een� vertegenwoordiger� en� een�
werktuigkundige,�maar�zij�vormden�een�kleine�
minderheid.�
De�leiders�van�de�NSB�in�onze�regio�waren�eer�
der� uit� de� maatschappelijke� elite� dan� uit� de�
middengroepen,� laat� staan�uit�de� laagste�klas�
sen,� a�omstig.� Naar� aanleiding� van� een� con�

ßict� tussen� de� groepsleiding� van� Soest� en� de�
kringleiding�van�Eemland� (Amersfoort)�betitel�
de�WA�leider�Hogewind�de�groepsleiding�als�de�
hele� liberale�herenkliek.� En� dan� doelde� hij� nog�
niet�eens�op�de�adellijke�groepsleden� in�Baarn�
en�Soest.�Kortom,�de� leiding�van�de�NSB� in�en�
rond� het� Gooi� kun� je� eerder� elitair� dan� volks�
noemen.� En� dat� voor� een� partij� die� zo� graag�
een�volkspartij�wilde�zijn!�

Over�het�voetvolk�van�de�NSB� in�onze� regio�
komen�we�weinig�te�weten.�Wel�is�duidelijk�dat�
de�maatschappelijke�achtergrond�van�de�gewo�
ne�leden�gevarieerder�was�dan�die�van�de�func�
tionarissen.� Zo� tre�en� we� bij� de� Hilversumse�
groep� 69� in� 1933� naast� drie� fabrikanten,� vier�
kooplieden� en� één� autobusondernemer� ook�
een� elektricien,� twee� schilders,� een� chau�eur�
en�een� stukadoor�aan.�De�groep�Laren�vertelt�
in�1935�over�zichzelf,�dat�ze�wat�stand�en�gods�
dienstige� overtuiging� betreft,� zo� sterk� uiteen�
loopt.12� De� inzet� van� deze� gewone� leden� laat�

Drie�Hilversummers�in�het�hoofdbestuur�van�de�NSB�(1933):�bovenste�rij,�tweede�van�links�Farwerck,�derde�van�links�
Van�Duyl,�onderste�rij,�derde�van�links�(naast�Mussert)�Hogewind.�
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nogal�eens�te�wensen�over.�Bij�een�deel�van�de�
vergaderingen� wordt� gesproken� over� een� ge�
weldige� opkomst,� bij� andere� bijeenkomsten�
wordt�die�opkomst�tegenvallend�genoemd.�Dat�
zal�zeker�ook�met�de�mentaliteit�van�een�deel�
van� de� leden� te� maken� hebben.� Kringleider�
Bijlsma� antwoordt� in� 1935� in� een� kwartaalver�
slag� van�Gooi�Noord� op� de� vraag� of� de� leden�
van� zijn� kring� Nationaal� Socialisten� zijn:� Nog�
lang�niet.�De�groep�Baarn�heeft�in�1934�last�van�
parasieten�die�alleen�in�naam�lid�zijn.�

Ik� heb� de� stellige� indruk� dat� het� meest�
 volkse�element'�onder�de�NSB!ers� in�de�WA�te�
vinden�was.�Dit�onderdeel�had�ook�binnen�de�
partij� geen� beste� naam.� Bij� een� deel� van� de�
aanhang�wekte� het� optreden� van� deze� lieden�
eerder� spotlust� dan� enthousiasme.� Er� werd�
onder�partijleden�gemopperd�over�hun�gebrek�
aan� discipline.� Ze� zouden� weinig� inzet� verto�
nen,�bijvoorbeeld� als� het�om� colportage� ging.�
De� al� eerder� genoemde� Bijlsma� typeerde� in�
1935�de�WA�in�Gooi�Noord�als�klein�en�matig.�En�
later�dat� jaar�was�zijn�oordeel�nog�negatiever:�
onbeduidend� in� sterkte� en� van� weinig� be�
teekenis.�Blijkbaar� is�er� in�de�WA� tussen�Vecht�
en�Eem� in�het�begin�van�1935�ook�nog�een�zui�
vering� uitgevoerd.� De� vendeladministrateur�
schreef�hierover�in�een�open�brief:�

Bij�de�reorganisatie�van�ons�Vendel�zijn�er�zwa�

re�klappen�gevallen.�Klappen�die�noodig�waren,�
in�het�belang�der�WA,�dus� in�het�belang�van�de�
geheele�Beweging.�De�kankergezwellen�hebt�Gij�
[de� vroegere� commandant� De� Veer]� zonder�
pardon�uitgesneden,�ten�einde�op�deze�wijze�het�
lichaam�te�redden.�

Het�ging�onder�anderen�om�WA�mannen�die�
weigerden� te�colporteren.�Dit�kon�niet�getole�
reerd� worden.� Immers:� Wij� zijn� geen� WA�
mannen�op�papier,�doch�in�de�daad.�Desalniette�
min�verdween�het�Vendel�eind� 1935� in�het�ka�
der�van�de�landelijke�ophe�ng�van�de�WA.�Een�
groot�deel�van�het�Vendel�ging�op�in�de�Neder�
landse�Wandelsport�Organisatie,�een�mantelor�
ganisatie� van� de� NSB.� Leider� van� deze� NWO�
werd� de� bovengenoemde� ex�commandant�De�
Veer.�

�
Een�slangenkuil�

�
Behalve� in�de� regio� speelden� sommige�Gooise�
NSB!ers�ook�op�nationaal�vlak�een�rol�van�bete�
kenis� in�de�partij.13�Gerrit�van�Duyl�was�al�spoe�
dig� een� van� de� populairste� sprekers� van� de�
NSB,� die� in� het� hele� land� voor� spreekbeurten�
werd� gevraagd.� Mussert� zelf� had� hem� begin�
1933�gevraagd� lid�van�de�partij� te�worden,�na�
dat�hij�hem�op�een�bijeenkomst�van�de�Rotary�
had�horen�spreken.�In�1933�haalde�hij�hem�ook�
in� het� partijbestuur� als� hoofd� van� de� afdeling�
Vorming.�In�die�functie�zag�Van�Duyl�zichzelf�als�
bewaker�van�de�ideologische�zuiverheid�van�de�
NSB.�In�1937�botste�hij�met�Mussert.�Het�tegen�
vallende�resultaat�van�de�NSB�bij�de�Kamerver�
kiezingen�van�dat�jaar�was�volgens�Van�Duyl�de�
schuld� van� de� Leider.� Met� enkele� bestuursle�
den�probeerde�Van�Duyl�Mussert� aan�de� kant�
te�zetten.�Dat�was�nog�eens�een�andere�verras�
sing� dan� een� auto"� Het� resultaat� was� dat� de�
samenzweerders� de� partij� moesten� verlaten.�
Van� Duyl� belandde� bij� een� extreem�rechtse�
splinterpartij.�

Frans�Eduard�Farwerck� richtte� in� 1912� in�Hil�
versum�een� tapijtfabriek�op�die�uitgroeide� tot�
Veneta.�Daarnaast�was�hij�een�van�de�stichters�
van�het�Goois�Museum� en� een� van�de�oprich�
ters�van�de�Hilversumse�Rotary.�Bij�deze�laatste�

Propagandawagen�voor�de�middenstand�bij�het�raad�
huis�in�Hilversum.�
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organisatie�ontmoette�hij�Van�Duyl.�Net�als�Van�
Duyl�werd� hij� in� 1933� lid� van� de�NSB.�Hij�werd�
landelijk� propagandaleider� van� de�NSB� en� een�
van�de�naaste�medewerkers� van�Mussert.�Vele�
partijleden� waren� niet� te� spreken� over�
Farwercks� lidmaatschap� van� de� Vrijmetselarij.�
Van�Duyl�probeerde� hem�mede�hierom� in� 1937�
ten�val�te�brengen,�maar�moest�in�datzelfde�jaar�
zelf�het�veld�ruimen.� In� 1940�was�Farwercks� rol�
in�de�NSB�uitgespeeld.�Rost�van�Tonningen,�een�
fel� tegenstander�van�de�Vrijmetselarij,�was�ver�
antwoordelijk�voor�zijn�val.�Jan�Hogewind�(ook�
al�uit�Hilversum)�was�oud�luitenant�kolonel�van�
het� KNIL.� In� 1933� kreeg� hij� de� leiding� van� de�
WA.�In�1936�werd�hij�hoofd�Indische�zaken�van�
de�NSB.�In�1937�moest�hij�tegelijk�met�Van�Duyl�
de�partij�verlaten.�

Ook� in�de�kring�Gooi�kreeg�Van�Duyl� te�ma�
ken�met�een�complot.�In�1934�ging�het�gerucht�
dat�hij�het�(ook�toen�al!)�op�de�positie�van�Mus�
sert�had�voorzien.�Bij�een�deel�van�de�NSB�was�
men�hier�niet�rouwig�om:�Van�Duyl�gold�als�een�
grotere� stemmentrekker� dan� de� Leider.� Met�
name� het� socialistische� dagblad� Het�Volk� pro�
beerde�dit�vuurtje�aan�te�wakkeren�en�kwam�in�
de� zomer� van� 1934� voortdurend� met� nieuwe�
'onthullingen'.� In�diezelfde� tijd�werd� er� vanuit�
de�kring�Gooi�geprobeerd�om�Van�Duyl�opzij�te�
zetten.� Toen� de� kringleider� een� plaatsvervan�
gend�groepsleider�uit�de�partij�had�gezet,�ging�
een� viertal� Hilversumse� NSB'ers� zich� bij� alge�
meen� secretaris� Cornelis� van�Geelkerken� over�
Van�Duyl�beklagen.�Van�Geelkerken�heeft� zich�
tijdens� dit� gesprek� op� zijn�minst� dubbelzinnig�
opgesteld.�Het� is�dan�ook�niet�vreemd�dat�ver�
volgens�in�het�Gooi�het�gerucht�de�kop�opstak,�
dat�Van�Duyl�als�kringleider�ontslagen�zou�wor�
den.� Dit� gebeurde� uiteindelijk� niet,� maar� dit�
alles�maakt� duidelijk� dat� de� NSB� (niet� anders�
dan� andere� politieke� partijen)� een� slangenkuil�
was.14�

Dat� laatste� ondervond� ook� de� groepsleider�
van�Soest,�P.D.�van�Ouwerkerk.�Eind�1933�raak�
te�hij�in�conßict�met�het�kringbestuur�van�Eem�
land� (Amersfoort)� onder� leiding� van� A.E.� van�
Goor�de�Oosterlingh.�Aanvankelijk� leek�dit�op�
gelost�te�zijn,�toen�de�groepspropagandaleider�

van�Soest�uit�zijn� functie�was�gezet.�Maar�het�
conßict�smeulde�door.�Van�Goor�eiste�ook�het�
ontslag�van�de�groepssecretaris,�Berghege.�Die�
had� blijkbaar� met� de� propagandist� overhoop�
gelegen.� Van� Goor� tekende� hierbij� aan:� Deze�
ruzie,� zuiver� van� persoonlijke� aard� waarin� de�
NSB ers� werden� betrokken,� werd� de� cause� cé�
lèbre� in� Soest,� en� vooral� in� de� Herensociëteit,�
zeer�ten�nadele�van�de�groep�Soest.�

Er�was� volgens�de� kringleider�maar� één�op�
lossing:�Beide�ruziemakers�met�vacantie.�Nieuwe�
secretaris� en� nieuwe� groepspropagandist...� Er�
blijkt�nog�een�addertje�onder�het�gras�te�zitten.�
Begin� 1934� schrijft� WA�leider� Hogewind� aan�
Van�Geelkerken:�
Ouwerkerk� is� een� slappeling,� als�was� in�handen�
van�Berghege,�die�daar�nu�al�vijf�maanden�voort�
durend� aan� het� intrigeren� is.� Zeer� onbetrouw�
baar�en�gevaarlijk�mens,�zegt�geen�Jood� te�zijn,�
maar!� Er� is� maar� één� mogelijkheid:� de� hele�
liberale� herenkliek� koudstellen.� Berghege� roye�
ren,� en� indien� dat� niet� helpt� ook� Ouwerkerk.�
Beter�nog�de�hele� groep� Soest�ophe�en� en�op�
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nieuw� formeren,� met� uitsluiting� van� alle� rotte�
appels.�

Dus�als�je�al�'machtig�veel'�op�een�jood�lijkt,�is�
dat�eind�1933,�begin�1934�voor�een�aantal�partij�
leiders�een�zware�verdachtmaking.�Van�Ouwer�
kerk�moest�inderdaad�het�veld�ruimen.15�

Ook� om� andere� redenen� verlieten� leden� de�
partij.�Het� ambtenarenverbod� heeft� er� ook� in�
onze� regio� ßink� ingehakt.�De� ambtenaren� die�
zich� bij� de� NSB� afmeldden,� stonden� op� alle�
sporten� van� de� maatschappelijke� ladder,� van�
een� telefoniste� tot� een�directeur� van� een�we�
tenschappelijk� instituut.� Het� hoofdkwartier�
suggereerde� om� in� deze� situatie� het� lidmaat�
schap�op�de�echtgeno(o)t(e)�te�laten�overgaan.�
Maar�het�ambtenarenverbod�was�niet�de�enige�
reden�om�het� lidmaatschap�op� te� zeggen.�Dr.�
D.E.�Schouten,�secretaris�van�de�NSB� in�Hilver�
sum,�noemde� in�een�brief�aan�het�hoofdkwar�
tier� van� 15�mei� 1933� drie� gevallen.�Het� eerste�
betrof�een� jonge�man:�hij� is�niet�geheel�"arisch"�
en�zijn�familie�waarvan�hij�ten�deele�a�ankelijk�is�
meent� dat� wij� antisemitisch� zijn.� Praten� helpt�
niet.� In� het� tweede� geval� ging� het� om� een�
hoofdonderwijzer� op� volksschool�met� grooten�
deels� leerlingen� van� s.d.a.p.� ouders� en� commu�
nistische�ouders.�Bedreiging�door�communist�dat�
deze�wel� zou� zorgen� dat� zijn� school� bij� de� a.s.�
nieuwe� inschrijvingen�door�de�ouders�zou�geme�
den�worden,�met� als� gevolg� op�wachtgeld� stel�
len.�Het�aantal�scholen�wordt�bij�ons�om�de�be�
zuiniging� toch� al� ingekrompen.� De� laatste� op�
zegging�kwam�van�een�winkelier.�Reden:�vrees�
voor� verlies� van� klanten� speciaal� onder�
[protestants�?]�orthodoxe�kringen.�

�
�Bloedgetuigen��
�
De�twee�manieren�waarop�tussen�Vecht�en�Eem�
meestal� propaganda�werd� gemaakt,�waren� het�
houden� van� openbare� vergaderingen� en� het�
colporteren�met�Volk�en�Vaderland.�Voor�openba�
re�bijeenkomsten�werd�een�zaal�gehuurd,�vaak�in�
een� plaatselijk� hotel.� Er� was� een� netwerk� van�
landelijk�bekende�NSB'ers�of�sympathisanten�die�
hier� optraden.� Een� enkele� keer�was� zo'n� grote�
bijeenkomst�toch�besloten,�als�er�aanleiding�was�

om�bang�te�zijn�voor�ongeregeldheden.�
Dit�was�bijvoorbeeld�het�geval�toen�Mussert�

op� 12�april� 1934� tijdens�een�grote�bijeenkomst�
in� hotel�Hamdor�� in� Laren� een�portret� in�ont�
vangst�nam�dat�de�schilder�Ed�Gerdes�van�hem�
gemaakt�had�(die�avond�gebeurde�er�overigens�
niets� onordelijks).� Er�was� bij� dit� soort� bijeen�
komsten�nogal�eens�politie�aanwezig,�soms� in,�
meestal�buiten�de� zaal.�Onder�het�handhaven�
van�de�orde�viel�blijkbaar�ook�een� (soms� zeer�
strikte)� controle�op�naleving� van�het�uniform�
verbod.� Bij� vergaderingen� in� oktober� en� no�
vember� 1933� in� Hilversum� en� Laren� werden�
NSB'ers�geverbaliseerd�wegens�het�dragen�van�
een�zwart�hemd�of�een�NSB�speldje.�(Niet�voor�
niets� droegen� de� WA�mannen� bij� de� boven�
beschreven�colportage�in�Bussum�een�wit�over�
hemd� en� een� grijze� broek).� Maar� niet� altijd�
hoefde� de� orde� gehandhaafd� te� worden.� Zo�
waren�er�in�Soest�openbare�vergaderingen�van�
de�NSB�waar�ordelijk�met�communisten,�socia�
listen�en�liberalen�werd�gediscussieerd.��

��Maar�als�de�NSB�colporteerde,�ging�het�wel�
erg�vaak�mis.�Daar�was�de�partij�ook�op�uit.�We�
zagen� in�het�begin�van�dit�artikel�dat�er�gecol�
porteerd�werd�in�een�'rode�buurt'.�Dat�deed�de�
NSB�daar�bij� voorkeur� (volgens�Volk�en�Vader�
land�werden�de�colporteurs�door�de�tegenstan�
ders�herhaaldelijk�'uitgenodigd'�om�in�de�Bolsje�
wiek� te� colporteren16).�De�bewoners�van�deze�
wijken� lieten�zich�zonder�veel�moeite�provoce�
ren� en� dan�werd� er� geweld� gebruikt.�De�NSB�
kroop�hierbij�graag� in�de�slachto�errol.� In�1933�
en� 1934� stonden� in� Volk�en�Vaderland� van� tijd�
tot� tijd� opsommingen� van� gebeurtenissen�
waarbij�NSB'ers�gewond�waren�geraakt�onder�
het�motto:�'Een�lijst�van�bloedgetuigen'.�

Tussen�13�juni�1933�en�11�maart�1934�vielen�in�
onze� regio�bij� twaalf� incidenten� zeventien�ge�
wonden�aan�NSB�kant.�Bussum�was�daarbij�het�
epicentrum:� bij� vijf� incidenten� waren� er� hier�
negen�gewonden� aan�NSB�kant.�Verder� vielen�
er� slachto�ers� in� Soest,� Baarn,� Weesp,� Naar�
den,�Hilversum�(slechts�één!�17)�en�Huizen.�Maar�
er� vielen� ook� gewonden,� wanneer� de� tegen�
standers� zelf� in�de�aanval�gingen.�De� radicaal�
socialistische�OSP� had� een� eigen� 'ordedienst',�
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de�SAW�(Socialistische�Arbeiders�Weer),�onder�
andere� in�Hilversum.�Zij�zochten�de�NSB ers�op�
in�Laren�en�Bussum.�Bijvoorbeeld�op�13�septem�
ber� 1933�bij�De�Witte�Bergen.�En�op�22�novem�
ber�1933,�toen�de�NSB�een�bijeenkomst�in�hotel�
Hamdor�� hield.� Vijf� NSB ers� uit� Hilversum� die�
op�de�Þets�op�deze� laatste�bijeenkomst�a�wa�
men,� werden� bij� de� hertenkamp� aangevallen�
door� 25�OSP ers�bewapend�met�knuppels�ver�
zwaard�met�lood.�

De� politie� en� de� gemeentebesturen� kregen�
genoeg�van�de�gevechten.�De�politie�kreeg�van�
beide� kanten� verwijten� van� partijdigheid.� De�
NSB� klaagde� nogal� eens� dat� de� politie� niet�
kwam�opdagen�of�wegkeek�als�haar� leden�be�

dreigd�werden.�Maar�als�dat�al�gebeurde,�was�
dat� zeker� niet� stelselmatig.� Dat� blijkt� uit� de�
verklaring�uit�1933�van�het�hoofd�van�de�Hilver�
sumse�politie:�

Ik� heb� de� overtuiging,� dat� zij� [de� NSB]� zeer�
regeringsgetrouw�zijn.�Nogmaals,�ik�heb�nooit�last�
met�hen�gehad.�Wel�hebben� zij�mij�uitgenodigd,�
op�hun�vergaderingen�te�komen,�doch� ik�heb�ge�
antwoord� dat� ik� daarheen� mijn� mannetjes� zou�
sturen.� Ik�verklaar�oprecht,�nog�niet�veel�van�het�
fascisme�te�weten,�doch� ik�beschouw�het�wel�als�
een�tegenwicht�voor�communisme�en�socialisme.�

De� gemeentebesturen� gingen� ingrijpen.� Op�
23� juli�1933�werd� in�Bussum�een�colportagever�
bod� voor� het� oostelijk� deel� van� de� gemeente�
van�kracht.�Op� 19�augustus�volgde�Huizen,�op�
13�november�Hilversum.� In� 1934�werd�het�ver�
bod�in�Bussum�aangescherpt�en�was�ook�in�het�
centrum� van� Laren� colporteren� verboden.� De�
linkse�partijen� in�Bussum�voelden�zich�niet�ver�
antwoordelijk�voor�de�rellen,�maar�werden�wel�
door�het�verbod�getro�en.�Zij�sloten�zich�aan�
een� in�een�Comité�van�Actie�tegen�het�verbod.�
En� met� succes,� want� in� november� 1934� werd�
het� verbod� opgeheven.� Maar� niet� voor� lang,�
want� het� jaar� daarop� was� het� verbod� in� het�
centrum� en� een� aantal� omliggende� straten�
weer�van�kracht.�

�
Op�zoek�naar�het�volk�

�
De�verhouding�tussen�de�NSB�en�de� linkse�par�
tijen�was�dus�ronduit�vijandig.�Zozeer,�dat�deze�
laatste� zich� aaneensloten,� wat� heel� ongebrui�
kelijk�was.�De�NSB�wilde�zo�vreselijk�graag�een�
volkspartij� zijn� en�was� daarvoor�wanhopig� op�
zoek� naar� aanhang� onder� de� arbeiders.� Daar�
voor�moesten�ze�bij�de� linkse�partijen�worden�
weggelokt,�maar�daar�hadden�ze�geen� trek� in.�
De�NSB�had�hun�qua�programma�ook�niets� te�
bieden.�De�vele� leden�uit�de�middenklassen�en�
de� maatschappelijke� elite� maakten� de� partij�
voor� arbeiders� ook� niet� zo� aantrekkelijk.� Het�
enige�dat�ze�de�arbeiders�kon�bieden,�was�een�
soort� arbeidsbemiddeling� waarbij� werkloze�
partijleden� in� het� kringblad� konden� aange�
ven�wat�voor�baan�ze�zochten.�Het�succes�hier�
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van�zal�niet�groot�zijn�geweest.�
Meer� succes� had� de� werving� onder� midden�
standers.�We�zagen�al�eerder�dat�twee�van�de�
acht� groepen� in� 1933� uit� middenstanders� be�
stonden.� In� de� kringbladen� werd� regelmatig�
door� sympathiserende� middenstanders� gead�
verteerd.� �Door�Hilversum,�Laren�en�Baarn� liet�
de�NSB�begin�december�1934�een�vrachtwagen�
met� geluidsinstallatie� rondrijden� met� op� de�
zijkant�de�tekst:�Koopt�bij�den�Middenstand�(het�
was� immers� Sinterklaastijd).� Maar� of� het� nu�
door�de� invloed� van� kerkelijke� gezagsdragers,�
de�angst�voor�klantenverlies�of�een�afwijkende�
politieke� overtuiging� kwam,� vele� middenstan�
ders�bleven�weg�bij�de�NSB.�

De�verhouding�van�de�NSB�met�de�kerken�was�
gecompliceerd.�In�de�Gooise�gemeentes�behoor�
de�74�(Blaricum)�tot�92�procent�(Huizen)�van�de�
inwoners� tot� een� kerkgenootschap.� Wilde� de�
NSB� hier� werkelijk� doorbreken,� dan� moest� ze�
ook�in�deze�kringen�aanhang�winnen.�In�de�pro�
testantse�kerken�leek�dat�te�lukken.�We�zagen�al�
eerder�dat�verscheidene� leidende� figuren� in�de�
hervormde�en�gereformeerde�kerken�en�organi�
saties� lid�van�de�NSB�waren�geworden.�Met�de�
katholieken�ging�dat�minder�gemakkelijk.�Zeker�
sinds� de� bisschoppelijke� vastenbrief� van� 1934�
was� het� voor� vooraanstaande� katholieken� niet�
goed�mogelijk�om�achter�de�NSB�te�gaan�staan.�
In� Hilversum� zou� het� kringleiderschap� van� een�
predikant� (Van�Duyl)� katholieken� hebben� afge�
schrikt.�Maar�niet�alle�katholieken�werden�door�
de�bisschoppen�of�Van�Duyl�afgeschrikt.�Volgens�
de� Bussumse� groepsleider� Jan� Robertson� was�
een�op�de�drie�NSB ers� in�zijn�omgeving�katho�
liek.18�Of�hij�nu�overdreef�of�niet,�de�heftige�stel�
lingname�van�katholieke�instanties�tegenover�de�
NSB�doet�vermoeden�dat�de�partij�wel�degelijk�
aantrekkelijk� kon� zijn� voor� een� deel� van� deze�
kerkelijke�kudde.�Een�voorbeeld�van� iemand�die�
aarzelde,� vinden� we� in� de� !Vragenbus � van� de�
katholieke� Gooische� Post� van� 27� oktober� 1934.�
Hierin�vraagt� !v.d.�B.� te�B. :�Kan�een�goed�katho�
liek�lid�zijn�van�de�n.s.b.,�wanneer�hij,�vanzelfspre�
kend,� daarvan� lid� is� uit� louter� ideële� overwegin�
gen?� En� waarin� bestaat� de� ongewenschtheid,�
uitgedrukt� in� den� laatsten� vastenbrief� van� ons�

hoogwaardig�episcopaat?�
De�krant�laat�hierover�al�meteen�geen�onduide�
lijkheid�bestaan:�Hierop�kunnen�wij�antwoorden�
met�een�positief�en�absoluut�neen!�De�uitspraak�
van�de�bisschoppen� zou�op� zich� al� voldoende�
moeten� zijn.� Maar� op� 3� november� maakt� de�
krant�ook�duidelijk�waarom:�
Het�nationaal�socialisme,�dat�in�zich�draagt�de�

bedoeling�om� in�den�staat�alles� gleich�zu�schal�
ten",� is�een�gevaar�voor�de�vrije�werkzaamheid�
der�kerk,�voor�het�katholieke�onderwijs,�voor�de�
katholieke�pers,�voor�de�katholieke�organisaties,�
de�katholieke�actie,�het�werk�der�kloosterorden.�

Op� 30� januari� 1935� hield� de� gereformeerde�
hoogleraar�Klaas�Schilder�een� lezing� in�het�St.�
Vitusgebouw� in� Bussum� onder� de� titel:� Is� de�
N.S.B.�christelijk?�Het�antwoord�van�de�spreker�
op� deze� vraag� was� een� onomwonden� 'neen'.�
De�organisatie�van�deze�avond�was� in�handen�
van�een�gemengd�comité,�waarin�ook�de�Anti�
revolutionairen� waren� vertegenwoordigd.� De�
NSB�protesteerde�in�de�lokale�pers�al�een�week�
tevoren� tegen� deze� avond.� Er� ontstond� een�
polemiek�tussen�NSB�en�ARP�over�de�objectivi�
teit�en�de�bedoelingen�van�Schilder.�Op�31�janu�
ari,�dus�één�dag�na�de�lezing�van�Schilder,�hield�
de�NSB�in�Novum�een�bijeenkomst�met�als�spre�
ker�J.H.L.�de�Bruin.�De�titel�hiervan�was:�Ja,�de�
NSB� is� christelijk.� De� Bruin� liet� een� auto� met�
dezelfde� tekst�als�opschrift� in�Bussum� rondrij�
den.�Maar�dat�veranderde�niets�aan�de�vijandi�
ge� houding� van� de� confessionele� partijen� te�
genover� de� NSB,� zeker� toen� de� Provinciale�
Statenverkiezingen�van�1935�eraan�kwamen.20�

We�kunnen� constateren�dat�ook� in�onze� re�
gio�het�succes�van�de�NSB�bij�de�confessionele�
groepen�achterbleef�bij�de�verwachtingen�van�
deze�partij.�De�zoektocht�naar� christenen�was�
niet�zo�wanhopig�als�de�zoektocht�naar�arbei�
ders,�maar�een�echte�doorbraak�bleef�uit.�

�
Het�standpunt�van�de�pers�

�
De� lokale�en�regionale�pers�nam�over�het�alge�
meen�een�neutraal�standpunt� in� tegenover�de�
NSB.� In� de� Gooi�� en� Eemlander,� De� Bel� en� de�
Soester�Courant�stonden�verslagen�van�openba�
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re� NSB�vergaderingen� die� zich� over� het� alge�
meen� beperkten� tot� een� (soms� uitgebreid)�
verslag� van�wat�daar�gezegd�was.�De� verslag�
geving� over� de� rellen� in� deze� bladen�was� be�
hoorlijk� zakelijk.� De� groep� Laren(�Blaricum)�
zette�regelmatig�kleine�annonces�in�De�Bel�over�
wat�er� te�koop�was� in�het�groepshuis.�De�Bus�
sumsche�Courant� stond� redelijk�welwillend� te�
genover�de�NSB.�Dat�zal�de�reden�geweest�zijn�
dat� een� redacteur� van� deze� krant� een� privé�
rondleiding�kreeg�door�het�groepshuis�aan�de�
Koningslaan.� Daarentegen� was� de� Gooische�
Post� vijandig.� Dit� katholieke� blad� liet� vaak�
(katholieke)�tegenstanders�van�de�NSB�aan�het�
woord.�We� zagen� al� eerder� dat� deze� krant� in�
haar�verslaggeving�over�rellen�in�Bussum�nega�
tiever�over� het�optreden� van�de�WA�was�dan�
over�dat�van�hun� 'communistische'� tegenstan�
ders.�

�
De�verkiezingen�van�1935�

�
De�verkiezingen�voor�de�Provinciale�Staten�van�
1935� (we� zagen� het� al� eerder)� vormden� het�
hoogtepunt� voor�de�NSB:�bijna�8�procent� van�
de� stemmen.�Hoe� zat�dat� in�onze� regio?�Nou,�
dat� liep� nogal�uiteen.� In�bijna�de� helft� van�de�
plaatsen� was� het� stemmenpercentage� hoger�
dan�het�landelijk�gemiddelde:�Huizen�8,6,�Blari�
cum�9,�Loenen�9,7,�Laren� 10,2,�Baarn� 10,6,�Hil�
versum�en�Nigtevecht� 10,7,�Bussum� 12,1,�Soest�
12,7� en� (de� absolute� top)� Naarden� met� 16,1.�
Daartegenover�staan�de�plaatsen�waar�de�NSB�
(soms�fors)�achterbleef�bij�het� landelijk�gemid�
delde:�Weesp�6,8,�Muiden�en�Muiderberg�6,5,�
Loosdrecht�5,9,�Loenersloot�5,6,�Vreeland�4,4,�
Ankeveen� 4,2,� Kortenhoef� 4,� Weesperkarspel�
3,5,� 's�Graveland�3,3,�Eemnes�2,7�en� (het�abso�
lute�dieptepunt�voor�de�NSB)�Nederhorst�den�
Berg� 1,8� procent.�Wat� direct� al� opvalt,� is� het�
grote� succes� in�Gooi�en�Eemland� (met�uitzon�
dering� van� Eemnes� en� 's�Graveland)� en� de�
slechte� resultaten� in� de� Vechtstreek� (met� uit�
zondering� van� Loenen� en� Nigtevecht).� Dat� is�
helemaal� in�overeenstemming�met�het� succes�
dat�de�NSB� al�dan�niet�had�met�het�opzetten�
van�afdelingen�in�deze�gebieden.�

Van�een�aantal�plaatsen�kunnen�we�ook�nog�
nagaan,� wat� de� resultaten� van� de� NSB� in� de�
wijken�waren.� In�Hilversum� en�Bussum�waren�
het�met�name�de�villawijken�waar�de�NSB�het�
erg�goed�deed.�In�Hilversum�behaalde�de�partij�
in� stemdistrict� 26� (omgeving� Utrechtseweg)�
22,9�procent�van�de�stemmen�en� in�district�35�
(omgeving� Loosdrechtseweg)� 18,4.� In�Bussum�
werd� in� stemdistrict� 11� (omgeving�Graaf�Wich�
manlaan)�19,5�en� in�district�7�(omgeving�Bredi�
usweg)�18,7�van�de�stemmen�behaald.�In�Soest�
was�stemdistrict�7�(Soesterberg)�koploper�voor�
de�NSB�met� 15,4�procent� van�de� stemmen.� In�
districten�met�veel�arbeiders�deed�de�NSB�het�
slecht.� In� Bussum� behaalde� de� partij� in� drie�
stemdistricten� ten� zuiden� van� de� Huizerweg�
(waar�ook�de� 'Bolsjewiekenbuurt'� lag)�3,7,�4,5�
en�4,6�procent.� In�Hilversum�waren�de� slecht�
ste� resultaten� in�de�stemdistricten�22� (1,9�pro�
cent),�21� (3,2)�en�24� (3,2),�allemaal� in�de�arbei�
derswijken�'over�het�spoor'.21�

Het�kringhuis�aan�de�Utrechtseweg�in�Hilversum�ten�
tijde�van�de�verkiezingen�van�1935.�
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In�bijna�alle�dorpen�met�minder�dan�tweedui�
zend�inwoners�had�de�NSB�nauwelijks�voet�aan�
de�grond�gekregen.�Daar�waren�de� resultaten�
in� 1935�dan�ook� slecht.�Uitzonderingen�waren�
Nigtevecht�en�Loenen.�Het�succes�van�de�NSB�
in� 1935� wordt� vaak� gekoppeld� aan� de� hoge�
werkloosheidscijfers� in� dat� jaar.� Maar� in� de�
Gooise� gemeenten� (inclusief� Baarn)�week� het�
percentage�werklozen� niet� af� van� het� Neder�
landse� gemiddelde.� Werklozen� zochten� ook�
eerder�hun�heil�bij�de� linkse�partijen�dan�bij�de�
NSB.�

Waar�kwamen�de�NSB�stemmen� in�1935�van�
daan?�Het�antwoord�op�deze�vraag�is�per�plaats�
verschillend.�Lokale�situaties�en�lokale�groothe�
den� konden�de� kiezers�naar�bepaalde�partijen�
toetrekken� of� ze� ervan� afstoten.� Maar� daar�
naast� is� er� toch� ook�wel� een� algemene� lijn� in�
het�stemgedrag�te�ontdekken,�zij�het�een�kron�
kellijn.� Vergelijken�we� de� lokale� uitslagen� van�
de�Tweede�Kamerverkiezingen�van�1933�met�de�
Statenverkiezingen� van� 1935� op� gemeentelijk�
niveau,� dan� zien�we� allerlei� verliezers.� Om� te�
beginnen�de� liberale�partijen�(de�Vrijheidsbond�
en� de� Vrijzinnig� Democratische� Bond).� In� de�
plaatsen�waar�de�NSB�in�1935�boven�het�lande�
lijk� gemiddelde� scoorde,� verloren� de� liberale�
partijen,�maar� bij� lange� na� niet� zoveel� als� de�
nationaalsocialisten�wonnen.�Dit�varieerde�van�
een�verlies�van�0,8�procent�(Laren)�tot�een�van�
5,6�procent�(Baarn).�

Ook� de� vier� grote� 'zuilenpartijen'� (RKSP,�
ARP,� CHU� en� SDAP)� verloren,�maar�weer� niet�
overal�evenveel�en�ook�niet�alle�vier� in�gelijke�
mate.�De�socialisten�handhaafden�zich�nog�het�
best:�hier�en�daar�wonnen�ze�zelfs�en�waar�ze�
verloren,� was� dat� hooguit� 1,2� procent.� Een�
stemmenverlies� aan� de� NSB� lag� dan� ook� niet�
voor�de�hand.�Ook�de�RKSP�hield�de�verliezen�
beperkt,�ongeveer�gelijk�aan�die�van�de�SDAP.�
Blijkbaar� had� de� r.�k.� kerk� haar� schaapjes� in�
onze�regio�behoorlijk�in�de�hand.�Dat�lag�anders�
bij�de�beide�protestants�christelijke�partijen.�Zij�
leverden� nogal�wat� stemmen� in:� de� ARP� ver�
loor�behoorlijk,� in�sommige�plaatsen�meer�dan�
4� procent.�Mogelijk� een� negatief� Colijn�e�ect.�
De� CHU� leed� in� de� meeste� plaatsen� een� be�

perkt�verlies,�maar�hier�en�daar�ook�fors�(zoals�
in�Huizen,�waar�ze�8�procent� inleverde).�Overi�
gens�zal�een�deel�van�het�confessionele�verlies�
naar� de� kleine� confessionele� partijen� (SGP,�
CDU,� Katholiek� Democratische� Partij)� zijn� ge�
gaan.�Zo� is�de�winst�van�de�SGP� in�Huizen�wel�
licht� a�omstig� van�de� verliezende�CHU.�Maar�
in�de�meeste�plaatsen�verloor�de�SGP�een�beet�
je.�

Heel�wat�verliezers�dus,�maar�bij�elkaar�verlo�
ren�ze�nog�niet�de�stemmenpercentages�die�de�
NSB�in�deze�plaatsen�won.�Het�lijkt�erop�dat�er�
meer� verliezers� zijn�geweest.�De�ontbrekende�
stemmen� kwamen� voor� een� niet� onbelangrijk�
deel� van� ontbrekende� partijen,� partijen� die� in�
1933�wel� en� in� 1935� niet�meededen.� Dat�was�
bijvoorbeeld� het� Verbond� voor�Nationaal�Her�
stel,� een� ultraconservatieve� nationalistische�
beweging.�Dat�had� in� 1933� in�Naarden�7,5�pro�
cent�van�de�stemmen�behaald,� in�Bussum�4,4,�
in�Hilversum�2,6,�in�Laren�3,2�en�in�Blaricum�3,9.�
Hun� opvattingen� stonden� niet� ver� af� van� die�
van�de�NSB,�dus�een�overstap�was�goed�denk�
baar.�Of�de�kiezers�van�de�ultra�orthodoxe�Her�
vormd�Gereformeerde� Staatspartij,� die� in� 1933�
in�Huizen�6,1�procent�van�de�stemmen�behaal�
de,� zijn� overgestapt� naar� de� goddeloze� NSB�
valt� te� betwijfelen.�Daarnaast� zal� de�NSB� (die�
veel� jongeren� trok)�ook�nogal�wat�nieuwe�kie�
zers�hebben�binnengehaald.�

�
Verzuiling�als�dam�tegen�de�NSB�

�
Over� het� algemeen� deed� de� NSB� het� in� 1935�
bijzonder�goed� in�het�Gooi�en� in�Eemland.�De�
resultaten� in� de� Vechtstreek�daarentegen�wa�
ren�gering.�Dat� laatste�viel�ook�te�verwachten:�
waar� het� niet� of� nauwelijks� gelukt� was� om�
groepen�op� te�richten�vielen�ook�weinig�stem�
men� te�behalen.�Ook� in�Weesp,�waar�dan�wel�
een�NSB�groep�bestond,� scoorde�de�partij�on�
der�het�landelijk�gemiddelde.�

Hoe� is� dit� verschil� tussen� Gooi� en� Eemland�
enerzijds�en�de�Vechtstreek�anderzijds�te�verkla�
ren?� Ten� eerste�was� de� Vechtstreek� nog� voor�
een�groot�deel�agrarisch.�De�dorpen�daar�had�
den�minder� dan� 2500� inwoners.�Deze� kleinere�
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gemeenschappen� waren� veel� sterker� verzuild�
dan�grotere�plaatsen,�de� invloed�van�de�kerken�
was�er�groter.�De�vier�'zuilenpartijen'�behaalden�
in� 1933�80� tot�90�procent�van�de�stemmen.�En�
dan�hebben�we�de�stemmen�op�de�SGP�nog�niet�
eens� meegeteld.22� Ook� in� Eemnes� kregen� de�
'zuilenpartijen'� erg� veel� stemmen.� In�het�Gooi,�
in�Baarn�en�in�Soest�bleef�dit�percentage�onder�
de� 70.�Dit� lijkt� te� bevestigen� dat� de� verzuiling�
een� dam� heeft� opgeworpen� tegen� het� opko�
mende� fascisme.� Daar� staat� tegenover� dat� in�
dorpen�als�Loenen�en�Nigtevecht� (met� in� 1933�
75,6�en�87,9�procent�van�de�stemmen�voor�de�
 grote� vier!)� de� NSB� het� goed� deed� in� 1935.�
Waarbij�aangetekend�moet�worden,�dat�Loenen�
in� tegenstelling� tot�Nederhorst�den�Berg,�Kor�
tenhoef� en� Loenersloot� geen� arme� gemeente�
was.23� In� de� Vechtstreek� lagen� niet� alleen� ver�
zuilde�dorpen.�Weesp�en�Muiden�waren�stadjes�
met� respectievelijk�7200�en�2900� inwoners.�De�
verzuildheid�was�er�even�sterk�als�in�de�rest�van�
de�Vechtstreek.�Anders�dan�in�de�dorpen�had�in�
deze�twee�plaatsen�de�SDAP�een�groot�aandeel�
in�dit�verkiezingsresultaat.�

Blijkbaar� was� het� verschil� verstedelijkt� ge�
bied/platteland�niet�de�voornaamste�verklaring�
voor�de�resultaten�van�de�NSB.�Ook�steden,�of�
liever�stadjes,�konden�weerstand�bieden�aan�de�
lokroep� van� de� nationaal�socialisten.� Vermoe�
delijk� speelde�hierin�een�andere� factor�dan�de�
tegenstelling� dorp/stad� of� die� van� sterker� of�
minder� sterk� verzuild� een� hoofdrol.� Het� gaat�
dan�om�de� factor� (wel)stand.�Weesp�was�een�
industriestad�zonder�villawijken.� In�Weesp�ont�
brak�het�(net�als�in�de�rest�van�de�Vechtstreek)�
aan� een� omvangrijke� gegoede� elite.� In� feite�
was� bijna� de� hele� Vechtstreek� weinig� welva�
rend�en�daarmee�minder�vatbaar�voor�de�NSB�
propaganda.�Dat� lag�wel�anders� in�de�plaatsen�
van�Gooi�en�Eemland.�Die�voldoen�aan�de�ken�
schetsing�die�Kooy�van�dit�soort�plaatsen�geeft:�
In�deze�gemeenten�neemt�de�goed�gesitueerde�
burgerij�een� in� vergelijking�met�het� land�als�ge�
heel� kwantitatief� sterke� tot� zeer� sterke� positie�
in.�Het� zijn� 'deftige'�gemeenten,�waar�onder�de�
'deftige'�burgerij�de�oud�Indisch�man,�de�o�cier�
en�de�hoge�(ex�)ambtenaar�bekende�verschijnin�

gen�vormen.�De�grote�bijval�jegens�de�NSB�moet�
in� deze� oorden� van� hoge� welstand� met� hun�
fraaie�villa's�en� lommerrijke� lanen�vooral�de�uit�
drukking� zijn� van� onder� de� plaatselijke�
'deftigheid'� levende� Mussert�sympathie.� Die�
deftigheid�leidt�tot�'salon�nazisme'...24�

�
�Rasgenoten��

�
Ook�in�onze�regio�was�de�uitslag�van�de�Staten�
verkiezingen� van� 1935�het�hoogtepunt� van�de�
NSB.�De�neergang�zette�datzelfde� jaar�nog� in.�
De�conservatieve,�ja�zelfs�de�reactionaire�stand�
punten� van� de� NSB� trok� velen� aan� voor� wie�
nationalisme,�het� leger,�het�vorstenhuis,� tucht�
en�orde�en�het�behoud�van�de�koloniën�hoog�in�
het�vaandel�stonden.�In�1935�ging�de�partij�zich�
steeds�meer�op�Duitsland� richten� en� dat� ging�
velen�(ook�uit�de�conservatieve�hoek)�te�ver.�Er�
was�vanuit�het�Gooi�al�geprotesteerd�toen�Volk�
en�Vaderland� op� 15� september� 1934� een� jube�
lende� reportage� over� de� partijdag� in� Neuren�
berg�met�een�groot�portret�van�Hitler�bleek�te�
bevatten.�Ook�het� toenemende� antisemitisme�
in� de� partij� viel� niet� goed� bij� een� deel� van� de�
achterban.�

We�zagen�al�eerder�dat�de�NSB�ook� in�onze�
regio�zowel�joodse�als�antisemitische�leden�had�
en�dat�dit�behoorlijk�kon�wringen.�Dat�was�ook�
het�geval� in�Laren� in� september� 1935.�Groeps�
leider� Hengeveld� schreef� toen� aan� Farwerck�
dat� kort� geleden� een� jood� lid� was� geworden�
van�zijn�groep�die�een�voorbeeld�wilde�worden�
voor� zijn� 'rasgenoten'� die� in� zijn� ogen� niets�
anders�deden�dan�antisemitisme�kweken�(sic").�
Maar�de�antisemitische�toon�die�Volk�en�Vader�
land� steeds�meer�begon� aan� te� slaan,�maakte�
dit� streven� onmogelijk.� Hengeveld� betreurde�
deze�gang�van�zaken:�
Ik�weet�en�voel�voor�mezelf,�dat�de�NSB�door�
het� openlijk� uitkomen� voor� anti�semitisme�wel�
licht� honderden� winnen� zou.� Maar� weegt� de�
winst� van� die� honderden� op� (een� motief� dat�
onze� Leider� Mussert� tot� dusver� onverbiddelijk�
afwees)� tegen� het� verlies� van� enkele� tientallen�
prima�Joodsche�Nederlanders ?�

Farwerck� liet� zijn� groepsleider� in� de� kou�
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staan� en� herhaalde� letterlijk� de� inhoud� van�
Musserts�eerder�geciteerde�brief.�Het�groeien�
de� antisemitisme� (overal� zijn�het�de� Joden,�die�
op�meer� dan� unfaire� wijze� tegen� ons� te� velde�
trekken)� hadden� de� joden� aan� zichzelf� te� wij�
ten.� Als� onze� Joodsche� kameraad� dat� niet� wil�
lezen,�dan�wil�hij�de�waarheid�niet� lezen,�omdat�
de�waarheid�hard�is,�liet�hij�Hengeveld�weten.25�

�
Besluit�

�
In�de� jaren�1931�1935�was�de�NSB�tussen�Vecht�
en� Eem� een� beweging� van� belang� geworden.�
Dit�gaat�met�name�op� voor�het�Gooi�en�Eem�
land.�Daar�groeide�ze�in�het�begin�snel�en�kreeg�
ze�landelijke�betekenis.�In�de�Vechtstreek�sloeg�
de� partij� veel� minder� aan.� Dit� heeft� vooral� te�
maken�met�de�geringere�welstand�daar.�Want�
hoezeer�de�NSB�ook�een�volkspartij�wilde� zijn�
(in�het�bijzonder�wat�de�aanhang�betreft),�het�
bleef�toch�qua�karakter�en�qua�leiding�een�elite�
partij.� Daarin� (onder� andere)� verschilt� ze� van�
rechtspopulistische� partijen� in� onze� tijd:� die�
halen�hun�aanhang�voor�een�belangrijk�deel�uit�
de� lagere�bevolkingsgroepen�en�zetten�zich�af�
tegen� de� elite.� In� de� villawijken� van� Gooi�� en�
Eemland� recruteerde� de� NSB� een� groot� deel�
van� haar� aanhang,� onder� de� arbeiders� van�
Weesp�en�de�boeren�van�Eemnes�vond�zij�veel�
minder�weerklank.��

De� neergang� kondigde� zich� in� 1935� al� aan.�
Aan�het�eind�van�dat�jaar�begon�het�ledental�te�
dalen.� Bij� de� Tweede� Kamerverkiezingen� in�
1937�zette�de�teruggang�door.�Maar�je�kunt�niet�
zeggen� dat� de� ratten� massaal� het� zinkende�
schip�verlieten.�De�NSB�scoorde� in�de�gemeen�
ten�waar�ze� in�1935�boven�het� landelijk�gemid�
delde�was�uitgekomen,�ook� in� 1937�boven�het�
toenmalig� landelijk� gemiddelde� van� 4,4� pro�
cent.�In�Naarden�behaalde�ze�zelfs�nog�bijna�10�
procent.� En� nog� opmerkelijker:� in� sommige�
plaatsen�in�de�Vechtstreek�waar�de�NSB�in�1935�
ver�onder�het� landelijk�gemiddelde�was�geble�
ven,� kwam� ze� daar� nu� bovenuit.� Dat� was� in�
Kortenhoef�en�Loenersloot�het�geval.�Het�vin�
den�van�de�verklaring�daarvan�vormt�een�uitda�
ging�voor�lokale�onderzoekers.�

We� zagen� al� eerder� dat� in� 1940� het� aantal�
leden�van�de�NSB�in�het�Gooi�was�teruggelopen�
tot�842.�Maar�daarmee�was�de�rol�van�de�NSB�
ers�tussen�Vecht�en�Eem�nog�niet�uitgespeeld.�
Van�degenen�die� in�mei�1940�nog� lid�waren�(of�
opnieuw� werden),� hebben� sommigen� tijdens�
de�bezetting�carrière�weten�te�maken.�Kringlei�
der� Buitenhuis� van� Gooi�Zuid� schopte� het� tot�
burgemeester� van� Naarden.� Zijn� voorganger�
Van�Vloten�werd� in� 1943�procureur�generaal� in�
Den� Haag.� Kringleider� Doude� van� Troostwijk�
werd�benoemd� tot�burgemeester�van�Loenen.�
De� Bussumse� groepsleider� Robertson� was� de�
naaste�medewerker�van�Rost�van�Tonningen�bij�
de�Nederlandse�Bank.� En� groepsleider�Gerdes�
(Laren�Blaricum)�was�vanaf�1942�hoofd�afdeling�
beeldende� kunsten� van� het� Departement� van�
Volksvoorlichting� en� Kunsten.� Maar� dat� was�
een� andere� periode,� mijlenver� verwijderd� van�
de�'fatsoenlijke'�beginjaren�van�de�NSB.�

�
Noten�
1.� Bijnaam� van� de�  rode!� buurt� ten� zuiden� van� de�

Huizerweg.�
2.� De�Gooische�Post,�5�september�1934.�
3.� N.P.�Passchier�en�H.H.�van�der�Wusten,�Het�electo�

raal�succes�van�de�NSB� in�1935;�enige�achtergron�
den�van�verschillen� tussen�de�gemeenten,� in:�De�
jaren� dertig.� Aspecten� van� crisis� en�werkloosheid�
onder� redactie� van� P.W.� Klein� en� G.J.� Borger.�
Amsterdam�1979,�p.�262�263.�

4.� Lou�de�Jong,�Het�Koninkrijk�der�Nederlanden�in�de�
Tweede� Wereldoorlog.� Deel� I� Voorspel.� !s� �
Gravenhage�1969.�Hoofdstuk�4,�p.�64�e.v.�

5.� Geciteerd� in�Robin�te�Slaa�en�Edwin�Klijn,�De�NSB.�
Ontstaan� en� opkomst� van� de� Nationaal� Socialisti�
sche�Beweging,�1931�1935.�Amsterdam�2013,�p.�308.�
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december�1931�tot�juni�1935.�Doctoraal�scriptie�UvA�
1978,�te�raadplegen�bij�het�NIOD,�p.�40�42.�

7.� In�pension�Brugzicht�in�Vreeland�vond�in�mei�1934�
vergadering� van� groep� 6� (Nieuwersluis)� plaats.�
Mogelijk� was� deze� groep� een� gecombineerde�
Nieuwersluis�Vreeland�groep.�

8.� De�kringleider�van�Amersfoort,�Van�Goor�de�Oos�
terlingh,� schrijft� in� een� brief� van� 29� november�
1933�over�60�WA�mensen�uit�Hilversum.�

9.� De�Jong,�p.�269.�
10.�Zie�noot�6.�
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12.�Zwart�Rood�jaargang�2,�nummer�14,�17�mei�1935.�
13.�Zelfs�Mussert�had�banden�met�onze� regio.� In�de�

jaren�twinig�woonde�hij�in�de�Kerkstraat�in�Baarn.�
En�in�mei�1940�dook�hij�onder�in�Huizen.�

14.�Zie�voor�deze�kwestie:�Te�Slaa�en�Klijn,�p.�550�553.�
15.�NIOD,� archief�NSB,� inv� nr� 344:�Over� het� ontslag�

van�P.D.�van�Ouwerkerk,�groepsleider�te�Soest.�
16.�Volk�en�Vaderland,�10�02�1934.�
17.�Opmerkelijk!�Hilversum� had� verreweg� het� groot�

ste�contingent�WA�ers�in�onze�regio�en�er�was�ook�
een�afdeling�van�de�SAW.�Het� lijkt�erop�alsof�bei�
de� er� de� voorkeur� aangaven� om� hun� conßicten�
niet�in�Hilversum�zelf,�maar�in�Bussum�of�Laren�uit�
te�vechten.�

18.�Geciteerd�in�De�Jong,�p.�267.�
19.�Te�Slaa�en�Klijn�komen�voor�de� landelijke�NSB�tot�

eenzelfde�cijfer.�
20.�Eén� jaar� eerder� gebeurde� hetzelfde� na� een� anti�

NSB�toespraak�van�Romme�in�Casino�(Hilversum).�
De� volgende� dag� hield� de� NSB� in� hetzelfde� ge�
bouw�een�bijeenkomst�om�Rommes�woorden� te�
weerleggen.�

21.�Deze� gegevens� komen� uit� de� scriptie� van� Van�
Veen,�p.�85,�138�en�139.�

22.�In�1933�behaalde�de�SGP� in�Loenen,�Huizen,�Eem�
nes,� Loenersloot,� Vreeland,� Loosdrecht� en� Kor�
tenhoef�6�tot�13�procent�van�de�stemmen.�

23.�Er�waren�daar�rond�1935�28�personenauto s,�dat�is�
één�op�de�49� inwoners.�Deze�verhouding�komen�
we� ook� in� de� rijke� gemeenten� Baarn,� Soest� en�
Hilversum� tegen.� En�het�percentage� aangeslage�
nen� in� de� inkomstenbelasting� lag� hoger� dan� in�
Soest,� Laren�en�Huizen.�Gegevens�ontleend� aan.�
Th.�Limperg,�Marktanalytisch�Handboek�van�Neder�
land.� s�Gravenhage,�1937,�p.�42�43�en�578�581.�

24.�W.A.� Kooy,� Het� echec� van� een� volkse� beweging.�
NaziÞcatie� en�denaziÞcatie� in�Nederland� 1931�1945.�
Assen�1964,�p.�332.�

25.�Te�Slaa�en�Klijn,�p.�714�715.�
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Dit� artikel� schetst� een� beeld� van� zomaar� een�
Blaricums� boerenechtpaar� in� wiens� leven� de�
Tweede�Wereldoorlog� diepe� sporen� heeft� na�
gelaten.�Hun�briefwisseling,�die�duurde�van�28�
augustus�1939�tot�23�mei�1940,�geeft�een�beeld�
van� hoe� ze� omgingen� met� de� problemen� en�
conßicten� die� de� Duitse� bezetting� met� zich�
meebracht.� Ook� het� dagelijkse� leven� op� de�
boerderij� in� de� periode� 1940�1945� krijgt� aan�
dacht,�evenals�de�gevolgen�van�deze�oorlog.�

�
De�oproep�

�
Op�28�augustus�1939�begon�de�Algemene�Mo�
bilisatie� in� Nederland.� Veelal�werden�mannen�
opgeroepen�die�al�militair�geoefend�waren.�Dat�
gold� ook� voor� Hendrik� Bakker� (1904�1950),�
landbouwer�en�veehouder�aan�Franse�Pad�11�in�
Blaricum,� in� 1929� getrouwd�met� Elisabeth� de�
Graaf� (1906�1984)�uit�Bussum.�Hij�vertrok�naar�
Hollandse� Vesting� bij�Muiden�om� zich� te�mel�
den,�zijn�vrouw�met�de�zorg�voor�acht�kinderen�
en�de�boerderij�onzeker�achterlatend.��

Het� is� augustus� 1939.� Zoals� iedere� ochtend�
spoelt�Elisabeth�Bakker�de�melkbussen�schoon�
en�zet�ze�op�het�rek.�Vanmiddag�rond�half�vijf�
gaat� haar�man� Hendrik� voor� de� tweede� keer�
die�dag�met�paard�en�wagen�naar�de�Blaricum�
mer�Meent1�om�daar,�net�als�andere�boeren,�de�
koeien�te�melken.�Dan�is�het�op�het�Franse�Pad�
weer�een�komen�en�gaan�van�boeren�uit�Blari�
cum� en� Laren�met� hun�wagens� en� transport�
Þetsen,�beladen�met�melkbussen.�

De�postbode�loopt�het�erf�op�met�een�envelop�
van� het�ministerie� van� Justitie� in� zijn� handen:�
Past�Henk�zijn�uniform�nog,�vrouw�Bakker?�Elisa�
beth�schrikt�van�zijn�woorden.�Ze�weet�uit�het�
dorp�dat�er�mannen�worden�opgeroepen�voor�
militaire� dienst� vanwege� de�Mobilisatie,�maar�
dat� zijn� geen� mannen� met� acht� kinderen� en�
een�boerenbedrijf.�Ze�brengt�de�envelop�naar�
binnen.�

Hendrik� opent� de� envelop� en� zucht� diep.�
Elisabeth� begrijpt� meteen� dat� hij� is� opgeroe�
pen.�Dat�betekent�dat�hij�het�werk�in�en�om�de�
boerderij�voorlopig�niet�kan�uitvoeren.�Zij�bre�
ken�er� zich�het�hoofd�over.�Waarom�Hendrik?�
Hij�kent�boeren�zonder�kinderen�die�niet�opge�
roepen� zijn,� en� ook� boeren� die� dicht� bij� hun�
boerderij� gelegerd� zijn.� Gelukkig� weet� Elisa�
beth,� een� boerendochter,� van� aanpakken.�
Maar�zij� staat�er�wel�alleen�voor,�met�een�ne�
gende�kind�op�komst.�En�hoe�lang�zal�haar�man�
weg�zijn?�

Enige�dagen� later,�het� is�eind�augustus,�ver�
trekt�Hendrik�Bakker�om�zich�te�melden� in�Ves�
ting� Holland,� bij� Muiden.� Lammert� Calis,� de�
achterbuurman�van�de�boerderij�aan�de�Ange�
rechtsweg,� ingang� Mosselweg,� (mijn� grootva�
der)�heeft�beloofd�zijn�zonen�Gijs�en�Klaas�bij�te�
laten�springen;�zoon�Lammert�kan�niet�meehel�
pen,� die� is� ook� gemobiliseerd.� De� familie�
Lanphen,� buren� uit� Hendriks� jeugd� aan� de�
Meentweg,� stuurt� zoon� Guus.� Ook� Henk� de�
Graaf,� de� broer� van� Elisabeth,� komt� helpen.�
Ondanks� deze� hulp� staat� Elisabeth� voor� een�

Op�het�eerste�gezicht�heeft�het�dorp�Blaricum�weinig�schade�ondervonden�van�de�
Tweede�Wereldoorlog.�Voor�het�persoonlijke�leven�van�de�inwoners�lag�dat�echter�
anders.�Vaders�werden�gemobiliseerd,�joodse�mensen�werden�gedeporteerd,�jonge�
mannen�werden�verplicht�tewerkgesteld�in�Duitsland.�Verzetsmensen�pleegden�
sabotage,�bemachtigden�voedsel�en�bonnen�voor�onderduikers�en�bezorgden�op�
geheime�adressen�verborgen�wapens�uit�Engeland.�

De Tweede Wereldoorlog in Blaricum 
volgens de briefwisseling van een boerenechtpaar 

�
Lida�Calis�

 1940-1945 tussen Vecht en Eem 
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Hendrik�Bakker�en�Elisabeth�de�Graaf�op�hun�trouwdag�
in�Bussum,�1929�(coll.�fam.�Bakker)�

bijna�onmogelijke�opgave:�het�voortzetten�van�
het�zware�werk� in�en�om�de�boerderij,�zonder�
Hendrik,� haar� steun� en� toeverlaat,� en�de� zorg�
voor� de� kinderen.� Ze� zijn� nog� zo� klein� en� de�
negende� in� haar� buik� laat� zich� al� meetellen.�
Naast� deze� zorgen� is� er� ook� de� ongerustheid�
over�haar�man.�Hoe�lang�zal�Hendrik�wegblijven�
en�wat�hangt�hem�boven�het�hoofd?� Ze�weet�
inmiddels�dat�hij,�als�onderofficier,�is�aangesteld�
als� foerier,� die� zorgt� voor� de� bevoorrading,�
inkwartiering�en�huisvesting�van�de�soldaten.�

�
De�briefwisseling�begint�

�
Ze�beloven�elkaar�te�schrijven;�zij�zal�hem�informe�
ren�over�het�reilen�en�zeilen�op�de�boerderij�en�hij�
zal�haar�schrijven,�hoe�het�hem�vergaat�in�militaire�
dienst�en�raad�geven�over�hun�boerenbedrijf.�

In�haar�eerste�brief�van�30�augustus�1939�naar�
militair�H.�Bakker,� I�II�34�RI,�Treinafdeling�Ves�
ting�Holland,�schrijft�Elisabeth:�

Beste�Man,�we�hebben� je�kaarten�ontvangen.�
Ik�ben�blij�dat� jij� je�er�nog�al� in�schikken�kan.�Je�
moet�het�maar�nemen�als�een�soort�vakantie.�Als�
het�maar� niet� te� lang� duurt,� gaat� het�met�mij�
hier�ook�best.�Veel�groeten�van�mij�en�een�zoen.�
Je�vrouw.�En�het�oudste,�achtjarige�dochtertje�
Jopie� schrijft:� Beste� Papa,� Ik� heb� vanavond� al�
een� kan�melk�uitgemolken.�Maar�morgenavond�
probeer� ik� twee� kan�uit� te�melken.� Ik�heb� van�
nacht� lekker� in� je� nessie� geslapen.� Dag� beste�
Papa,� de� groeten� van� Jopie,� Toosie,� Marie,�
Doora,�Keesie,�Dikie,�Jan,�Bennie�en�Mama.�

Op�3�september�schrijft�Elisabeth:�
Lieve�Beste�Man,�We�hebben�je�berichten�ont�

vangen.�De�jongens�zijn�dol�als�de�post�weer�wat�
heeft�gebracht.�Gisteravond�was�ik�aan�het�melk�
rondbrengen�maar�ze�stonden�allemaal�buiten�te�
wachten� en� maar� schreeuwen,� weer� een� brief�
van�papa.�Het�gaat�hier�zijn�gewone�gang�en�met�
het�werk�gaat�het�goed.�Voor�de�koeien� is�er�de�
heele� maand� september� niets� te� krijgen,� van�
geen�een�meelboer,�voor�paarden�of�kippen�ook�
niet,�voor�voer�voor�varkens�is�er�een�bon�nodig.�
Wat� zullen�wij� doen�met� dorsen,� even� afwach�
ten?�

Begin� september� schrijft� Elisabeth� dat� de�
school�weer�begint�en�dat�ze�voortaan�beter� s�
morgens� in� plaats� van�  s� avonds�de�melk� kan�
gaan�venten.�Anders�kunnen�de�kinderen�pas�na�
9�uur�naar�bed�en�dat�is�veel�te�laat.�Die�morgen�
is�ze�naar�het�gemeentehuis�geweest�om�ver�
goeding� te� vragen� voor� de� vervangende� hulp�
die�ze�krijgt�op�de�boerderij.�

Het�heeft�een�uur�geduurd�voordat�we�zover�
waren�dat� ik�voor�f�17,50� in�aanmerking�kon�ko�
men.� In�het�begin�was�het� f� 12,50�maar�op�het�
laatst�heb� ik�opgegeven�dat� ik�voor�hulp�25�gul�
den� kwijt� zal� zijn.� Nu� hoop� ik�maar� dat� ik� het�
Zaterdag�ook�krijg.�

 s�Middags� is�ze�naar�de�Meent�geÞetst�om�
voor� het� eerst� een� koe� te� gaan� melken,� een�
roodbonte�koe.�Ze�is�een�boerendochter�en�de�
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Rooie� is� haar� koe,�maar� ze� heeft� nooit� eerder�
een�koe�gemolken.�Nu,�het�valt�niet�mee.�Ik�heb�
er�een�kan�of�vier�uit�gekregen�en�heb�zowat�een�
half�uur�werk�gehad.�En�over�Hendriks�verblijf� in�
Muiden:�

Denk� er� om� dat� je� geen� ongelukken� maakt,�
denk� om�de� tram� hoor�want�die� gaat� net� langs�
die�staldeur.2� Ik�vind�het�erg�gevaarlijk.�Schrijf� je�
gauw�terug.�Volgende�week�zondag�kom� ik�weer�
in�Muiden�en� je�kan�er�van�op�aan�dat� ik�Muiden�
voor�mijn�hele�leven�weet�te�vinden.�Nu�veel�groe�
ten�en�een�paar�zoenen�van�je�Vrouw.�

Ook� informeert� ze� hem� nog�over� het� verko�
pen� van� een� kalf,� de� opbrengst� van� het�melk�
venten� en� ook� wie� de� melk� nog� niet� betaald�
hebben.�

In�februari�1940�schrijft�ze�over�verschrikkelij�
ke�kou�en�de�dood�van�een�derde�kalf.�Ze�heeft�
bericht�over�de�ruilverkaveling�ontvangen:�

Maandag�kun�je�tusschen�9�12�uur�voor�de�letters�
A.B.�en�C.�in�de�RK�vereniging�komen�kijken.�Ik�heb�
de�brief�van�de�Ruilverkaveling�naar�je�opgestuurd,�
als� je� Zondag� geen� verlof� krijgt� vraag� dan� of� je�
Maandagochtend� zelf� naar� Eemnes� mag� gaan.�
Twee�mensen�van�Defensie�kwamen�het�vee�taxe�
ren.� Daar� heb� ik� een� afschrift� van� gekregen.� De�
koeien�doen�gemiddeld� f� 205,��per� stuk,�de�paar�
den,�zowel�ras�als�hit 3�doen�f�200,��per�stuk.�

Ze�bezitten�in�die�tijd�circa�veertien�koeien.�

Niets�over�de�bevalling�
�

Op�21�maart�bevalt�Elisabeth�van�zoon�Paul,�hun�
negende� kind.�Hij� is� ruim� een�maand� te� vroeg�
geboren.�Op�maandagavond� 22� april�om�9�uur�
schrijft�ze:�

Mijn� lieve�man,� zoojuist� je�kaart�ontvangen�en�
wil�je�even�het�een�en�ander�vertellen.�Om�half�vijf�
was�Gijs�er�al,�toen�ben�ik�ook�opgestaan�en�om�7�
uur�waren�we�haast�al�klaar�met�voeren�en�mel�
ken.�Vanmorgen�om�een�uur�of�half�tien�heeft�Jan�
gekalfd.� Klaas� van� Lammert� heeft� geholpen.� Ik�
heb�Jan�een�dek�opgedaan�en�vanmiddag�was�het�
licht�er�al�af.4� Toen�heb� ik�hem�tegen�5�uur�maar�
uitgemolken�en� toen�Gijs�om�kwart�voor�6�weer�
kwam�had� ik�mijn�Rooie�ook� al�uit.�Toen�heb� ik�
Paultje�geholpen,�in�die�tijd�heeft�Gijs�gevoerd�en�
toen�hebben�we�verder�samen�afgemaakt.�Tegen�
8�uur�waren�we� klaar,� toen�nog�brood� eten,�de�
jongens�moesten� ook� nog� eten,� en� nu� liggen� ze�
juist�in�bed.�Het�is�een�heele�dag�van�5�uur�af�in�de�
weer.�

En�nu�nog�nieuws�en�dat� is�dat�Lammert�Calis�
vanmiddag� zijn� been� heeft� gebroken.� Hij� heeft�
een� klap� gekregen� van� die� hit� die� ze� van� Gerrit�
van� Krelis� teruggekregen� hebben.� Nu� veel� groe�
ten�van�allemaal�en�van�je�vrouw.�

Voor�het�eerst�noemt�Elisabeth�hier�de�naam�
van� Paultje,� het� negende� kind.� In� geen� enkele�

Hendrik�en�Elisabeth�voor�hun�boerderij�Franse�pad�11,�circa�1933�(coll.�fam.�Bakker).�
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brief� verwijst� ze� naar� haar� zwangerschap� en�
bevalling.�

Maandagavond�29�april�om�8�uur�bericht�Eli�
sabeth:� Mijn� lieve�Man,� de� heele� dag� heb� ik� al�
naar�de�post�uitgezien�maar�ik�heb�nog�niets�van�
je�ontvangen.�Om�vier�uur�die�ochtend� is�ze� sa�
men�met�Guus�de� koeien�naar�de�Meent�gaan�
brengen.� Het� is� Schaardag,5� de� o�ciële� dag�
waarop� het� vee� van� de� erfgooiers� naar� de�
Meent� gebracht� mag� worden.� Langs� de� route�
zijn� hekken� geplaatst� en� de� bewoners� sluiten�
hun�tuinhekken,�het�zou�anders�zomaar�kunnen�
gebeuren� dat� ze� een� koe� in� de� voortuin� aan�
tre�en.�Per�boer�maximaal�15�koeien,�twee�pin�
ken�en�vier�kalveren.6�Het�is�een�vrolijk�tafereel;�
de� zwartbonte� dieren� en� de� Rooie� bewegen�
uitgelaten�over�het� Franse�Pad,� voor�het�eerst�
weer�buiten�na�de�winter�in�de�stal.�

Tegen� half� acht� is� Elisabeth� weer� thuis� en�
helpt�Paultje.�Daarna�wordt� haar� tijd� in�beslag�
genomen� door� de� dagelijkse� werkzaamheden�
op�de�boerderij.�Vandaag�ook�door�problemen�
met� boventallige� pinken,� die� ze� niet� naar� de�
Meent�mag�brengen.�Ze�kan�ze�voor�25�gulden�
per� stuk�bij�Lammert�van�Krelis�onderbrengen.�
Ook�is�er�een�probleem�met�de�koeien�die�op�de�
Meent� naar� het� kamp� van� Griet� de� Graaf� zijn�
gelopen,�omdat�het�op�het�eigen�kamp�te�nat�is.�

Op� dezelfde� dag,� maandagmiddag� 29� april,�
schrijft� Hendrik� haar� dat� hij� donderdagmiddag�
met�periodiek�verlof�naar�huis�komt:�dan�kan�ik�
mooi� vrijdag� en� zaterdag� de� bieten� doen.� Hier�
gaat� verder� alles� goed.�Dit� is� het� bericht� waar�
Elisabeth�met�ongeduld�op�heeft�gewacht.�

�
De�oorlog�breekt�uit�

�
Vanuit�Oudenhoorn�schrijft�Hendrik�Bakker�vele�
kaarten�naar�de�kinderen�en�brieven�naar�Elisa�
beth.� Meestal� komen� ze� binnen� enkele� dagen�
aan�op�de�plaats�van�bestemming.�Op�6�mei� is�
hij�terug�in�Oudenhoorn�en�schrijft:�

Het� is� vervelend� met� die� verloven� geregeld�
intrekken�maar�als�het�niet�nodig�was�zouden�ze�
het�wel� niet� doen.� Hedennacht�moeten� de� jon�
gens�hier�al�de�stellingen�betrekken�dus�die�heb�
ben�weer� een� kwade� tijd� voor� de� boeg.� Alleen�
moest�Tijmen�Blom�nog�met�Pinksteren�met�ver�
lof,� (naar� Blaricum)� dus� dat� kan� hij�wel� uit� zijn�
hoofd�zetten.�Nu�zullen�de�vrouwen�wel�overko�
men�met�Pinksteren.�

Op�7�mei�schrijft�Elisabeth�nog�  s�avonds�om�
elf� uur� het� jammer� te� vinden� dat� juist�voor�de�
Zondagen�de�verloven�zijn�ingetrokken.� (Ze�doelt�
hierbij� op� de� twee� Pinksterdagen� van� 12� en� 13�
mei�1940.)�

Vanmorgen�heeft�Eep�(broer�van�Hendrik)�zijn�
paard�een�beroerte�gekregen.�Hij�lag�half�dood�op�
het�Harde�(verhoogd�gebied�op�de�Meent�voor�
paarden)� toen� we� naar� het� melken� gingen.� Ik�
geloof�niet�dat�hij�het�halen�zal.�Het�veulentje�ligt�
er� zo�dapper�naast� te� kijken� en�het�oude�paard�

�
�

Hendrik�Bakker�in�Militaire�Dienst�(tweede�rij,�derde�van�
links)�1939/1940�(coll.�fam.�Bakker).�

Elisabeth�met�oudste�dochter�Jopie�in�circa�1932�(coll.�
fam.�Bakker).�
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hinnikt�er�nog�een�beetje�naar.�
Donderdagmorgen�9�mei�schrijft�Hendrik�dat�

ze� vrijdag� weer� vertrekken� naar� Willemstad� in�
Brabant� langs�het�Hollands�Diep.�Hij� komt�dan�
nog�vijftien�kilometer�verder�van�huis�te�zitten.�

Maar�dat� is�zoo�erg�niet�want�we�hebben�daar�
betere�verbinding�dan�hier.�Dus�we�hebben�mor�
gen�een�hele�reis�voor�de�boeg.�Van�ongeveer�60�
KM�hier�vandaan.�We� zijn�nu�de�keuken�aan�het�
opladen�en�dan�de�stal�a�reken�en�verder�inpak�
ken� en� labels� aan� de� uitrusting� doen.� Vrachtau�
to s� zijn�gisteravond�al� in�Rotterdam�gevorderd.�
Verder� voorlopig�geen�nieuws� en�de�hartelijkste�
groeten�van�je�Lie�ebbende�Man.�

Op�vrijdagochtend�10�mei,� s�morgens�om�half�
vier,�breekt�de�Tweede�Wereldoorlog�voor�Ne�
derland�uit.�Hendrik�schrijft�op�vrijdagmiddag:�

Mijn� Lieve� Vrouw,� We� zijn� nog� steeds� op� de�
oude�plaats.�(Oudenhoorn).�Vanmorgen�om�half�
vier� zijn� we� opgestaan� en� toen� was� het� ineens�
oorlogstoestand.�Het�kwam�nog�onverwachts.� Ik�
hoop�maar�als�dat� je�het� je�maar�niet�te�erg�aan�
trekt�want�er�is�toch�niets�meer�aan�te�doen.�Hier�
zijn� nog� wel� een� paar� jongens� een� beetje� in� de�
war�maar�dat�zal�wel�zakken.�Ik�heb�vanmorgen�al�
een�Duits�vliegtuig�zien�vallen.�

1�Doode�en�4�gevangen�genomen.�Het�was�me�
hier�een� leven� in�de� lucht,�horen�en�zien�verging.�
Ik� heb� zoojuist� uw� kaart� ontvangen.� We� zitten�
hier� de� heele� dag� maar� naar� de� vliegtuigen� te�
kijken�zoowel�binnen�als�buitenlanders�en� in�het�
gehoor� van� afweergeschut.� We� gaan� nu� om� de�
ander�water�halen�met�volle�wapenuitrusting�met�
geladen� geweer.� Ik� heb� gisteravond� voor� het�
eerst�de�prachtige�brug�over�de�Moerdijk�gezien�
en�er�overheen�gekomen.�Je�kan�het�niet�voorstel�
len� hoe� een� pracht� stuk� werk� het� is.� Ik� hoop�
vrouw�als�dat�de�oorlog�nou�maar�gauw�afgelo�
pen� is.� Ik� voor� mezelf� trek�me� er� niets� van� aan�
maar�ik�denk�nu�wel�meer�aan�jou�en�de�kinderen.�
Maar� we� zullen� het� beste� er� maar� van� hopen.�
Schrijf�nog� eens� gauw� terug�hoe�of�het� in�Blari�
cum�wel�gaat.�Je�Lie�ebbende�Man.�

Op�woensdag�15�mei�vervolgt�hij:�Ik�ben�nog�in�
goede�gezondheid�en�nog� in�Oudenhoorn.� Ik�ben�
er�goed�afgekomen.�Ik�heb�eerste�en�tweede�Pink�
sterdag�in�de�voorste�linie�gezeten.�Ik�dacht�dat�ik�

er�niet�meer�levend�af�zou�komen.�Ik�heb�heel�wat�
meegemaakt�maar�ik�hoop�het�gauw�te�vergeten.�
Ik�hoop�dat�thuis�ook�alles�in�orde�is�en�dan�hoop�
ik�je�weer�gauw�terug�te�zien.�

Op� 18� mei:� Ons�regiment�heeft�300�doden�en�
vermisten� van� de� 2400,� dus� dat� valt� nogal� mee�
naar� de� omstandigheden,� dus� je� begrijpt� wel� in�
welk� gevaar� ik� geweest� ben.� Ik� hoop� dat� ik� het�
maar�gauw�vergeet�want�het�was�verschrikkelijk.�

Tot�21�mei�verneemt�Hendrik�taal�noch�teken�
uit� Blaricum.� Dan� ontvangt� hij� haar� telegram:�
Thuis� alles� goed� koeien� ook� =� groeten� van� je�
vrouw.�Ook� ontvangt� hij� op� die� dag� haar� brief�
van�18�mei,�waarin�ze�schrijft�dat�ze�op�zondag�
morgen� 12� mei,� Eerste� Pinksterdag,� dertien��
geëvacueerden� in� haar� huis� heeft� moeten�
bergen7:� drie� gezinnen� en� een� jonge� kerel� uit�
Baarn.�Nota�bene�op�Tweede�Pinksterdag� is�de�
feestdag�van�de�Eerste�Communie�van�dochter�
tje�Dora;�een�bijzonder�rooms�katholiek�familie�
feest�waar�zeker�de�kleine�Dora�lang�naar�heeft�
toegeleefd.�

Ze� zijn� tot�woensdag�gebleven,� toen�mochten�
ze�naar�Baarn�vertrekken.� Nu� is�het� in�huis�weer�
een�hele�rust,�maar� in�de�afgeloopen�week�zal�er�
overal�wel�niet�veel�gewerkt�zijn.�Hier�in�Blaricum�

�
Hendrik�Bakker,�medio�1950;�portret�in�olieverf�door�Jan�
Kzn.�Smit�(foto�Lida�Calis).�
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hebben�we�het�geweldig�druk�gehad�met�de�men�
schen�uit�Baarn�te�bergen.�Het�is�gelukkig�niet�van�
lange� duur� geweest.� Onze� koeien� zijn� op� de�
Meent�gebleven,�waar� ik�erg�dankbaar�voor�ben.�
De� Eemnesser� koeien� zijn� nog� vertrokken� maar�
die� komen�misschien� vandaag�weer� terug.�Maar�
als� je� gezien� had� al� die� ontzaggelijke� zwermen�
koeien�uit�Amersfoort,�Hoogland,�Soest,�Baarn,�ik�
wist�niet�dat�dat�bestond.�De�beesten� liepen�tus�
schen�de� troep� in� te�kalven�en� als�het�kalf�er�af�
viel�werd�het�door�de�andere�koeien�meteen�plat�
getrapt.�

Verleden�week�zaterdag�liepen�er�bij�Huizen�op�
de�Meent�6.000�koeien�die�nog�weg�moesten� in�
de�booten�en�dat�dagen�na�elkaar.� 8�En�als�je�dan�
op�de�Meent�al�die�boerderijen� langs�de�Eem�zag�
rooken�en�branden�dan�kan�men�wel�huilen�om�al�
dat� leed.�Woensdagmorgen�hebben�we�een�boer�
uit�Amersfoort�gesproken�die�had�nog�alleen�zijn�
Vrouw�en�kinderen�verder�niets.�Meubels�en�huis�
verbrand�en�zijn�koeien�allen�weg,�die�wilde�pro�
beeren�om�een�verdwaalde�koe�die�op�de�Meent�
was�blijven� loopen�mee�te�krijgen�om�met� iets�te�
kunnen�beginnen.�

Nou� papa,� als� je� thuiskomt� hoop� ik� dat� alle�
beesten�het� nog� goed�maken� en�dat� ze� er� allen�
nog�zijn.�Met�ons�gaat�het�best,�alleen�kleine�Paul�
tje�wordt�erg�mager,�daar�zal� ik�een�beetje�beter�
om� denken.� De� groeten� aan� de� jongens� en� een�
zoen�van�je�Vrouw.�

Op�23�mei:�
Het�is� nu�donderdagmiddag�23�mei�dat�ik�deze�

brief�stuur,�ze�mocht�van�de�week�niet�verzonden�

worden.�Vandaag�waren�er�kooplui�om�de�hit�te�
kopen.�Nu� de� auto s� niet� rijden� kunnen� die� nog�
wel�eens�duurder�worden.�
Hendrik�schrijft�op�23�mei:�

Dora� is� de� 2e� Pinksterdag� aangenomen,� hè?�
(Eerste�Communie�van�dochter�van�zeven� jaar).�
Toen� was� het� de� kwaadste� dag� voor� me.� Toen�
dacht� ik�niet�dat� ik�er�nog� levend�zou�uitkomen.�
Toen� vloogen� de� granaten� van� het� pantserge�
schut�om�onze�ooren,�horen�en� zien�verging.�En�
dan�die�bombardementen�en�mitrailleurvuur�het�
was� verschrikkelijk� om� nooit� te� vergeten� maar�
dat�is�gelukkig�voorbij.�Ik�hoop�nu�volgende�week�
thuis� te� komen�dus� je�moet� nog�maar� een�paar�
dagen�moed�houden� vrouw.� Ik� kan� er�ook�niets�
aan�doen.� Je�mag�God�nog�danken�dat� je�me� le�
vend�en�wel�terugziet.�

Iedereen�wil�graag�naar�huis�maar�dat�gaat�zoo�
ineens�niet�eer�alles�geregeld�is.�Maar�lang�zal�het�
niet�meer�duren.�Dus�vrouw,� ik�hoop�dat� je�nog�
enige�dagen�moed�houdt�want�moed�verloren� is�
alles�verloren.�Ik�vind�het�ook�vervelend�als�jij�zoo�
bent,�dus�daar�hoop�ik�het�beste�van�hoor.�

Hoe�gaat�het�met�de�koeien,�heeft�de�Vaars�al�
gekalfd?�En�hoe�gaat�het�met�de�aardappels�en�de�
bieten,� zijn� ze� goed� opgekomen� en� schoonge�
maakt?� Nou� vrouw,� de� hartelijkste� groeten� en�
veel�goeden�moed�van�je�Lie�ebbende�Man.�

�
De�bezetting�

�
Op� 14�mei�wordt�Blaricum�bezet�door�de�Duit�
sers.� Eind� mei� 1940� komt� Hendrik� Bakker� na�

Vordering�van�paarden�in�de�Dorpsstraat,�september�
1942�(foto�Johan�M.�van�Doornik).�
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negen�maanden�militaire� dienst� terug� in� Blari�
cum.� Hij� is� blij� dat� hij� het� er� levend� vanaf� ge�
bracht� heeft.� De� verschrikkingen� van� de� oor�
logsstrijd�in�de�eerste�linie�wil�hij�vergeten.�Hij�is�
op� tijd� terug� voor� de� hooibouw� en� zoals� hij�
hoopt,�voorgoed.�Hij�zet�zich�als�vanouds�in�voor�
zijn�boerenbedrijf�en�zijn�gezin.�

Zoals� overal� in�Nederland� vorderen� de�Duit�
sers� ook� in� Blaricum� de� schoolgebouwen.� Als�
alternatief� worden� er� in� diverse� boerderijen�
dependances� van� de� scholen� gevestigd.� Bij� de�
familie� Bakker� komt� er� een� schoolklas� in� de�
voorkamer.� De� zevenjarige� Kees� slaapt� in� de�
bedstee� in�die�voorkamer.�Nooit�vergeet�hij�de�
ochtend�waarop� hij� pas�wakker�wordt� van� ru�
moer� in�de� kamer.�Als�hij� zijn�hoofd�buiten�de�
bedstee�steekt�en�de�schoolklas�ziet,�springt�hij�
er�geschrokken�uit�en� rent� in�nachthemd�door�
de� kamer,� tussen� de� lesbankjes� door,� naar� de�
deel.�Geen�tijd�om�op�adem�te�komen.�Hij�haast�
zich� naar� zijn� eigen� schoolklas� in� de� boerderij�
van�Willem�Roozendaal�aan�de�Capittenweg�en�
komt�daar�natuurlijk�veel�te�laat�aan.�

Ook� vorderen� de� Duitsers� paardenstallen.�
Zoals� bij� vele� andere� boerderijen� worden� er�
paarden�van�Duitse�militairen�bij�Hendrik�Bakker�
ondergebracht� in�de� stal.�Drie�Duitsers� verzor�
gen�er�dagelijks�drie�paarden�en�komen�ko�e�
drinken�bij�de�boerin.�Een�van�hen�geeft�doch�
tertje�Dora�een�behandeling�tegen�bloedvergif�
tiging.� Met� een� andere� Duitser,� Otto,� is� jaren�
later� nog� gecorrespondeerd.� Zo� maken� ze� er�
thuis�onder� leiding�van�Elisabeth�het�beste�van.�
Hendrik� is�dag�en�nacht� in�de�weer�met� land�en�
vee.�

Zoon� Ben� vertelt� dat� hij� in� 1944� als� vij�arig�
kind� met� zijn� vader� op� de� Meent� was� om� te�
melken,�toen�zij�overvallen�werden�door�Duitse�
militairen.�Overal�op�de�Meent�zag�hij�Duitsers�
lopen.�Aan�alle�boeren�werd�bevolen�te�stoppen�
met� melken� en� naar� hun� paard� en� wagen� te�
gaan�bij�het�Meenthek,�de�uitgang�aan�het�Fran�
se�Pad.�Vervolgens�kwam�het�bevel�zich�te�ver�
zamelen� bij� de� eerstvolgende� boerderij� van�
Elbert� Raven,� de� bulleboer.9� Daar�werden� alle�
paarden� in� beslag� genomen� door� de� Duitsers.�
Hendrik�Bakker�en�de�andere�boeren�uit�Laren�

en�Blaricum�moesten�maar�zien,�hoe�ze�met�hun�
wagens,�beladen�met�al�dan�niet�volle�melkbus�
sen,� zonder� paarden� thuis� kwamen.� En� hoe�
moest�dat�vanavond�met�de�tweede�ronde�mel�
kenstijd?� Koeien� kunnen� niet� wachten� en� de�
melk�is�een�belangrijke�bron�van�inkomsten.�Het�
verlies� van� een� paard� treft� een� boerenbedrijf�
midden� in�het�hart.�Niet�bij�de�pakken�neerzit�
tend�gaat�het�gezin�Bakker�de�problemen�te�lijf.�
Er� passen� twee�melkbussen� op� een� transport�
Þets�en�de�wagenmakers�gaan�voor�meer�boe�
ren� melkkarretjes� maken� waar� een� Þets� voor�
kan.�

Intussen�gaat�het�met�Hendrik�niet�goed.�Hij�is�
in�de�bloei�van�zijn� leven�en�werkt�als�vanouds�
op�en�om�de�boerderij,�maar�Elisabeth�ziet�dat�hij�
vaak�doodmoe� is.�Steeds�vaker�roept�ze�de�kin�
deren�van�de�deel�weg,�zodat�haar�man�daar� in�
alle�rust�kan�werken.�De�buurjongens�Calis:�Gijs,�
Klaas�en�ook�Lammert,� inmiddels� terug�uit�mili�
taire�dienst,�bieden�weer�hulp.�Maar�het� is�niet�
genoeg.�Uitgeput�en�ziek�ligt�Hendrik�op�bed.�

Zoon�Ben�zit�als�achtjarig�kind�vaak�naast�zijn�
vaders� bed� als� deze� hem�moed� inspreekt:�Het�
komt�allemaal�goed� jongen.�Nooit� spreekt�Hen�
drik�over�de�hevige�oorlogsstrijd�op�12�en�13�mei�
1940,�die�hij�in�zijn�brieven�beschreef:�

Ik�heb�de� eerste� en� tweede�pinksterdag� in�de�
voorste�linie�gezeten,�ik�dacht�dat�ik�er�niet�meer�
levend� af� zou� komen.� Ik� heb� heel� wat� meege�
maakt�maar�ik�hoop�het�gauw�te�vergeten.�

Zoon�Ben�herinnert�zich�zijn�vader�op�de�deel:�
in� gevechtshouding� over� de� grond� kruipend,�
een�denkbeeldig�geweer�gericht�op�de�koeien.�
Wat�de�kleine�Ben�daar�meemaakt,�zijn�de�voor�
hem� onzichtbare� herbelevingen� van� zijn� vader�
die�een�vliegtuig�naar�beneden�ziet�komen,�een�
dode� Duitser� ziet,� Duitsers� gevangen� neemt,�
granaten� van� het� Duitse� Pantsergeschut� die�
hem� om� de� oren� vliegen� en� met� donderend�
geweld� exploderen,�gierende� vliegtuigen� in� de�
lucht,�bombardementen,�mitrailleurvuur;�horen�
en�zien�vergaan�Hendrik�in�dit�inferno.�Zijn�deel�
name�aan�de�Mobilisatie,�die�Elisabeth�aanvan�
kelijk� aanduidde� als� een� soort�vacantie,�als�het�
maar�niet�te�lang�duurt,� is�uiteindelijk�een�nacht�
merrie�geworden.�
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De�sterke�boer,� in�de�bloei�van�zijn� leven,�vader�
van� twaalf�kinderen,� is�uiteindelijk� totaal�uitge�
put.�Niemand�begrijpt�wat�er�met�hem�aan�de�
hand� is.� Na� een� lang� ziekbed� thuis� wordt� hij�
opgenomen�in�het�psychiatrisch�centrum�van�de�
paters�Penitenten�in�Apeldoorn�en�overlijdt�daar�
in� 1950� aan� een� longontsteking,� Elisabeth� en�
twaalf�kinderen�verslagen�achterlatend.�

�
Conclusie�

�
Ogenschijnlijk� ging� de� Tweede� Wereldoorlog�
voor�Hendrik�en�Elisabeth�Bakker�voorbij�zonder�
merkbare� gevolgen.� Er� werd� dwang� op� hen�
uitgeoefend�door�zowel�de�Duitsers�als�door�de�
gemeente�Blaricum,�zoals:�het�verplicht�opvan�
gen� van� dertien� evacués� uit� Baarn,� de� depen�
dance� van�de� lagere� school� in�hun� voorkamer,�
de�Duitse�o�cieren�met� hun� oppassers�die�de�
stal�in�beslag�namen�voor�hun�paarden�en�iede�
re�dag�de�boerderij� in��en�uitliepen,�het�vorde�
ren� (lees:� stelen)� van�hun�paard�op�de�Meent.�
Daarnaast� maakte� het� gebrek� aan� vele� zaken�
het�tot�een�moeilijke�opgave�om�het�gezin�en�de�
boerderij�draaiende� te�houden.�Als� tegenwicht�
voor�deze�dwang�en�de�tekorten�was�een�hoge�

mate�aan�creativiteit�nodig�en�daarover�beschik�
te�de�familie�Bakker.�

Hun� persoonlijke� leven� werd� echter� zeer�
zwaar�getro�en�door�de�gevolgen�van�de�strijd�
op�het� slagveld� in�mei� 1940� voor�Hendrik�Bak�
ker.�Eind�mei�van�dat� jaar�kwam�hij�uit�militaire�
dienst�terug�naar�Blaricum,�lijdend�aan�de�gevol�
gen� van� een� shellshock,� ook�wel� zenuwuitput�
ting� genoemd.� Deze� shock� kan� ontstaan� door�
de� fysieke� impact� van� een� granaatexplosie,�
luchtverplaatsing� van� te�dichtbij�ontplofte�gra�
naten,� de� shellblast,� en� door� stress� die�wordt�
veroorzaakt� door� angstige� en� vermoeiende�
ervaringen�op�het�slagveld.�Pas� in�de� jaren�zes�
tig�van�de�vorige�eeuw� is�voor�deze� ziektever�
schijnselen�de�diagnose�Post�Traumatisch�Stress�
Syndroom�(PTSS)�ontstaan.�

Door� uitputting� en� herbelevingen� trok� Hen�
drik� zich� langzaam�maar� zeker� terug� in� zijn� ei�
gen�wereld.�In�het�Psychiatrisch�Centrum�van�de�
paters�Penitenten� in�Apeldoorn�werd�hij�uitein�
delijk,� via� een� bevriende� Blaricumse� arts,� als�
patiënt� opgenomen� in� de� zelfvoorzienende�
gemeenschap.�Er�waren�een�boerderij�met�vee�
en�moestuinen,�een�wasserij,�een�bakkerij,�een�
kleermakerij� en� een� slagerij.�Mensen� die� over�

�
Duitse�militairen�lopen�langs�banketbakkerij�Frank,�Huizerweg�8,�Blaricum,�zomer�1944�(foto�Johan.�M.�van�Doornik).�
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dag�werken,�zijn� s�avonds�moe�en�slapen�daar�
door�goed;�dat�is�de�beste�medicijn,�volgens�de�
ÞlosoÞe�van�de�paters�Penitenten.�

Het� heeft� Hendrik� Bakker� uiteindelijk� niet�
mogen�baten.�Zijn� laatste� levensjaren�heeft�hij�
echter�wel�doorgebracht� in�een�voor�hem�na�
tuurlijke� omgeving� en� dat� is� een� troostrijke�
gedachte�voor�de�kinderen.�

�
Tot�slot�

�
Dit�artikel�over�Hendrik�en�Elisabeth�Bakker�de�
Graaf� maakt� deel� uit� van� een� serie� over� het�
leven� van�personen� in�Blaricum� tijdens�WO� II.�
Een�boek�is�in�voorbereiding.�

Speciale� dank� aan� de� kinderen� van� Hendrik�
en�Elisabeth�Bakker�de�Graaf,�die�hun�herinne�
ringen,� de� briefwisseling� en� de� foto s� ter� be�
schikking�stelden,�en�postuum�aan�zoon�Peter�
Bakker,�historicus�en� conservator� van�het�Zui�
derzeemuseum� Enkhuizen,� die� de� originele�
briefwisseling� heeft� uitgetypt.� Helaas� zijn� de�
originele�brieven�verloren�geraakt.�

Verder�dank�aan�Marc�de�Baar,�Martin�J.�van�
Doornik,�Henk�van�Hees�en�Ed�Verstappen.�

�
Lida Calis� is�geboren�en�getogen� in�Blaricum.�Zij�
is�oprichter� en� voorzitter� van�de� Stichting� Cou�
leur� Locale� in� Blaricum� en� publiceerde� enkele�
artikelen� over� Blaricumse� kunstenaars� in� TVE.�
�
Literatuur�
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cummer�Meent,�Ron�Machielse�
�

Noten�
1.� De� Blaricummer� Meent:� gemeenschappelijke�

weidegrond�voor�Laren�en�Blaricum,�aan�de�Zui�
derzee,� later� IJsselmeer,�voor�scharende�erfgooi�

ers,�uit�Gooiland�a�omstige�mannelijke�bewoners�
die� in� de� dertiende� eeuw� van� graaf� Floris� V� het�
gebruiks�� en� beheersrecht� kregen� over� de� be�
bouwbare�gronden� in�Gooiland/Het�Gooi.� In� 1973�
werden� de� gronden� verkocht� aan� het�Goois�Na�
tuurreservaat� en� de� scharende� boeren� uitge�
kocht.�

2.� Medio� 1880�werd�de�Gooische�Stoomtram�opge�
richt.� Bij� het� aanleggen� van� de� tramrails� werd�
toentertijd�voorrang�gegeven�aan�de�plek�van�de�
rails�ten�opzichte�van�de�bebouwing� in�het�dorp.�
Daardoor� kon�het� voorkomen� dat�de� tram� rake�
lings�langs�een�staldeur�liep�zoals�in�Muiden.�

3.� Ras� is�de�aanduiding�voor�een�stevig�werkpaard.�
Een�hit� is�een� licht�paard�dat�goed�kan�draven�en�
voor�melkkarren�en�rijtuigjes�gespannen�wordt.�

4.� Als�de�vaars�gekalfd�heeft,� is�het�wachten�op�de�
nageboorte:�het� licht.�Binnen�een� tot�drie�dagen�
het� licht� eraf� betekent� een� voorspoedige� beval�
ling.�

5.� Schaardag:�de�dag�eind�april/begin�mei,�a�anke�
lijk� van� grasgroei� en� beslissing� van� de�
Meentmeester,�waarop�het�vee�van�de�scharende�
erfgooiers� voor� het� eerst� na� de� winterperiode�
naar�buiten�ging�om�op�de�Meent�weer�te�grazen.�
Medio� september/oktober� ging� het� vee� terug�
naar�de�stal.�

6.� Pink�en�vaars�zijn�beide�runderen.�Een�vrouwelijke�
pink� is� een� half� jaar� oud� vaarskalf,� na� twee� jaar�
drachtig�is�het�een�vaars.�Na�het�kalven�is�het�een�
koe.�Een�mannelijke�pink�is�een�bul(stier)kalf.�

7.� In� verband� met� de� dreigende� inundatie� van� de�
Grebbelinie� in�mei�1940�werd�door�het�ministerie�
van� Defensie� de� evacuatie� gelast� van� bewoners�
en� vee� uit� diverse� dorpen� aan� deze� linie.�Op� 29�
mei� 1940� was� 80%� van� het� vee� terug.� Het� Blari�
cumse�vee�werd�echter�niet�weggevoerd.�

8.� De� brandende� boerderijen� stonden� in� Hoogland�
en�omgeving�aan�de�Grebbelinie.�Er�moesten�daar�
circa� 300� boerderijen� verdwijnen� om� een� vrij�
schootsveld�te�bieden�aan�Nederlandse�militairen.�

9.� Een� boer� per� dorp� was� in� het� bezit� van� een� of�
meer�stieren,�waar�de�boeren�hun�koeien�naartoe�
brachten�om�bevrucht�te�worden.�
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Streven�naar�hervorming�
�

De�Moderne�Devotie� is� begonnen� als� een� be�
weging� van� leken� in� de� katholieke� kerk,� die�
streefden�naar�hervorming�van�kerk�en�samen�
leving.2� Haar� aanhangers� wilden� een� eenvou�
dig,� sober� christelijk� leven� leidden,� gericht�op�
een� persoonlijke� band� met� God.� Armoede,�
nederigheid�en�broeder��en�zusterliefde�waren�
de�kernwoorden.�De� titel�van�het�beroemdste�
geschrift� uit� de� beweging,� De� navolging� van�
Christus� (1427)� van� Thomas� a� Kempis,� geeft�
kernachtig�aan�waar�het�de�moderne�devoten�
om� ging:� Christus� navolgen.� In� heel� korte� tijd�
kreeg�de�beweging�grote� invloed.�Zij�sprak�zo�
aan,� doordat� zij� het� de� aanhangers� mogelijk�
maakte�als� leek� in�de�wereld�te�blijven�en�toch�
te�streven�naar�gelijkvormigheid�aan�Christus.�

De� eerste� vorm� die� de� beweging� aannam,�
was�die� van�de� Zusters�en�Broeders�des�Geme�
nen� Levens,� gemeenschappen� van� leken� die�
zonder� o�ciële� regel� samenleefden� om� de�
navolging�van�Christus�te�verwerkelijken�en�de�
band� met� de� buitenwereld� niet� doorsneden.�
Naast�de�zorg�voor�hun�eigen�zielenheil�maak�
ten� zij� zich� verdienstelijk� voor� anderen� door�
onderwijs,�ziekenzorg�en�boekproductie.�Maar�
kerkelijke� bestuurders� hadden� het� niet� zo� op�

religieuze�gemeenschappen�zonder� regel,�om�
dat�zij�zich�dan�gemakkelijk�aan�het�kerkelijke�
gezag� zouden� kunnen� onttrekken� en� vatbaar�
zouden�zijn�voor�'ketterij'.�Om�aan�dat�ketterse�
odium� te� ontsnappen� namen� veel� lekenge�
meenschappen�van�de�Moderne�Devotie� in�de�
loop� van� de� tijd� als� tertiarissen� de� pauselijk�
goedgekeurde� regel� van� de� derde� orde� van�
Sint�Franciscus�aan�en�verenigden�zich� in� 1399�
in�het�kapittel�van�Utrecht.�De�derde�orde�was�
er�niet�voor�kloosterlingen,�maar�voor�mensen�
die� in� kuisheid� en� eenvoudige� vroomheid� sa�
men�wilden� leven�met�behoud� van�hun� eigen�
bezit�en�zeggenschap.�

Het� kapittel� van� Utrecht� maakte� een� grote�
bloei� door.� In� het� toenmalige� bisdom� Utrecht�
waren� er� zo n� 130� conventen� bij� aangesloten,�
vrouwen�� en� mannenkloosters.� Binnen� deze�
groepering�deed�zich�een� langzaam�proces�van�
verkloosterlijking�voor.�Steeds�meer�tertiarissen�
gingen� binnen� hun� eigen� conventen� de� kloos�
tergeloften� van� kuisheid,� gehoorzaamheid� en�
persoonlijke� armoede� afleggen.� Een� aantal�
gemeenschappen� sloot� zich� aan�bij� veel� stren�
gere� kloostergroeperingen.� In� 1387� was� in� de�
geest� van� de� Moderne� Devotie� het� befaamde�
klooster� Windesheim� bij� Zwolle� gesticht,� het�
moederklooster� van� de� Congregatie� van� Win�

De actualiteit van de 'Moderne Devotie' 

Herleving van het gedachtengoed en een Route van Weesp naar Bun-
schoten 

Henk�Michielse�

De�laatmiddeleeuwse�'Moderne�Devotie'�was�de�enige�hervormingsbeweging�
binnen�de�katholieke�kerk�die�van�Nederlandse�oorsprong�is.�Zij�startte�rond�1380�in�
de�Hanzesteden�aan�de�IJssel�en�had�binnen�korte�tijd�brede�aanhang�in�binnen��en�
buitenland,�ook�tussen�Vecht�en�Eem.�Volgens�prof.�Frits�van�Oostrom�hoort�zij�
meer�dan�thuis�op�de�Unesco�lijst�van�Nederlandse�immateriële�erfgoed.1�Er�is�
tegenwoordig�weer�groeiende�belangstelling�voor�het�gedachtengoed�van�de�
moderne�devoten.�Er�wordt�veel�onderzoek�naar�gedaan,�ook�internationaal.�En�
wat�wellicht�nog�belangrijker�is:�er�is�een�beweging�gaande�om�dat�gedachtengoed�
opnieuw�tot�leven�te�wekken,�maar�dan�in�hedendaagse�vormen.�Die�hernieuwde�
aandacht�leidde�ook�tot�de�onlangs�gereed�gekomen�'Moderne�Devotie�route�Van�
Weesp�via�Muiden�naar�Naarden,�Hilversum,�Soest�en�Bunschoten'.�
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desheim,� een� reeks� conventen� van� Reguliere�
Kanunniken� en� Kanunnikessen� van� Sint�Augusti�
nus.� Ook� deze� congregatie� kwam� tot� grote�
bloei,� met� zo'n� honderd� aangesloten� huizen.�
Enkele� tertiarissengemeenschappen� gingen�
over� naar� de� orde� van� de� heilige� Birgitta,� die�
eveneens�de�strenge�regel�van�Augustinus�volg�
de,�aangevuld�met�speciale�eigen�constituties.�

�
De�Moderne�Devotie�tussen�Vecht�en�Eem�
�
Ook�in�onze�streken�kreeg�de�Moderne�Devotie�
grote�aanhang,�zoals�overal�elders�met�name�in�
de� steden.� Alle� beschreven� vormen� kwamen�
hier�voor.�Er�waren�gemeenschappen�van�Zus�
ters�van�het�Gemene�Leven� in�Weesp,�Muiden�
en�Naarden,�die�zich�later�aansloten�bij�de�terti�
arissen.�Ook�in�Bunschoten�heeft�korte�tijd�een�
vrome�vrouwengroep�bestaan.�Weesp�herberg�
de�twee�tertiarissenconventen�voor�vrouwen�en�
Muiden� en�Naarden� elk� een.� In�Naarden� ging�
het�tertiarissenconvent�voor�mannen�over�naar�
de� strenge�Reguliere�Kanunniken� van�Sint�Au�
gustinus.� In� Soest� vestigde� zich� een� klooster�
van� de� Birgitten,� een� zogeheten� dubbelkloos�
ter�met�een�vleugel�voor�vrouwen�en�een�voor�

mannen,�onder�leiding�van�een�abdis,�terwijl�er�
ook�een�aantal�jaren�een�klooster�van�de�Regu�
liere�Kanunniken�bestond.�

De� conventen�van�de�Moderne�Devotie�kre�
gen�enorme�steun�van�particuliere�weldoeners�
die� deelachtig� wilden� zijn� aan� de�
'genadegaven'�van�de�kloosters,�zoals�het�Me�
morieboec�van� het�Weesper� Convent� van� Sint�
Jan� schrijft.� Ook� door� de� stadsbestuurders�
werden�zij�op�allerlei�manieren�begunstigd.�Om�
haer� armode� wille,� volgens� het� Naardense�
stadsbestuur� dat� de� zusters� en� broeders� het�
gratis� poorterschap� en� het� schaarrecht� op� de�
meenten� schonk.�Later�was�er�ook�wel�kritiek�
op� de� concurrentie� die� de� zusters� met� hun�
werk�de�textielnijverheid�aandeden�en�niet�alle�
stadsbestuurders�waren�op�de�Moderne�Devo�
ten� gesteld.� Laat� ons� toch� vredig� naar� de� hel�
gaan,� zou� een� Zwolse� magistraat� tegen� de�
stichter�van�de�Moderne�Devotie,�Geert�Groo�
te,�hebben�gezegd.3�

De�Reformatie�maakte� tijdens�de�Opstand� in�
de� jaren�1579�en�1580�aan�al�deze�kloosters�een�
eind,�wat� niet�wil� zeggen,� dat� het� gedachten�
goed� van� de� Moderne� Devotie� geheel� ver�
dween.�Het�werd� ten�dele�meegenomen� in�het�

Charter�van�het�Sint�Jansconvent�Weesp�uit�1458�(coll.�Archief�Weesp).�
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Nederlandse� calvinisme� en� leefde� voort,� in� het�
bijzonder�binnen�bevindelijke�kringen.4�De�kloos�
tergoederen�kwamen�aan�de�steden�en�werden�
voortaan�gebruikt�voor�armen��en�wezenzorg.�
�
Herleving�van�het�gedachtengoed�

�
Het�gedachtengoed�van�de� laat�middeleeuwse�
Moderne� Devotie� staat� tegenwoordig� weer�
breed� in�de�belangstelling.�Op�twee�manieren.�
Aan� de� ene� kant� vindt� er� uitgebreid� weten�
schappelijk� onderzoek� plaats.�Het�met� de�Nij�
meegse�Universiteit�verbonden�Titus�Brandsma�
Instituut� kent� een� groot� onderzoeksproject�
Moderne�Devotie.5�Bij�de�uitgeverij�van�de�Uni�
versiteit�van�Pennsylvania,�de�Penn�Press,�ver�
scheen� in�2014�een�omvattende�studie�over�de�
Zusters� en� Broeders� van� het�Gemene� Leven6,�
dat�algemeen�als�standaardwerk�wordt�gezien.�

�
Gemeenschapskringen�
De� herleving� van� het� gedachtengoed� is� een�
heel�ander�verhaal,�dat�net�als�de�middeleeuw�
se� beweging� zelf� is� begonnen� in� de� IJsselste�
den�Zwolle�en�Deventer.7�In�2010�kwam�binnen�
het�Zwolse�Podium�van�Kerken�de�vraag�op,�hoe�
de� kerken� zouden� moeten� omgaan� met� de�
burgerlijke�gemeente,�die�de�kerken�als�partner�
wilde� inschakelen� bij� het� wijkgericht� werken.�
Bij� het� overleg�met� de�wethouder�werd� hem�

een� in�datzelfde� jaar�ontwikkeld�concept�voor�
gelegd� over� Gemeenschapskringen� dat� sterk�
geïnspireerd�was�door�de�Moderne�Devotie.�De�
kern�van�zowel�de�Zusters�en�Broeders�van�het�
Gemene�Leven�als�van�de�kringen�is�het�delen�in�
gemeenschap.� In�een� tijd�van� 'het�dikke� ik'8�en�
het� dominante� neo�liberalisme� achten� heden�
daagse�moderne� devoten� zorg� voor� elkaar� in�
de� samenleving�meer�dan�geboden.� In� Zwolle�
zijn� in� de�wijken� 15� gemeenschapskringen� ge�
vormd.�Zij�bestaan�uit�allerlei�soorten�mensen:�
mannen,�vrouwen,� jongeren,�gelovigen�en�bui�
tenkerkelijken.�Zij�tre�en�elkaar�in�buurthuizen,�
wijkcentra�of�cafés�en�organiseren�allerlei�acti�
viteiten,�gericht�op�gastvrijheid,�ontmoeting�en�
hulp� in�de�wijk,�naar�gelang�de�problemen�die�
in�de�wijk�spelen.�Vanuit�die�problemen�wordt�
ook�contact�gezocht�met�anderen�zoals�onder�
wijs�� en� zorginstellingen,� woningcorporaties,�
gemeentelijke� diensten� en� welzijnswerk.� De�
gemeenschapskringen� willen� echt� een� bewe�
ging�zijn�en�geen�organisatie�of� instelling,�een�
beweging�die�erop�gericht�is�hulp�aan�kwetsba�
re�mensen�niet�van�bovenaf�op�te�leggen,�zoals�
doorgaans� bij� o�ciële� zorginstellingen� ge�
beurt.�

�
Intentieverklaring�van�burgemeesters�
Verrassend� vond� ik� dat� niet� alleen� vanuit� de�
samenleving� het� denken� en� doen� van� de�Mo�

Kloosterboerderij�aan�de�Eemstraat,�Soest�(coll.�Historische�Vereniging�Soest).�
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derne� Devotie�werd� geactualiseerd,�maar� dat�
ook�de�burgemeesters�van�Deventer�en�Zwolle�
zich�aan�de�herleefde�beweging�hebben�gecom�
mitteerd.�In�2011�ondertekenden�zij�een�intentie�
verklaring�van�vijf�punten�waarin�ze�uitspraken,�
dat�zij�het�cultuurhistorisch�erfgoed�van�de�Mo�
derne�Devotie�een�warm�hart�toedragen�en�het�
behoud�en�onderhoud�ervan�willen�bevorderen.�
Nu�zou�je�hier�een�beetje�cynisch�vooral�een�pr�
stunt� in� kunnen� zien� om� de� historische� eigen�
heid� van� hun� steden� aan� toeristen� te� kunnen�
verkopen.�Maar� zij� voegen�er�uitdrukkelijk� aan�
toe:�De�burgemeesters�achten�het�van�betekenis�
dat�het�gedachtengoed�van�de�Moderne�Devotie�
ook� in�de�huidige� samenleving� levend�wordt�ge�
houden�en�actuele�betekenis�wordt�gegeven.� Zij�
faciliteren� ook� het� overleg� tussen� personen,�
organisaties� en� instellingen� die� geïnspireerd�
door� deze� waarden� tot� samenwerking� willen�
komen.� Inmiddels� inspireert� en� verenigt� het�
gedachtengoed�in�Zwolle�heel�veel�personen�en�
organisaties,� van�B.�&�W.� tot�de�directeur� van�
PEC�Zwolle,�naast�banken,�bedrijven�en�onder�
wijsinstellingen.9� Zou� dit� ook� geen� navolging�
kunnen�krijgen�tussen�Vecht�en�Eem?�

�
Pleidooi�voor�Postmoderne�Devotie�
De� vurigste� bepleiter� van� een� hedendaagse�
beweging�in�de�geest�van�de�Moderne�Devotie�
is�Mink�de�Vries.�In�Deventer�en�Zwolle�is�hij�de�
coördinator�van�alle�activiteiten�op�dit�gebied.�
Hij�was�jongerenwerker�en�godsdienstleraar�en�
werd�zo�gegrepen�door�de� ideeën�van�de�mo�
derne�devoten,�dat� hij� zijn�baan� tot� een�mini�
mum� beperkte� en� zich� helemaal� ging� wijden�
aan�het�bevorderen�van�de�beweging.�Dat�ge�
grepen�worden� heeft� hij� zelf� beleefd� als� een�
mystieke�ervaring,�zoals�er�in�de�oude�Moderne�
Devotie�ook�velen�betrokken�waren�bij�de�mys�
tiek,�vooral�die�van�Jan�van�Ruusbroec.10�

De� Vries� schreef� meerdere� boeken.� Groot�
succes�had�hij�met�Thomas�a�Kempis,�De�Navol�
ging�van�Christus�in�Jonge�taal,�waarvan�al�zo'n�
twaalf� herdrukken� zijn� verschenen.� Zijn� be�
langrijkste� boek� is� Pleidooi� voor�postmoderne�
devotie�  � navolging� van� vrijheid� en� gemeen�
schap�(2013),�waarin�hij�in�twaalf�hoofdstukken�

zijn�ideeën�over�de�actualiteit�van�de�Moderne�
Devotie� in� deze� tijd� bevlogen� uiteenzet,�met�
thema's� als� Delen� in�gemeenschap,� Toewijding�
en� inzet;� Stilte,� verstilling� en� verinnerlijking;�
Zorg�voor�de�kwetsbaren�en�Ieder�mens�is�gelijk�
waardig.�Daarnaast�houdt�hij�heel�veel�lezingen�
zoals�onlangs� in�Hilversum,�zowel�om�de�post�
moderne� devotie� te� verspreiden� als� om� de�
aandacht�te�vestigen�op�de�sporen�van�de�mid�
deleeuwse�Moderne�Devotie,� die� nog� in� heel�
veel� steden� te� vinden� zijn,� dus� ook� tussen�
Vecht�en�Eem.�Dit� jaar�kreeg�Mink�de�Vries�de�
Geert�Groote�Prijs,�terwijl�hij�in�2015�al�de�eerste�
Moderne�Devotie�Award�had�gekregen.�

�
De�Moderne�Devotie�Route�Vecht�Gooi�Eem�

�
In� heel� veel� plaatsen� in� Nederland� en� ook� in�
onze�streken�zijn�nog,�al�dan�niet�omvangrijke,�
sporen� van� de� Moderne� Devotie� te� vinden,�
zonder�dat�men�zich�daar�eigenlijk�van�bewust�
is.�Alleen�lokale�en�regionale�historici�hebben�er�
soms�wat�aandacht�voor.�

De�promotor�van�de�Postmoderne�Devotie,�
Mink�de�Vries,�is� in�januari�2015�begonnen�met�
een� tocht� langs� 140� plaatsen�waar� in� Neder�
land� de� Moderne� Devotie� met� een� of� meer�
conventen�vertegenwoordigd�was.�Ook�hij�liep�
tegen�de�onbekendheid�met�dit�verleden�aan.�
Als� hij� rondleidingen�meemaakte� in� oude� ge�
bouwen,� werden� er� vaak� belangrijke� histori�
sche� gegevens� besproken,�maar� niet� dat� het�
gebouw� ooit� een� klooster� van� de� Moderne�

Het�koor�van�de�kloosterkerk�te�Naarden,�waar�in�juni�
de�Moderne�Devotie�Route�werd�gepresenteerd�(foto�
Gerdis�Michielse�Oud).�
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Devotie� was.� Zo� noemt� hij� het� Sint�
Barbaraklooster� in� Leiden,� waar� Willem� van�
Oranje�de�universiteit�vestigde.� In�Delft�woon�
de�de�prins� lange�tijd�bij�de�zusters�in�het�Sint��
Agathaklooster,� waarin� ook� zijn� woning,� het�
Prinsenhof,�was�gevestigd,�waar�hij�vermoord�
werd.�De�Vries�wil�heel�graag,�dat�alle�desbe�
treffende�plaatsen�hun� identiteit� in�de�Moder�
ne�Devotie�bewust�worden.�
De�Vries�is�bezig�om�stelselmatig�in�een�reeks�

plaatsen�Moderne�Devotie�Routes�uit� te� zetten.�
Op�25�juni�presenteerde�hij�in�het�Comenius�Mau�
soleum� in�Naarden� ��het�koor�van�de�vroegere�
kloosterkerk� van� het� tertiarissenconvent� �� de�
eerste� versie� van� de� Moderne� Devotie� Route�
Vecht�Gooi�Eem� �� Van� Weesp� via� Muiden� naar�
Naarden,�Hilversum,�Soest�en�Bunschoten.� Inmid�
dels� is�een�verbeterde�versie�gereed.�De� route�
behandelt� zeven� historische� locaties� van� de�

Moderne� Devotie�kloosters� en�  � heel� verras�
send� �drie�actuele�Moderne�Devotie�locaties.�

�
Historische�en�actuele�Moderne�Devotie�locaties�
In� elk� van� de� desbetreffende� plaatsen� tussen�
Vecht�en�Eem�zijn�nog�wel�sporen�te�vinden,� in�
de� ene� plaats�meer� dan� in� de� andere.� Zo� is� in�
Weesp� onder�meer� het� dormter,� de� slaapzaal,�
van� het� zogeheten� Jonge� Convent� tussen� de�
Nieuwstraat�en�de�huidige�Middenstraat� te�vin�
den.� In�Muiden�herinnert�nog�de�Kloosterstraat�
achter� de� oude� kerk� aan� het� Catharinaconvent�
dat� daar� heeft� gestaan.� Het� Naardense� Sint�
Vitusconvent�dat� in�Oud�Naarden� lag� is�met�die�
plaats�in�de�Zuiderzee�verdwenen,�maar�van�het�
Mariaconvent�is�nog�veel�blijven�staan.�Naast�het�
koor� van� de� kloosterkerk� hebben�we� ook� nog�
een�deel�van�het�kloostergebouw,�waar�nu�on�
der�meer�het�Comenius�Museum�in�zit.�

Het�uit�Bunschoten�stammende�Sint�Barbaraklooster�Amersfoort�(anoniem,�olieverf�op�doek,�ca�1820;�coll.�Muse�
um�Flehite,�Amersfoort).�
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Van� het� birgittenklooster� Mariënburg� in�
Soest� is� de� kloosterboerderij� bewaard� geble�
ven,�terwijl�er�bij�opgravingen�nog�veel�materi�
aal� gevonden� wordt.� Op� het� terrein� van� het�
andere� klooster,� Marienhof� van� de� reguliere�
kanunniken,� staat� nu� de� Stoethoeve�Klooster�
boerderij,�waar�een�zorgboerderij�gevestigd�is,�
gericht�op�het�welzijn�van�mens�en�dier�en�ook�
een�plek�voor�stilte,�bezinning�en�ontmoeting.�
Het�zusterconvent� in�Bunschoten�werd� in�1422�
naar� Amersfoort� verplaatst.� Dit� Sint�
Barbaraklooster�bleef�tot�1579�functioneren;�de�
gebouwen�staan�er�nog�steeds.� In�Bunschoten�
is�aan�de�Bisschopsweg�ook�de� Eemlandhoeve�
te� vinden,�waar� voor�mens,�dier� en�omgeving�
gezorgd� wordt� en� waar� begrippen� als� duur�
zaamheid�en�rentmeesterschap�in�praktijk�wor�
den�gebracht� in�een� sfeer� van�onthaasting�en�
verstilling.�

Naast�deze�twee�zorgboerderijen�is�in�Hilver�
sum�de�derde�actuele�Moderne�Devotie�locatie�
te� vinden,�de� leefgemeenschap� Casella� van�de�
zusters� augustinessen� van� Sint� Monica.� Toen�
de� kloostergemeenschap� van� de� Stad� Gods�
terugkeerde� naar� het� moederklooster� in�
Utrecht,�bleven� in� 2013� vier� zusters� achter�op�
de�verbouwde�kloosterboerderij�aan�de�Soest�
dijkerstraatweg�als�een�hedendaagse�religieuze�
leefgemeenschap,�waarin�stilte,�natuur�en�ont�
moeting�centraal�staan.�Casella�staat�open�voor�
pelgrims,� zoekers� en� mensen� die� zich� willen�
bezinnen.�

De� Moderne� Devotie� Route� Vecht�Gooi�Eem�
zal� uiteindelijk� in� verschillende� vormen� (op�
papier,�digitaal,�als�app�etc.)�bij�VVV's�en�biblio�
theken�komen�te�liggen�en�ook�verkrijgbaar�zijn�
bij�de�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem.�

�
Dr. Henk Michielse,�historicus�en�sociale�weten�
schapper,�werkte�als�hoofddocent�aan�de�Univer�
siteit� van� Amsterdam.� Hij� is� actief� bij� Tussen�
Vecht� en� Eem� en� was� onder� meer� voorzitter,�
hoofdredacteur� van� het� tijdschrift� en� coördina�
tor�van�het�onderzoeksproject� 'Katholiek�&�pro�
testant',� dat� afgesloten� werd� met� het� boek�
 Geuzen� en�papen.�Katholiek� en�protestant� tus�
sen�Vecht�en�Eem� 1550�1800!,�Hilversum�2013.� In�
april�2016�kreeg�hij�voor�zijn�regionaal�historisch�

werk�de�Ludenpenning.�
�
Noten�
1.� Frits�van�Oostrom,� 'Moderne�Devotie� in� tekst�en�

context',�in:�Collatie�supplement�2013.�Collatie�is�de�
digitale�Nieuwsbrief�van�het�Titus�Brandsma�Insti�
tuut� voor� het� Moderne� Devotie�
onderzoeksproject.�

2.� Zie� voor� de�Moderne�Devotie� en� haar� bestaans�
vormen� tussen� Vecht� en� Eem:� Henk� Michielse,�
'Geen� begeerde� van� keel� en� buik� ��Opkomst� en�
ondergang� van� de� laat�middeleeuwse� kloosters�
tussen�Vecht�en�Eem�ca.� 1400�1579',� in:�Henk�Mi�
chielse,� Jan�Out,�Gerrit� Schutte� (red),� Geuzen�en�
papen.� Katholiek� en� protestant� tussen� Vecht� en�
Eem� 1550�1800.� Hilversum� 2013.� Hier� is� ook� een�
uitvoerige�literatuurlijst�te�vinden.�

3.� Geciteerd�bij�Van�Oostrom,�Moderne�Devotie.�
4.� Zie�bijvoorbeeld:�Jan�Siebelink,�Knielen�op�een�bed�

violen.�
5.� Een�belangrijke�onderzoeker�was�de�in�2015�overle�

den�Rudolf�van�Dijk.�Bij�Uitgeverij�Verloren�versche�
nen�verschillende�studies�van�hem,�zie�met�name:�
Twaalf�kapittels�over�ontstaan,�bloei�en�doorwerking�
van�de�Moderne�Devotie.�Hilversum�2012.�

6.� John�Van�Engen,�Sisters�and�Brothers�of�the�Com�
mon� Life.�The�Devotio�Moderna�and� the�World�of�
the� Later� Middle� Ages.� Philadelphia� 2014.� Ook�
verschenen�als�E�book.�

7.� Deze� passage� is� gebaseerd� op:� Mink� de� Vries,�
Pleidooi� voor� postmoderne� devotie� "� navolging�
vanuit�vrijheid�en�gemeenschap.�Zoetermeer�2013.�

8.� De�term�'dikke� ik'�heb� ik�ontleend�aan�Harry�Kun�
neman,�Voorbij�het�dikke�ik.�Bouwstenen�voor�een�
kritisch�humanisme.�Amsterdam�2015.�

9.� Interview� met� Mink� de� Vries� in:� Linker� Wang,�
2015/4.�

10.�Van�preekstoel�naar�isoleercel,� interview�met�Mink�
de�Vries�in:�Trouw,�1�oktober�2011.�

De�huidige�vorm�van�het�slaapvertrek�van�het�Jonge�
Convent�in�Weesp.�
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Sindsdien�hebben�ontelbare� reizigers�de�bron�
zen�plaquette�gepasseerd,�gezien�en�zich�wel�
licht� afgevraagd:�wie�was� Jakle�Miedema?� En�
misschien�ook:�waar�en�hoe�is�hij�overleden?�En�
worden�op�stations�elders� in�Nederland�ook� in�
de� Tweede� Wereldoorlog� omgekomen� perso�
neelsleden�van�de�NS�herdacht?�

Volgens� een� artikel� van� J.�Albarda�werd,�na�
het�besluit� van�de�directie�om� alle� gevallenen�
behorende� tot� het� personeel� van� de� Neder�
landse�Spoorwegen�te�gedenken,�besloten�hun�
namen�op�bronzen�platen�te�vereeuwigen.�

De� platen� werden� ontworpen� door� ir.� H.G.J.�
Schelling,�chef�architectuur�van�de�N.S.�en�lid�van�
de� gedenkteken� commissie� van� de� N.S.,� in� sa�
menwerking�met�de�heer�Winkelman�van�de�N.V.�
Ateliers�voor�Kunstnijverheid� in�Amsterdam.�De�
platen� werden� aangebracht� in� de� diverse� stati�
ons�behorende�tot�het�district,�of�het�rayon�van�
de�gevallene(n).� Zij� vielen� voor�onze� vrijheid:� in�
het�verzet,�als�represaillemaatregel�van�de�bezet�
ters�op� 17�september� 1944�door�de�Nederlandse�
regering� in� Londen� afgekondigde� spoorwegsta�
king,� waaraan� als� één� man� gehoor� werd� gege�
ven,� door� oorlogshandelingen,� bombardemen�
ten,�enzovoort,�of�na�als�arbeidsslaven�afgevoerd�
te� zijn,� in� Duitse� concentratiekampen� of� werk�
kampen.�Dankzij�de�medewerking� van�de�direc�
tie,� maar� vooral� dankzij� het� speurwerk� en� de�
volledige� inzet�van�de�heer�drs.�H.�Romers,�staf�
medewerker� In��en�Externe�betrekkingen�N.S.�te�
Utrecht,�die�hun�namen�verzamelde�en�nauwge�

zet� veriÞeerde,� kon� een� volledige� opgave� van�
deze�slachto�ers�worden�verstrekt.�

Uiteindelijk� zouden� er� op� 110� station� zulke�
herdenkingsplaten�worden�aangebracht.�Maar�
daarmee�weten�we�slechts�dat�Jakle� in�de�oor�
log� is�omgekomen.�Nadat�de�plaquette�enkele�
jaren�schuil�is�gegaan�achter�een�houten�schut�
ting�in�verband�met�de�constructie�van�een�lift,�
moest� het� er� nu� maar� eens� van� komen:� een�
serieuze�zoektocht�naar�Jakle.�

De�burgerlijke� stand� van�Hilversum� lijkt� een�
goed� begin,� omdat� uit� naspeuringen� op� het�
internet� is�gebleken�dat� Jakle� in�Loosdrecht� is�
geboren�en�dat�de�gegevens�van�die�gemeente�
inmiddels� in� Hilversum� berusten.� Meer� dan�
enkele�feiten,�zoals�dat�Jakle�op�20�september�
1908�in�Loosdrecht�is�geboren�en�op�13�februari�
1945�in�Oberhausen�is�overleden,�levert�dat�niet�
op.�En�ook�dat� zijn� vader� Johannes�heette,� in�
1879�in�Franeker�is�geboren�en�van�beroep�ma�
chinist�was�bij�de�Spoorwegen.�Uit�diens�huwe�
lijk� met� Janke� Bakker� worden� behalve� Jakle�
nog� een� zoon,� Anne,� en� een� dochter,� Tetje,�
geboren.� Zij� zijn� allen� lidmaten� van�de�Neder�
landse�Hervormde�Kerk.�

De�omstandigheden�waaronder�Jakle�is�over�
leden� en�waarom�hij� zich� in�Duitsland�bevond�
(dwangarbeid,�een�verzetsdaad?)�kan� in�Hilver�
sum�niet�worden�achterhaald.�Dus�zou�het�per�
soneelsarchief� van� de� NS� uitkomst� moeten�
bieden.� Via� Agandau,� een� organisatie� die� in�
opdracht� archiefonderzoek� doet,� en� betaling�

Wie was Jakle Miedema? 
Zoeken naar de man achter een plaquette 

�
Joris�Cammelbeeck�

Op�17�december�1948�vindt�in�de�wachtkamer�van�het�station�Naarden�Bussum�een�
plechtigheid�plaats�waarbij�volgens�het�persverslag� tal�van�autoriteiten�
tegenwoordig�waren,�o.a.�de�burgemeester�van�Bussum,�de�commissaris�van�
politie,�alsmede�tal�van�N.S.�autoriteiten!.�Aanleiding�is�de�onthulling,�namens�de�
hoofdinspecteur�van�de�afdeling�wegenwerk�van�de�Nederlandse�Spoorwegen,�van�
een�plaquette�door�de�heer�Bussbach.�Daarop�staat�de�naam�van�Jakle�Miedema.�

 1940-1945 tussen Vecht en Eem 
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van� 20� euro,� meldde�
J.� Luijt� in� november�
2014� dat� in� de� kaar�
tenbakken�die�de�per�
soneelsdossiers� ont�
sluiten� de� naam� Jakle�
Miedema� wel� tevoor�
schijn�kwam,�maar�zijn�
dossier� ontbrak� in� de�
archiefdozen.� Een�
mogelijke� oorzaak�
hiervan� is� dat� de� Ne�

derlandse�Spoorwegen�in�de�jaren�tachtig�buiten�
de�archieÞnspectie�om�een�groot�aantal�dossiers�
heeft�vernietigd.�Het�spijt�me�u�daarom�te�moe�
ten� melden� dat� mijn� zoektocht� geen� resultaat�
heeft�opgeleverd.�Wat�nu?�

Een� ontmoeting� in� 2016� met� de� voorzitter�
van� de� Historische� Kring� Loosdrecht,� Ernst�
Kasteleyn,� inspireert� tot� een� nieuwe� poging�
licht�op�het�dossier�Jakle�Miedema�te�werpen.�
In� een� mailtje� laat� Ferry� Brand� van� de� kring�
Loosdrecht� weten� dat� er� twee� achternichten,�
Betsy�en�Janny,�van�Jakle�in�leven�zijn�die�meer�
over�hun�oudoom�weten.�Hun�verhaal�willen�zij�
hieronder�heel�graag�kwijt:��

�
Jakle�Miedema�(1908�1945)�
�
Jakle,� hij�werd� Jat� genoemd,�werd� op� 20� sep�
tember�1908�in�Loosdrecht�geboren.�Zijn�ouders�
verhuisden� rond� 1900� vanuit� Friesland� naar�
Holland.� In� die� tijd� ongeveer� een� emigratie.�
Later�kreeg�hij�nog�een�broer�Anne�en�een�zus�
Tet.� Vader� werkte� op� de� melkfabriek� in� Loos�
drecht.� Jat� groeide� op� als� een� rustige� jongen.�
Na� de� lagere� school� bezocht� hij� de� am�
bachtschool� in� Hilversum,� waar� hij� met� goed�
gevolg� een� opleiding� volgde� in� het� smeden/
bankwerken.�Hij�was� actief� in� het� verenigings�
werk�en�voorzitter�van�de�jongelingsvereniging.�

Voorzover�wij�weten,�werkte�hij�na�zijn�oplei�
ding� bij� de� Nederlandse� Spoorwegen� in� Bus�
sum.�Na�de�capitulatie�in�1940� is�hij�weer�bij�de�
Spoorwegen�gaan�werken�en�is�vandaar�in�1942�
in�Duitsland� te�werk�gesteld.�Zijn�Nederlandse�
pas�die�door�de�Duitsers� later�ongeldig� is�ver�

klaard,� is�vermoedelijk�toen�aangevraagd.�Van�
af�1942�werden�er�in�die�pas�vergunningen�voor�
verlof�afgegeven.�

Bij�zijn�papieren� is�ook�een� legitimatiebewijs�
voor� gebruik� bij� opkomst� van� de� afdeling� Bij�
zondere� Vrijwillige� Landstorm� (BVL)� te� Nieuw�
Loosdrecht�1926/1927,�hij�is�dan�18�jaar�oud.�Dit�
was� een� eenheid� van� bewapende� burgers� ter�
ondersteuning�van�het�leger,�opgericht�in�1914.�
In� 1939� bestond� de� BVL� uit� ruim� negentigdui�
zend�vrijwilligers.�De�helft�werd�gemobiliseerd,�
zij�vochten�mee�in�de�meidagen�van�1940�en�er�
zijn�onder�hen�ook�slachto�ers�gevallen.�

Jat�was�tijdens�de�mobilisatie�in�verscheidene�
plaatsen� onder� andere� Ede,� Veenendaal� en�
Jutfaas.�Door�de�bezetters�werd�met�de�Neder�
landse�Krijgsmacht�ook�de�BVL�opgeheven.�De�
Duitsers� richtten� Landstorm� Nederland� op,�
deze�had�niets�met�de�BVL�te�maken.�De�bezet�
ter�gebruikte�de�vertrouwde�naam�voor�eigen�
doeleinden.�

Ook� uit� vergunningen� en� brieven� blijkt� dat�
Jat� vanaf� 1942� in� Duitsland� werkte.� Er� is� veel�
briefverkeer� met� Loosdrecht� en� omgekeerd.�
Hieruit�blijkt�dat�het� in�de�eerste�tijd�wel�mee�
viel:� geregeld� verlof,� kleding� en� redelijk� eten.�
Later� wordt� dat� minder:� het� wonen� in� barak�
ken,� veel� luchtalarm,�  s� nachts� naar� schuilkel�
ders.�Het� leven�wordt�steeds�zwaarder.�Verlof�
wordt�vaker�uitgesteld.�Wegblijven�na�verlof�en�
onderduiken,�wat�wel�door�familie�werd�aange�
boden,�doet�hij�niet.�Dit�tekent�ook�zijn�serieu�
ze�karakter.�Hij�wilde�namelijk�niet�dat�de�ande�
re�dwangarbeiders�dan�als�strafmaatregel�niet�
naar�huis�zouden�mogen.�

Hij� hield� heel� veel� van� zijn� familie� en� moet�
veel�heimwee�hebben�gehad.�Hij�was�altijd�erg�
blij� met� brieven� en� pakjes� die� ze� stuurde� en�
schreef�zelf�ook�veel.�Hij�had�veel�steun�aan�zijn�
geloof,�dat�blijkt�uit�al�zijn�brieven.�Begin� 1945�
is�hij�ziek�geworden�en�op�13�februari�overleden�
aan� een� niet� behandelde� blindedarmontste�
king.�Hij�werd�36� jaar�en� ligt�op�het�Nederland�
se�ereveld�in�Düsseldorf�Oberbilk�begraven.�
 
Janny van Heukelum�Miedema�en�Betsy Miede�
ma, achternichten�van�Jakle�Miedema�
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Gewoontegetrouw� besteedde� voorzitter� Jan�
Vollers� bij� de� opening� van� de� jaarlijkse� Open�
Dag�van�TVE�enkele�woorden�aan�het�weer.� In�
de� volle�burgerzaal� van�het� stadhuis� in�Weesp�
voorspelde� hij� dat� de� zomer� tot� half� vijf� zou�
duren� en� dat� daarna� de� herfst� zou� intreden.�
Inderdaad�konden�de�drie�in�de�middag�geplan�
de�excursies,�die�na�de� lezingen�van�historicus�
Henk�Michielse� en� journalist� Bernard�Hulsman�
en� de� lunch� begonnen,� zich� verheugen� in� de�
gunst� van� de� weergoden.� In� zijn� welkomst�
woord�uitte�Vollers�zich�zeer�verheugd�over�de�
belangstelling� van� TVE�donateurs� en� onthulde�
emotionele�banden�met�Weesp�te�hebben.�Drie�
generaties� van� zijn� familie�woonden� in�Weesp�
en�waren�er�werkzaam�als�meester�huisschilder.�

Na�deze�ontboezeming�kreeg�de�wethouder�
van�Kunst�en�Cultuur�het�woord.�In�vogelvlucht�
vertelde� de� als� historicus� opgeleide� Peter� Eij�
king�de�89�belangstellenden�het�een�en�ander�
over�de�historische�achtergronden,�de�architec�
tuur� en�de� architect� van� het� stadhuis.�De� van�
huis� uit� stucdecorateur� Jacob� Otten� Husly�
kreeg�de�opdracht�voor�de�bouw,�nadat�hij�op�
de� jeugdige� leeftijd� van� 33� jaar�de� uitgeschre�
ven� prijsvraag� had� gewonnen.� De� elite� van�
Weesp,� rijk� geworden� met� het� brouwen� van�
bier�en�het�stoken�van� jenever,�had�het�breed�
gekregen� en� wilde� dat� weten� ook.� Dit� deed�
Cees� Pfei�er,� journalist� en� lid� van� de� Histori�
sche�Kring�Weesp,� later� in�de�ochtend� conclu�
deren� dat� het� stadhuis� in� feite� bij� elkaar�was�
gezopen.� Hoe� dan� ook,� tussen� 1772� en� 1776�
verrees�het�stadhuis�op�de�plaats�van�de�eerder�

gesloopte�Joris�Doelen.�Husly�zou� later�ook�het�
gebouw�van�Felix�Meritis�in�Amsterdam�ontwer�
pen�en�het�nieuwe�stadhuis�van�Groningen,�dat�
trouwens� pas� in� 1810� en� jaren� na� zijn� dood�
werd�gerealiseerd.�

De�wethouder�wees�de�aanwezigen�op� stijl�
kenmerken� in� het� interieur� en� exterieur� die�
verraden� dat� de� architect� een� bewonderaar�
was� van� de� Italiaanse� architect� Palladio,� het�
geen�onder�meer�blijkt�uit�het�trappenhuis.�Aan�
de�buitenkant�van�het�gebouw� is�duidelijk�een�
neoklassieke� bouwstijl� te� herkennen� die� na�
Husly�navolging�kreeg�in�Nederland.�

�
Stagnerende�regio�
Na� deze� informatieve� introductie�was� het� de�
beurt� aan� de� historicus� Henk�Michielse� die� in�
zijn� lezing� Industrialisatie� en� sociaal�culturele�
veranderingen� tussen� Vecht� en� Eem,� 1850�1940�
uitvoerig� inging� op� de� ontwikkelingen� in� de�
regio.�Hij�begon�met�een�schets�van�het�gebied�
tussen�Vecht�en�Eem�waarin�na�1850�stagnatie�
was�opgetreden,�zowel� in�de�dorpen�als� in�de�
steden.�Weesp�was�een�klein,�armoedig�provin�
cieplaatsje�met�toenemende�economische�ach�
teruitgang� en� groeiende� werkloosheid.� Velen�
leefden�van�de�bedeling�door�het�stadsbestuur,�
de�diaconie�en�de�armenkantoren�van�de�kerk�
genootschappen.�Michielse� gaf� royaal� te� ken�
nen�deze�wijsheid�te�hebben�opgestoken�uit�de�
boeken�en�artikelen�van�Aukje�en�Gjalt�Zonder�
geld,�een�echtpaar�dat�zich�diepgaand�met�de�
geschiedenis�van�Weesp�heeft�beziggehouden�
en�dat�nog�doet.�

Stichting Tussen Vecht en Eem 
Verslag Open Dag 2016 in Weesp 

�



314� TVE�34e�jrg.�2016�

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

De�situatie� in�andere�steden,�zoals�Naarden�en�
Muiden,� was� vergelijkbaar;� armoede� en� hoge�
werkloosheid� liepen� in�Naarden�op� tot�25�pro�
cent.� In�Weesp� en�Naarden� bracht�de� aanwe�
zigheid�van�militairen�nog�wat�bedrijvigheid�en�
inkomsten� en� in� Weesp� bijvoorbeeld� ook� de�
aanleg�van�het�fort�Ossenmarkt.�In�Muiden�was�
de� situatie� zo� deplorabel� dat� het� stadhuis� in�
1838�instortte�en�in�1825�zelfs�werd�overwogen�
het�Muiderslot�te�slopen.�In�de�dorpen�werd�de�
toestand�eveneens�gekenmerkt�door�stilstand.�
Op�de� schrale�zandgrond�was�en�bleef�het� le�
ven� hard� en� waren� de� inkomsten� karig.� Oud�
Loosdrecht,�dat�geruime�tijd�leefde�van�de�turf�
winning,� zag� deze� inkomstenbron� omstreeks�
1850� wegvallen.� Een� alternatieve� inkomsten�
bron� in�de�vorm�van� landbouw�ontbrak,�want�
de� grond� was� door� natte� vervening� verdwe�
nen.�

Alleen�Hilversum�en�Huizen�waren�er�relatief�
beter�aan�toe.�Hilversum�door�de�opkomst�van�
textielnijverheid� en�Huizen�door�de� visserij� en�
het� venten� van� vis� in� de� nabijgelegen� steden�
Amsterdam� en�Utrecht.� De� aanleg� van� spoor�
wegen� voor� trein� en� tram� en� het� graven� van�
kanalen,�het�Merwedekanaal�(later�Amsterdam
�Rijnkanaal)� �� eerder� niet� beschouwd� als� een�
taak� van� de� overheid� �� gaf� de� economie� van�
Hilversum� een� forse� zet.� Vooral� de� Ooster�
spoorlijn� van� Amsterdam� via� Naarden,� Hilver�
sum,� Baarn� naar� Amersfoort� en� verder� naar�
Duitsland,�die� in�1874�gereed�kwam,�had� ingrij�
pende� gevolgen� voor� de� regio.� De� industriële�
activiteit�nam�toe�door�bedrijven�die�zich�graag�
in� de� gemeenten� langs� de� spoorlijn� vestigden�
en�met�de�komst�van�werkgelegenheid�vestig�
den� zich� nieuwe� bewoners.� Projectontwikke�
laars�lieten�villa s�bouwen�voor�de�vermogende�
nieuwkomers:� industriëlen,� renteniers�uit� Indië�
en�Amsterdammers�die�hun� zomers�buiten�de�
stad� wilden� doorbrengen.� Woningen� in� een�
minder�prijzige�klasse�kwamen�er�daarna�voor�
middenstanders,� huispersoneel,� bouwvakkers�
en�arbeiders.�

�
Sociale�fricties�
Deze� industriële� revolutie� verliep� ook� in� het�

Gooi�niet�zonder�slag�of�stoot.�De�snelle�groei�
ging� gepaard� met� fricties.� De� huisvesting� van�
de� arbeiders� in�Hilversum� en�Weesp,�waar�de�
meeste� industrieën� zich� vestigden� of� verder�
uitbreidden,� liet� zeer� te� wensen� over.� De� ar�
beidsomstandigheden,�zoals�hygiëne�en�veilig�
heid,�waren�vaak�niet�meer�dan�een�sluitpost�in�
het�productieproces.�Hieraan�zou�aan�het�einde�
van�de�negentiende�en�begin� twintigste�eeuw�
een� einde� komen� door� de� oprichting� van�
(verzuilde)� vakbonden,� door� het� houden� van�
parlementaire�enquêtes� (o.a.�bij�de� tegelfabri�
kant�Regout� in�Maastricht)� en� door� de� invoe�
ring� van� sociale� wetgeving� (Woningwet� van�
1901).� In� 1917� volgde� het� algemeen� kiesrecht�
dat� de� arbeiders� via� politieke� partijen� macht�
gaf�hun�belangen�te�behartigen.�

Michielse� schetste� vervolgens� de� politieke�
strijd�in�de�regio�waarin�liberalen,�sociaaldemo�
craten,�socialisten�en�confessionelen� ieder�hun�
rol�speelden.�De�politieke�krachtsverhoudingen�
in�Weesp� en� elders�weerspiegelden�de�demo�
graÞsche� opbouw� van� de� gemeenten� en� de�
invloed�die�een�dominante� industrie,�zoals�Van�
Houten�in�Weesp,�op�de�sociale�ontwikkelingen�
had.� Vooral� de� bedroevend� slechte� woonom�
standigheden� konden� na� het� van� kracht� wor�
den� van� de� Woningwet� worden� aangepakt�
door�de�na� 1901�gestichte�woningbouwvereni�
gingen.� In� Hilversum� ontstonden� er� twaalf,�
destijds�vanzelfsprekend�op�verzuilde�basis.� In�
Weesp� werd� in� 1904� een� woningonderzoek�
verricht,� hetgeen� een� treurig� beeld� van� de�
woonomstandigheden� van� de� meeste� arbei�
dersgezinnen� manifest� maakte.� In� Bussum� en�
Baarn� zou�het� respectievelijk� tot� vlak� voor�de�
Eerste� Wereldoorlog� of� direct� daarna� duren,�
voordat� er� woningbouwverenigingen� werden�
opgericht.�

�
Arbeidersparadijzen�
Na�de� lezing� van�Michielse� en�een� introductie�
van� Cees� Pfei�er� borduurde� NRC�journalist�
Bernhard�Hulsman�door�op�het� thema� van�de�
volkswoningbouw.�In�zijn�lezing�Nirwana�aan�de�
Vecht�en�andere�arbeidersparadijzen� liet�hij�aan�
de�hand� van� foto s� zien,�dat� architecten� sinds�
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de�bouw�van�ho�es� in�vroeger�eeuwen�wonen�
en�tuinen�met�elkaar�trachtten�te�verenigen.�Zo�
schreef� in� de� negentiende� eeuw� de� fabrikant�
Van�Houten� een� prijsvraag� uit� voor�de� aanleg�
van�een�wijk� in�een�parkachtige�omgeving.�Als�
voorbeeld�dienden�enkele�van�zulke�wijken,�die�
in�het�buitenland�waren�gebouwd�door�sociaal�
bewogen�ondernemers.�Het�doel�was�de�bouw�
van�550�woningen�om�zodoende�een�einde� te�
maken�aan�de�woningnood�in�Weesp.�Uiteinde�
lijk�ging�het�plan�niet�door,�omdat�Van�Houten�
het� met� de� gemeente� en� het� polderbestuur�
niet�eens�kon�worden�over�de�bekostiging�van�
de� infrastructuur,� zoals� riolering,� dammen� en�
bedijking�van�de�wijk�in�een�polder.�

�
Het�rijtjeshuis�
Hulsman�schetste�op�een�aanstekelijke�manier�
de�geschiedenis� van�de�Nederlandse� volkswo�
ningbouw,� die� wordt� gekenmerkt� door� een�
voorkeur� voor� laagbouw,� ofwel� iedereen� een�
eigen�voordeur,�een�voor��en�achtertuin�en�een�
auto�(ooit�een�opel�kadett)�voor�de�deur.�Kort�
om,� het� rijtjeshuis,� waarvan� er� vier� miljoen� in�
Nederland� zijn� en� waarop� ten� onrechte� door�
sommigen�wordt�neergekeken.�Een�woningty�
pe�waarin�Hulsman�opgroeide�en�waarvan�het�
ontstaan� volgens� hem� is� terug� te� voeren� tot�
het�veel�oudere�ho�e�én�op�de�plattegrond�van�
het� klooster�met� zijn�op� rust�en� contemplatie�
gerichte�kloostertuin.�

Zelfs�de�grote�hoogbouwprojecten�van�na�de�
Tweede�Wereldoorlog,�ontworpen�door� archi�
tecten�als�Mart�Stam�en�Van�Eesteren,�worden�
bij� nadere� beschouwing� gekenmerkt� door� dit�
concept:� strokenbouw� in� open� blokken� met�
groene�tussengebieden.�De�slaapkamers�liggen�
op�het�noorden�en�de�woonkamer� ligt�op�het�
zuiden.� Hulsman� constateerde� dat� dit� moder�
nistische�woningbouwconcept,�zoals�de�Bijlmer�
die�na�de�a�raak�van�bijna�alle�ßats�nu�Amster�
dam� Zuidoost� heet,� failliet� is.� Alom� verrijzen�
wijken� in�retro�architectuur,�zoals� in�Hilversum�
een�nieuwe�Dudok�wijk�of�woningen� in�grach�
tenstijl�in�Breukelen�en�Bussum.�
De�woning� als�machine�a�habiter�die�de� Frans�
Zwitserse� architect� Le� Corbusier� voor� ogen�

had,�heeft�afgedaan.�Achteraf�blijkt�deze�archi�
tect�een�megalomane�en�totalitaire�vormgever�
te� zijn,� die� niet� schroomde� zijn� diensten� aan�
Mussolini,� Stalin� en� het� Vichy�bewind� van�
Pétain�aan� te�bieden.�Het� leven�blijkt�ook�hier�
weer�sterker�dan�de�leer,�want�het�rijtjeshuis�en�
niet�de�ßat� is�al�geruime�tijd�bezig�aan�een�co�
meback.�En�als�we�naar�de�oorsprong�van�het�
rijtjeshuis�kijken,�het�klooster,�kan�zelfs�worden�
gezegd:� God�is�teruggekeerd�in�het�rijtjeshuis.!�

Nadat� Cees� Pfei�er,� als� uitsmijter,� nog� de�
beloofde� vooroorlogse� reclameÞlmpjes� voor�
Van�Houten� chocolademelk� en� chocolade� had�
laten� zien,� vertrokken� de� deelnemers� aan� de�
open� dag� naar� café�restaurant� Aaltje� aan� de�
Herengracht�voor�een�gezellige�lunch�met�soep�
en�broodjes�om� gesterkt� aan� een� van�de�drie�
excursies�te�beginnen.�

�
Drie�excursies�
De�meeste�deelnemers�hadden�zich� ingeschre�
ven� voor� een� ontspannen� vaartocht� over� de�
Vecht�met�de� salonboot�Dame�van�Amstel.�De�
tocht� voerde� langs� fort�Uitermeer� naar�Nigte�
vecht� en� werd� met� tekst� en� uitleg� begeleid�
door� gids� Wim� Meijs.� Onderweg� kwamen� zo�
wel�de�biologische,�historische�als�economische�
aspecten�van�deze�oude�veenrivier�en�vaarweg�
aan�de�orde.�

Cees�Pfei�er�maakte�met�een�tweede�groep�
een� stadswandeling� door� het� centrum� van�
Weesp�en�bracht�een�bezoek�aan�het�stadsmu�
seum�waar�Jos�Bakker�uitleg�gaf�over�de�porse�
leinindustrie� die� korte� tijd� tot� bloei� kwam� in�
Weesp.�Pfei�er�praatte�zijn�bezoekers�bij�over�
de�opkomst�en�het�verval�van�de�jeneverstoke�
rijen,� liet�de�gerestaureerde�resten�van�de�villa�
Casparus� en� de� aanpalende� molen� zien� waar�
AVRO�quizmaster� Fred� Oster� nog� heeft� ge�
woond.�Verder�vertelde�hij�saillante�details�over�
de� familie�Van�Houten.�Ook�werd� een�bezoek�
gebracht�aan�een�wijkje�met�huizen,�gebouwd�
door� de� katholieke� en� protestants�christelijke�
woningbouwverenigingen.�

Onder�leiding�van�gids�Auke�Lemstra,�tenslot�
te,�begaf�een�selecte�groep�wandelaars�zich�op�
weg�naar�korenmolen�De�Vriendschap.�De�route�
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liep� langs� enkele� historische� panden,� zoals�
voormalige� jeneverstokerijen,�de� eerste� vesti�
ging� van� de� firma� Van� Houten� en� de� houten�
huizen� ten� zuidoosten� van� de� vestingwal.�
Meester� molenaar� Wouter� Pfeiffer� gaf� een�
boeiende� en� leerzame� presentatie� over� de�
historie� en� toekomst� van� korenmolen� De�
Vriendschap,�die�ooit�als�moutmolen�was�opge�
richt.�Sinds�kort�wordt�er�weer�mout�gemalen�
ten�behoeve�van�de�productie�van�authentieke�

jenever�onder�de�naam�Anker�Weesp.�
Rond�half�vijf�keerden�de�deelnemers�aan�de�

excursies� terug� in� café� Aaltje� om� te� genieten�
van�een�welverdiend�glas,� terwijl�zij� in�een�ge�
animeerde� sfeer� konden� terugkijken� op� een�
mooie,� leerzame� dag� met� prachtig� weer,� dat�
zelfs� nog� langer� aanhield� dan� Jan� Vollers� had�
voorspeld.�

Joris�Cammelbeeck�
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Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2017 
Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem 
�
Tussen� Vecht� en� Eem� heeft� in� samenwerking� met� de� Vrienden� van� het� Gooi,� de� AWN�
Naerdincklant,� de� Stichting� Omgevingseducatie,� het� GNR� en� IVN� weer� een� bijzondere�
themaleergang�Gooi�o�logie�georganiseerd,�die�wordt�aangeboden�via�Volksuniversiteit�Het�
Gooi.�
Tot� het� belangrijkste� historisch� erfgoed� van� het� Gooi� en� ommelanden� behoren� ook� de�
zeventiende�eeuwse�buitenplaatsen� in� 's�Graveland�en� langs�de�Vecht�en�de�Angstel�en�de�
negentiende�eeuwse�villaparken�in�Baarn,�Bussum�en�Hilversum.�
In� een� drietal� lessen� wordt� ingegaan� op� de� ontstaansgeschiedenis� van� buitenplaatsen,�
landgoederen� en� villaparken� tussen� Vecht� en� Eem,� op� de� architectuur� en�
bewoningsgeschiedenis,� evenals� op� de� tuingeschiedenis� van� de� buitenplaatsen� en� het�
beheer.�
�
Data�
De�lessen�vinden�plaats�op�woensdagavonden:�

�� 15�maart:�drs.�Juliette�Jonker:�Geschiedenis�van�de�buitenplaatsen�aan�de�
Vecht�en�de�Angstel;�

�� 22�maart:�drs.�Annette�Koenders:�Buitenplaatsen�en�villawijken�in�het�Gooi�en�
Eemland;�

�� 5�april:�Johan�van�Galen�Last:�Tuingeschiedenis�en�beheer�van�buitenplaatsen�
aan�de�hand�van�de�buitenplaatsen�in� s�Graveland.�

�� Daarnaast�vindt�er�een�excursie�plaats�naar�een�buitenplaats�op�een�nader�
te�bepalen�datum.�

Tijdstip��De�avonden�worden�van�1�9.30�tot�uiterlijk�22.00�uur.�
�
Plaats:�De� leergang�vindt�plaats� in� Infoschuur�  t�Gooi,�Naarderweg�103A,�Hilversum�(aan�de�
weg�tussen�de�stations�Bussum�Zuid�en�Hilversum�Mediapark.�
�
Deelnemersbijdrage�
De�deelnemersbijdrage�bedraagt� �60,�inclusief�(digitaal)�lesmateriaal.��
�
Aanmelden�
Aanmelden�via�de�website�www.volksuniversiteithetgooi.nl�
Uw�betaling�wordt�geïnd�via�automatische�incasso.�

Informatie�
Nadere� informatie�kan�gevraagd�worden�via�mw.�Hetty�Laverman,�tel.�06��23�61�83�14�of�bij�
de�Volksuniversiteit�Het�Gooi�035� ��531�29�39.�Bij�aanmelding�over� te�maken�naar�Geopark�
NL44�RABO�0136�4583�78.�
�
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Op� 22� september� jl.� vond� de� presentatie� van�
het�boek�De�laan�uit;�een�Gooise�wijk�in�crisis�en�
oorlog�van�Richard�Mouw�plaats� in�de�Bussum�
se� synagoge�aan�de�Kromme�Englaan.�Ad�van�
Liempt,�auteur�van�onder�andere�Kopgeld,�een�
aangrijpende� studie� over� betaalde,� professio�
nele� jodenjagers,�hield�een� inleiding.�Hij�noem�
de�Mouws�boek�een�uniek,�voortre�elijk�gedo�
cumenteerd�oorlogsmonument.�Terecht.�

Mouw� plaatst� één�Naardense� laan� centraal,�
de�Graaf�Willem�de�Oudelaan.�Deze� ligt� in�het�
Oranje�Nassaupark,�buiten�de�Vesting,�en� is� in�
de� jaren� dertig� gebouwd.� De� lotgevallen� van�
achttien� bewoners� en� hun� familie� komen� aan�
bod,� gelijk� verdeeld� over� joodse� bewoners,�
NSB ers� en� !gewone � mensen.� Dertien� van� de�
joodse�bewoners�hebben�de�oorlog�niet�over�
leefd,�zij�moesten� !evacueren ,�De�laan�uit.�Ook�
de�NSB ers�vertrokken,�de�meeste�in�allerijl,�op�
Dolle� Dinsdag,� 5� september� 1944,� op� het� sta�
tion� nagejouwd.� Een� bovendrijvend� WA�
uniform� in�een�nabije�vijver�zorgde�voor�grote�
hilariteit�in�de�wijk.�

Op� indringende,� maar� toch� zakelijke� toon�
beschrijft�Mouw�het� lot�van�deze�achttien�fami�
lies� waarbij� vooral� de� twee� fanatieke� NSB�
aanhangers� er� uitspringen.� Dankzij� dossiers� uit�
het� Centraal� Archief� Bijzondere� Rechtspleging�
(CABR)� is� een� beschrijving� van� hun� misdadige,�
onmenselijke� praktijken� mogelijk.� Roven� van�
joods� bezit,� aangeven� van� joden,� oplichting,�
huichelarij,�na�de�oorlog�het� liegen�en�bagatelli�
seren�van�hun�nazisympathie�spelen�in�hun�leven�
een� hoofdrol� tegen� de� achtergrond� overigens�
van� de� ellende� van� de� vooroorlogse� werkloos�
heid�en�armoe.�Heel� schrijnend� is�uiteraard�het�
lot�van�de�joden�die�niet�zijn�teruggekeerd�en�in�
de�kampen�vermoord�zijn,�zoals�in�Sobibor.�

Geplaatst� binnen� het� kader� van� een�
!wijkgeschiedenis � die� summier� het� ontstaan�

weergeeft�en� aan�de�orde� stelt�het�hoge�per�
centage�NSB ers�in�Naarden�en�Bussum�(vooral�
vanwege� door� de� crisis� op� drift� geraakte� en�
malcontente� middenstanders� en� oud�
Indischgasten?)� behandelt� het� boek� ook� kort�
enkele�spectaculaire�bezettingsgebeurtenissen�
in�Naarden,�zoals�het� laten�ontsporen�van�een�
locomotief�bij�de�Karnemelkslootbrug�door�het�
Gooise� verzet� met� als� gevolg� het� door� de�
Sicherheitsdienst�(SD)� in�brand�steken�van�een�
nabijgelegen� huis� (Juliana� van� Stolberglaan�
114),� de� beschieting� door� geallieerde� vliegtui�
gen�en�daardoor�de�ontplo�ng�van�een�Duitse�
munitietrein�(met�enorme�schade�aan�de�naast�
gelegen�panden)�en�de�aanslag�op�een�Duitse�
soldaat.�Als�represaille�doodden�de�Duitsers�vijf�
gijzelaars� op� de� hoek� Rijksweg�Thierensweg.�
Een� bescheiden� monument� ter� plekke� herin�
nert�aan�deze�gebeurtenis.�

 Het lezen waard 

Boekbesprekingen 

De oorlog in een water-
druppel 
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Hoewel�dit�een�boek� is�dat�geograÞsch�gezien�
niet�meer�beslaat�dan�een�paar�vierkante�kilo�
meter,�geeft�het�de�oorlog�als�het�ware� in�een�
waterdruppel,�kleinschalig�weer.�De�Holocaust�
met� de� ondergang� van� een� aantal� Naardense�
joden,� maar� ook� met� het� overleven� van� de�
meeste�door�onderduiken�of�als�gemengd�ge�
huwde� wordt� aangrijpend� en� beeldend� ver�
haald,� eveneens� de� NSB ers� in� de� varianten�
meeloper� tot�en�met� fanatieke� aanhanger.�En�
uiteraard�de�!gewone�mensen .�Aanbevolen.�

�
Paul�Schneiders�

�
Richard� Mouw.�De� laan� uit;� een� Gooise�wijk� in�
crisis�en�oorlog.�Naarden�2016.�Uitgave� in�eigen�
beheer.� Verkrijgbaar� bij� Boekhandel� Los,� Bus�
sum.�Prijs�"�19,95.�
�

�

Lange�tijd�bleef�het�religieuze�palet�van�het�dorp�
overzichtelijk.�Maar�na�de�komst�van�het�spoor�in�
1874� introduceerden� de� vele� forenzen� en� arbei�
ders�nieuwe�denominaties.�Rond� 1970� telde�Hil�
versum� vijftig� kerken.� Daarna� nam� het� kerkbe�
zoek� af� en� begon� het� pijnlijke� proces� van� het�
samenvoegen� van� parochies� en� gemeenten� en�
het� afstoten� van� kerkgebouwen.� Desondanks�
telt�de�stad�nog�zo n�vijfendertig�geloofsgemeen�
schappen�met�elk�hun�eigen�karakter.�Aldus� de�
kernachtige�samenvatting�van�de�inhoud�op�de�
omslag� van� Zes�eeuwen�Hilversummers�en�hun�
kerken� 1416�2016� van� Pieter� Hoogenraad.� Het�
lijvige�werkstuk�spitst�zes�eeuwen� locale�kerk�
geschiedenis� toe� op� twee� vragen:� Hoe� is� in�
honderd� jaar� (1874�1970)� de� opbouw� van� vijf�
tot� wel� vijftig� geloofsgemeenschappen� verlo�
pen�en�hoe�zijn�deze�omgegaan�met�de�drasti�
sche�ontkerkelijking�in�de�laatste�veertig�jaar?�

Het� boek� is� geschreven� in� opdracht� van� de�
Hilversumse�Raad�van�Kerken� ter�gelegenheid�
van� het� feit� dat� in� 1416,� precies� zes� eeuwen�
geleden,�de�bestaande�kapel�formeel�een�echte�

parochiekerk�werd.�Van�toen�af�aan�konden�de�
Hilversummers� !thuis � de� heilige�mis� bijwonen�
en� de� andere� sacramenten� ontvangen;� hier�
voor�hoefden�ze�niet�meer�naar�Laren�te�lopen.�
Het�is�dus�een�gedenkboek.�

Van�dit�type�uitgaven�door�kerkgenootschap�
pen� en� verwante� organisaties� is� in� de� afgelo�
pen�decennia� in�Hilversum�een�aantal�versche�
nen� en�daarvan�heeft�de� auteur�dankbaar�ge�
bruik� gemaakt:� !Een� klein� jaar� heb� ik� aan� dit�
jubileumboek� gewerkt� ,� #� te� kort� om� uitge�
breid� archiefwerk� te� verrichten. � De� schrijver�
baseert�zich�ook�op�recente� literatuur�van�des�
kundige� kerkhistorici� in� het� Gooi� en� op� inter�
views� met� tal� van� actieve� kerkbetrokkenen.�
Deze�werkwijze�geeft�ook�de�betekenis�van�het�
boek� aan:� het� is� geen� vernieuwende� studie�
maar� een� samenvattend� verantwoord� over�
zicht�van�kerkgeschiedenis� in�Hilversum.�Zeker�
in�de� tweede�helft� van�het�boek� is�het� vooral�
een�kroniek�van�de� laatste�vijftig� jaar.�De�kerk�
geschiedenis� van� Nederland� als� geheel� speelt�
voortdurend�uitdrukkelijk�mee.�

�
Gids�
Hoogenraad� heeft� na� zijn� studie� rechten� ge�
werkt�bij�de�Dienst�Economische�Zaken�Amster�
dam�en�is�onder�meer�plaatsvervangend�hoofd�
geweest� van� de� afdeling� Stadsontwikkeling�
Hilversum.� Na� zijn� pensionering� heeft� hij� zijn�
studie�geschiedenis�cum�laude�afgerond.�Thans�
is�hij�op�tal�van�terreinen�actief�voor�historisch�
Hilversum.�Met�zijn�brede�achtergrond�en�ken�
nis�van�zaken�over�Hilversum�weet�hij�als�geen�
ander�waar�hij�het�over�heeft.�Hij�heeft�er�ook�
voor�gezorgd�dat�het�boek�kleurrijk�en�plezierig�
is�geïllustreerd:�dubbelpagina s�zonder�!plaatjes �
zijn�op�de� spreekwoordelijke�vingers� te� tellen.�
Het�zal�een�genoegen�zijn�om�met�hem�als�gids�
door�Hilversum�te�wandelen.�

Het�gaat�vaak�om�de�kerkgebouwen�van�die�
stad� of� om� plekken�waar� ze� hebben� gestaan,�
voor� ze� werden� gesloopt.� Een� niet�
Hilversummer� als� ondergetekende� moet� hier�
van� toch� een� beetje� beeld� zien� te� krijgen.�De�
FALK�kaart� van� de� stad� biedt� onvoldoende�
soelaas,�doordat,�zoals�de�baliemedewerker�op�

Hilversum: een religieus 
tijdsbeeld 
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het� stadhuis�me� uitlegde,� daarop� alleen�witte�
kruisjes� staan� van� kerken� die� als� kerkgebouw�
functioneren� (en�welke�de�gemeente�niet�ver��
geten� is).�Met�de�hulp�van�een�geboren�en�ge�
togen� Hilversummer� heb� ik� op� een� kaart� alle�
kerkplekken�ingevuld�en�ze�vervolgens�bezocht�
per� auto,� per� Þets� of� te� voet.� Het� bleek� een�
opgave:�niet�alles�was� te�vinden.� Ik�miste�een�
kaart� waarop� alles� nauwkeurig� was� aangege�
ven.� Niettemin� hebben� mijn� excursies� winst�
opgeleverd.�Binnen�een�paar�vierkante�kilome�
ter�zag�ik�de�situatie�van�kerk�en�geloof�in�onze�
seculiere�samenleving�in�beeld�gebracht:�Hilver�
sum�als�tijdsbeeld.�

Kerkopbouw,�kerkleegstand,�kerkfusie,�kerk�
sloop.�Kerkgedaanten:�hoge� trotse�steenklom�
pen,� fraaie� villa s� en� nederige,� onherkenbare�
!schuilkerken ;� kerken�die� van�de� ene� geloofs�
gemeenschap�naar�de�andere�zijn�overgegaan,�
kerken� als� appartementen,� een� kerk� als� mos�
kee,� een� onvindbare� synagoge.� Mijn� tochtjes�
door�Hilversum�werden�een�leerzame�reis�in�de�
kerkelijke� actualiteit.� Tijdens� deze� !bedevaart �
door� Hilversum� was� de� Marokkaanse� moskee�
Al� Fath� aan� de� Stevinweg� de� enige� !kerk � die�
open�was�en�me�ontving,�net� zoals�"�haast� ik�
me�toe�te�voegen�"�de�koster�van�De�Schuilhof�
(sic#)�aan�de�Dalweg�dit�deed.�Van�Al�Fath�ont�
breekt�helaas�overigens�een� foto� in�het�boek,�
net�zoals�overigens�van�de�Regenboogkerk.�

�
Woordkeus�
De� titel� van�Hoogenraad� luidt:� Zes�eeuwen�Hil�
versummers�en�hun�kerken.�Deze� term� !kerken �
is�natuurlijk�meerzinnig.� !Kerk � is�een�christelij�
ke�term;�het� is�geen� !moskee .�Kerk�kan�zowel�
!(christelijk#)� geloof � betekenen,� als� !geloofs�
opvatting ,� !geloofsgemeenschap ,� !kerkor�
ganisatie � en� !kerkgebouw .� In� dit� boek� komt�
bijna�alles�aan�de�orde,�maar�vooral:�geloofop�
vattingen� en� kerkgebouwen,� en� natuurlijk� de�
geschiedenis� ervan.� Ook� de� aanduiding�
!Hilversummers �is�meerzinnig.�Bijna�zou�ik�zeg�
gen�!de�Hilversummer�bestaat�niet ,�net�zo�min�

als� !de � kerk� bestaat,� laat� staan� !de� kerk� van�
Hilversum ,"� zeker� niet� als� je� let� op� het� !rijk�
palet� van� religieuze� gezindten � in� hoofdstuk�
XVIII.�

Zo n�generalisatie� lees� je�ook� in�de� titel�van�
het� eerste� hoofdstuk:� !Het� ontstaan� van� het�
christendom� in� het� Gooi .� Het� christendom� is�
niet� !ontstaan ;� het� is� van� buitenaf� naar� onze�
streken�gebracht,�zeg�maar�opgelegd�en�heeft�
pas�op�den�duur�!voet�aan�de�grond �(subtitel�4)�
gekregen,� maar� is� zeker� niet� als� een� gewas�
vanzelf�gegroeid.�Ook�voor�Hilversum�gaat�dit�
op,�wanneer�!de�trein �in�de�negentiende�eeuw�
allerlei� nieuwe� gezindten� van� buiten� aan�
brengt.� De� schrijver� houdt� van� het� neutrale�
begrip� !ontstaan :� de� oudkatholieke� kerk�
!ontstond �(p.�48),�zo�ook�de�verzuiling�(p.�90)�
en� de� doopsgezinde� beweging� (p.� 219).� De�
eerste� zin� van� dit� eerste� hoofdstuk� luidt:� Dit�
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boek�gaat�over�zes�eeuwen�geloven.�Hier�opeens�
 geloven!,�geen� kerken!.�Ik�wijs�op�woordkeus,�
omdat�uit�de�vlotte�pen�van�Hoogenraad�soms�
vanzelfsprekend� klinkende� zinnen� en� begrip�
pen�vloeien�die�een�vaak�conßictueuze�context�
verbergen.�Het�boek�als�geheel�verdient�echter�
alleen�maar�waardering,�ook�in�zijn�onderdelen.�
Hoe� is�het�mogelijk�dat� je�zo!n� inhoudelijk�om�
vangrijk� en� verantwoord� historisch� overzicht�
als�dit�in�een� klein�jaar!�kunt�schrijven"�

�
Samenvatting�
In� zijn� Tot� slot� geeft� de� schrijver� zelf� in� twee�
bladzijden� (p.� 288� en� 289)� een� duidelijke� en�
inhoudelijke� samenvatting� van� het� boek.� Wel�
licht�helpt�hierbij�ook�de�nu�volgende�benade�
ring.�

Het�boek�volgt� in�achttien�hoofdstukken�de�
 kerkelijke!� ontwikkelingen� in� Hilversum.� Deze�
reeks� hoofdstukken� is� niet� onderverdeeld� in�
secties,�waardoor� het� één� lange� doorlopende�
lijn� lijkt.� Hoofdstuk� X� is� echter� het� scharnier�
punt.� Hierin� wordt� beschreven� hoe�  de� trein!�
aan� het� eind� van� de� negentiende� eeuw� een�
omslag� teweegbrengt� in�de� tot�dan� toe�over�
zichtelijke�plaatselijke�verhoudingen.�Het�spoor�
trekt�een�grens�die�eerst�langs,�maar�al�spoedig�
#� als� gevolg� van� de� onstuimige� groei� van� het�
inwoneraantal� #� van� noord� naar� zuid� dwars�
door�Hilversum�heen� loopt,�net�zoals�de�Vaart�
met�aansluitend�de�Oude�Haven�een�west�oost�
kloof�aanbrengt�in�het�westelijk�deel�van�Hilver�
sum.�De�aanduiding� Over�!t�spoor!�staat� in�het�
bewustzijn� van� de� Hilversummers� gegrift.� Hil�
versum� wordt� eind� negentiende� eeuw� zowel�
over� land� als� over� water� levendig� verbonden�
met�de�wereld�buiten�het�Gooi.�En�die�buiten�
gewesten�weten�Hilversum�te�vinden.�

Vóór� de�trein!�is�de�Hilversumse�kerkgeschie�
denis�beslist�niet�rimpelloos�verlopen,� integen�
deel,�er�gebeurde�heel�veel:�de�Reformatie,�de�
scheuring� in�de�r.�k.�kerk�(die� juist� in�Hilversum�
bijzonder�pijnlijk�verliep),�het�begin�van�de�vele�
vertakkingen� in� de� Nederlands� Hervormde�

kerk,�de� bouwwoede!�van�de�herstelde�rooms�
katholieke�kerk.�Aan�de�hand�van�de� landelijke�
ontwikkelingen�schetst�de�schrijver�de�parallel�
le�gebeurtenissen�in�het�dorp�Hilversum.�

Na�  de� trein!� wordt� Hilversum� in� versneld�
tempo�een�stad,� in�grootte,� in�betekenis�en� in�
complexiteit.�Even�lijkt�het�erop�dat�de�Tweede�
Wereldoorlog�slechts�een�onderbreking�was� in�
een� doorontwikkeling� van� de� verzuiling:� nog�
meer�parochies,�wijkgemeenten�en�gebouwen.�
Maar�spoedig�zet�de�ontkerkelijking�dat�spoor�
op�losse�schroeven.�In�dit�omvangrijke�deel�van�
zijn�boek�duikt�de�schrijver�steeds�meer�Hilver�
sum� in.� Steeds� meer� details� duiken� op,� ont�
leend�aan�zijn� interviews�met�kerkelijk�betrok�
kenen�en�aan�de�gedenkboeken.�Hier�krijgt�het�
boek� vooral� een� kroniekgehalte,�wint� het� aan�
concrete� verhalen�maar� verliest� het� aan� over�
zichtelijkheid,� ook� doordat� de� historische� lijn�
niet�duidelijk�meer�kan�worden�vastgehouden.��

De�verhalen�lijken�soms�zonder�meer�overge�
nomen�te�zijn�van�de�gesprekspartners;�ze�wor�
den� tussendoor� verteld� of� in� aparte� kaders�
opgenomen.� Vele� ervan� zijn� overigens� verma�
kelijke� anekdotes.� Inhoudelijk� gaat� het�  na� de�
trein!�steeds�meer�over�de�eigen�overleving�van�
de�kerken.�Het�verhaal�over�de�Package�Deal� is�
bijzonder� illustratief�(p.�181�184)�voor�de�creati�
viteit,�inzet�en�vasthoudendheid�waarmee�kerk�
betrokkenen� vechten� voor� hun� toekomst.� De�
foto� van� de� stralende� nieuwgebouwde� PKN�
kerk�De�Morgenster�bekroont�niet�voor�niets�de�
voorkant� van� de� omslag� van� het� boek.� Maar�
het� valt�wel�op�dat,�waar�de� kerken� in�de�ne�
gentiende� eeuw� binnen� hun� zuilen� nog� volop�
reëel�betrokken�waren�bij�sociale�kwesties,�dit�
type� interactie�daarna�bijna�niet�meer�ter�spra�
ke�komt.�Alleen�een�klein� stukje�over�de�asiel�
zoekers� anno� 2015�geeft�nog� aan,�hoezeer�de�
kerken� bij� vraagstukken� als� deze� betrokken�
willen�zijn�(p.�172).�

De� omvang� van� dit� deel� (hoofdstuk� XI� t/m�
XVIII)� beslaat� bijna� tweederde� van� het� totale�
aantal�pagina!s.�Hier� ligt�dus�ook�het�zwaarte�
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punt�van�het�boek.�Als� lezer�had�het�mij�gehol�
pen,�wanneer�er�naast�een�geografische�platte�
grond� ook� een� kerkelijke�  DNA�kaart!� beschik�
baar�was.�Vooral�wanneer�het�gaat�om�de�ver�
takkingen� in� de� protestantse� kerken.� In� het�
boek� worden� deze� op� verschillende� plekken�
beschreven:�de� afscheidingen� in�de�negentien�
de�eeuw�(VII),�de�modaliteiten�(XI,�2,�3�en�6�en�
passim),� de� samen�op�weg�kerken� (XIV),� de�
vrijzinnigen� (XVI)� en� de� orthodox�protestantse�
kerken�(XVII).�

In� dit� verband� vroeg� ik� me� met� betrekking�
tot�de�beschrijving�van�de�Islam�in�Hilversum�af,�
of�de�aanhang�van�deze�wereldgodsdienst�niet�
apart�aandacht�had�kunnen�en�moeten�krijgen.�
Hoogenraad�schrijft�zelf�dat�het�om�een�groot�
deel�van�de�niet�westerse�allochtonen�in�Hilver�
sum�gaat,�dus�van�twaalf�procent�van�de�inwo�
ners� (p.� 278),� dit� zijn� ongeveer� tienduizend�
betrokkenen.� Is�het�dan�voldoende�om�de�be�
schrijving�van�de�Islam�onder�te�brengen�in�een�
aantal� paragrafen� tussen� een� aantal� andere�
veel�kleinere� gezindten!?�
Zes� eeuwen� wordt� in� het� laatste� hoofdstuk�
Een� rijk� palet� aan� religieuze� gezindten� in� hoge�
mate�een�opsomming�van�wat�er�zoal� is.�Dit� is�
ook�precies�de�realiteit.�Gelukkig�is�er�een�goed�
register,�waar� je�alles�kunt�opzoeken�en�terug�
vinden,�als� je� tenminste�hebt�opgelet�en�weet�
welke� naam� voor� welk� kerkgenootschap� of�
gebeurtenis�je�moet�zoeken.�

�
Hilversum�als�tijdsbeeld�
Door�het�historische�kader�biedt�het�boek�een�
interessant� religieus� tijdsbeeld,� ook� voor� niet�
kerkelijken.� Immers,� de� kerk� is� niet� alleen� van�
mensen� die� erin� zitten,�maar� ook� van� degenen�
die�eromheen� lopen,� zoals� Alexander� Pechtold�
onlangs� in� Trouw� (van� 11� juli� 2016)� opmerkte.�
De� kerkgebouwen� vormen� een� monumentaal�
erfgoed�waarvan�het�silhouet�het�beeld�van� je�
omgeving� bepaalt,� het� geluid� aan� bepaalde�
dagen�van�de�week�klankkleur�geeft�en�waar�
van�de�maatschappij�bij�allerlei�gebeurtenissen�
graag�gebruik�maakt.�

Het� is� een� zeer� leesbaar�boek�geworden:� vlot�
geschreven,� in� korte� heldere� zinnen,� zonder�
veel� jargon.�Elk�hoofdstuk�begint�met�een�kor�
te� intro� die� je� thuis� brengt� in� waar� het� over�
gaat.�Je�lift�als�lezer�mee�met�de�schrijver�door�
zes�eeuwen�heen,�nu�eens�met�de�snelheid�van�
het�overzicht,�dan�weer�met�de�nodige�vertra�
ging�om�bijzonderheden�en�details� in� je�op� te�
kunnen�nemen.�

Het�is�ook�een�opgewekt�boek.�Wanneer�lees�
je�tegenwoordig�een�boek�over�kerk�en�geloof�
waarin�optimisme�klinkt?�Je�kunt�het�zelfs�lezen�
als�een�nuttige�gebruiksaanwijzing�voor�boven�
tallige�kerkgebouwen.�Dit�zal�te�maken�hebben�
met� de� opdrachtgever,� de� Hilversumse� Raad�
van� Kerken.� Kerkleden� lezen� graag� zinnen� als�
De� kerk� steunt� en�de� kerk� troost.� �De�Hilver�
sumse�kerk�is�een�levende�kerk.� �Het�is�een�rijk�
palet,� voor� elk�wat�wils.� � Een� kerk�die� al� zes�
eeuwen� haar� veerkracht� heeft� getoond� is�  �
zeker� � in�staat�(tot�aanpassing�aan�de�nieuwe�
tijd)�(p.�290�291).�De�vraag�blijft�of�dit�gelet�op�
de�doorzettende�ontkerkelijking�niet� te�mooie�
zinnen�zijn.�

Het� boek� van�Pieter�Hoogenraad� toont� aan�
dat� religieuze� groepen� in� samenwerking� met�
een�gemeentebestuur�heel�realistisch�met�hun�
gebouwen�en�ons�gemeenschappelijk�erfgoed�
om� kunnen� gaan.� Hun� sterke� motivatie� blijkt�
omgekeerd�evenredig�uit�de�piepkleine�vierkan�
te�icoontjes�op�de�omslag.�Gaat�u�maar�rondkij�
ken� in� Hilversum.� Zes� Eeuwen� is� daarbij� een�
uitstekende�gids.�

Ruud�Hehenkamp�
�

Pieter�Hoogenraad,� Zes�eeuwen�Hilversummers�
en� hun� kerken� 1416�2016.� Hilversum,� Uitgeverij�
Verloren,�2016;�319�blz.,�ingenaaid,�geïllustreerd�
(kleur),�ISBN�978�90�8704�582�1,�"�19.�

�
�
�
�
�
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Agenda 
Activiteiten�
�
december�
�
12�
�
HK�Loenen�organiseert�een�thema�avond�over�(Ver)
bouwen�in�de�Vechtstreek,�met�historisch�beeldmateri�
aal.�Aanvang�20.00�uur�in�het�Cultureel�Centrum� t�
Web,�Loenen�aan�de�Vecht.�
�
januari�2017�
�
17�
�
Historisch�Café�Naarden,�Gerard�Hoogendijk�houdt�
een�lezing�Mokum�op�het�Zand�over�forensen�in�het�
Prins�Hendrikpark.�Aanvang�20.00�uur�in�het�Vesting�
hotel,�Raadhuisstraat�1�3,�Naarden�Vesting.�
�
24�
�
Historische�Kring�Baerne,�organiseert�een�lezing�Vier�
eeuwen�BN ers�die�woonden�in�Baarn�door�Frits�Booy.�
Aanvang�20.00�uur�in�Het�Brandpunt,�Oude�Utrechtse�
weg�4a,�Baarn.�
�
februari�
�
14�
�
Historische�Kring�Baerne�houdt�een�foto/Þlm�presen�
tatie�Baarn�toen�en�Nu.�Aanvang�20.00�uur�in�Het�
Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�Baarn.�
�
21�
�
Historische�Kring�Baerne�houdt�een�foto/Þlm�presen�
tatie�Baarn�toen�en�Nu.�Aanvang�20.00�uur�in�Het�
Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�Baarn.�
�
23�
�
Historische�Kring�Baerne�houdt�een�foto/Þlm�presen�
tatie�Baarn�toen�en�Nu.�Aanvang�14.00�uur�in�Het�
Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�Baarn.�
�
�
�
�

�
�
mei�
�
13�
�
Open�Dag�TVE�in�samenwerking�met�HK�Blaricum.�
�
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1a,�Baarn�
Expositie�Een�Duik�in�het�Verleden.�Woe�van�14.00�
16.00�uur�en�za�van�11.00�13.00�uur�t/m�eind�januari�
2017.�
�
Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�Naarden�
Tot�22�januari�2017�tentoonstelling�Wereldbeeld;�de�
zintuiglijk�waarneembare�wereld.�Het�wereldbeeld�uit�
de�Orbis�Sensualium�Pictus�vormt�het�uitgangspunt�
voor�de�tentoonstelling.�In�deze�expositie�worden�
verschillende�edities�van�dit�beroemde�boek�getoond,�
maar�ook�een�aantal�kunstwerken�die�op�het�wereld�
beeld�uit�dit�boek�zijn�gebaseerd.�Di�zo�van�12.00�17.00�
uur.�
�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Eemnes,�Raadhuislaan�21,�
Expositie�over�streekdrachten�in�Eemnes.�Geopend�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.�
�
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.�
Eigen�collectie,�za.�van�14.00�16.00�uur.�
�
�
�
�

�
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Museum�Soest�
Steenho�straat�46,�Soest�
Historie�en�wisselexposities�(o.a.�ter�gelegenheid�van�
het�65�jarige�bestaan�Stichting�Natuurijs�Peter s�Baan�
Soest).�Het�gehele�jaar�op�zaterdag�en�zondag�van�
13.30�17.00�uur.�
�
Museum�Spakenburg�
Oude�Schans�47�63,�Bunschoten�Spakenburg�
Tentoonstelling�Hoogwaterbescherming:�Een�volgende�
ramp�voor�zijn.�Deze�tentoonstelling�gaat�in�op�ver�
schillende�rampen�zoals�die�hebben�plaatsgevonden�
in�1916�en�1953.�Het�hoe�en�waarom�van�hogere�dij�
ken,�de�dijkverbeteringen�langs�de�randmeren�en�de�
Eem�wordt�nader�toegelicht.�Bijzondere�aandacht�is�
er�voor�de�zelfwerkende�waterkering�die�in�Spaken�
burg�wordt�aangelegd.�Woensdag�t/m�zaterdag�van�
12.00�16.00�uur.�
�
Museum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp��
Permanente�tentoonstelling�Weesp:�Van�veenland�
schap�tot�industriestad�
met�o.a.�Weesper�porselein�en�reclamemateriaal�van�
Van�Houten.�Woe�zo�13.30�17.00�uur.�
�
Stadswandelingen�
�
Blaricum:�op�13�mei�2017�dorpswandeling�o.l.v.�een�
gids.�Vertrek�vanaf�Achter�de�Deel,�het�onderkomen�
van�de�HK�Blaricum�aan�de�Brinklaan�4a,�Blaricum.�De�
wandeling�start�om�14.30�uur.�Aanmelden�via�
info@hkblaricum.nl.�

�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�wan�
deling�door�het�authentieke�dorp.�
Aanvang�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�Schouten�
huis,�Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
�
Naarden:�Vereniging�Vestingstad�Naarden�organiseert�
iedere�derde�zondag�van�de�maand�een�stadswande�
ling�in�en�om�de�vesting.�Aanvang�12.30�uur�bij�de�
Utrechtse�Poort,�Ruysdaelplein.�
�
�
�

Astrid�Becker�


