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A�eelding omslag (grote inzet): Barend�Wijnveld,�Allegorie�van�de�kroning�van�Pieter�Hooft�tot�'poetus�
laureatus'�(1882).�
©�TVE�2017.��
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.�

Modernisering�
�
Er�gaapt�een�enorme�kloof�tussen�de�samenleving�rond�het�jaar�1500�en�onze�tijd.�Vooral�de�laatste�
tweehonderd�jaar�zijn�de�veranderingen�snel�gegaan.�Alle�tendensen�en�ontwikkelingen�die�hebben�
bijgedragen�aan�het�ontstaan�van�de�wereld�zoals�wij�die�nu�kennen,�duiden�we�aan�met�de�term�
modernisering.� Sommige� vormen� van� modernisering� zijn� geruisloos� tot� stand� gekomen,� andere�
stuiten�op�meer�of�minder�weerstand.�

Afstanden�zijn�sinds�1500�absoluut�gelijk�gebleven,�maar�relatief�oneindig�veel�korter�geworden.�
In�het�artikel� De�wereld�werd�kleiner!�kunt�u�volgen,�hoe�de�buitenwereld�voor�onze�regio�dichter�
bij�kwam�dankzij�de�veranderingen� in�het�vervoer.�Een�ander�voorbeeld�van�modernisering� is�de�
komst�van�het�gas�geweest.�Gas�heeft�eerst�de�verlichting�en�later�de�verwarming�compleet�veran�
derd.�Marjo�Stam�beschrijft�hoe�dit� in�Baarn� in�zijn�werk� is�gegaan.�Ook�onze�taal� is�sinds�1500�ge�
moderniseerd.�Pieter�Cornelisz�Hooft�was�een�van�de�grondleggers�van�het�moderne�Nederlands.�
Frits�Booy�vertelt�wat�Hoofts�bijdrage�hieraan� is�geweest.�Modernisering�bracht�ook�schaalvergro�
ting�met�zich�mee.�Een�voorbeeld�daarvan�is�het�samenvoegen�van�gemeentes.�Anne�Medema�ver�
telt� in�  Neerdana�en�Boosomme!,�hoe�het�komt�dat�eerdere�pogingen�om�Naarden�en�Bussum�sa�
men�te�voegen�niet�geslaagd�zijn.�

Andere�artikelen� in�dit�nummer�gaan�niet�over�modernisering,�maar�zijn�aßeveringen�van�onze�
rubrieken.�Pieter�Hoogenraad�gaat�met�ons�op�zoek�naar�de�resten�van�de�tankgracht�die�de�Duit�
sers� in� 1944� rond�Hilversum� aanlegden� (1940�1945� Tussen� Vecht� en� Eem).� En�Kees� van�Aggelen�
neemt�ons�mee�langs�de�achttiende�eeuwse�Vecht�aan�de�hand�van�de�kaart�van�Daniël�Stopendaal�
(De�kaart�verklaard).�

Ik�wens�u�veel�ouderwets�leesplezier�met�dit�nummer.�
Hans�Mous�
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De wereld werd kleiner 

Openbaar vervoer tussen Vecht en Eem 1600-1900 
�

Hans�Mous�

Voor�het�jaar�1630�was�de�vaart�van�Amsterdam�naar�Weesp�en�Muiden�zeer�
onzeker�en�moeyelijk,�dewijl�men�over�het�IJ�en�de�Zuiderzee�naar�Muiden�en�dan�
door�de�Vecht�naar�Weesp�moest.�Te�lande�moest�men�langs�den�Muiderdijk�en�
door�den�Diemerban�reizen.�Het�droogmaken�van�de�Diemermeer,�omstreeks�het�
jaar�1630�en�het�aanleggen�van�een�wandelweg�langs�de�oostzijde�des�Amstels,�tot�
aan�de�Diemerbrugge,�door�de�stad�Amsterdam�gaf�de�eerste�aanleiding,�om�op�het�
maken�van�een�wagenweg�en�trekpad�op�Weesp�bedacht�te�zijn�waartoe�de�beide�
steden�op�den�15en�October�1637�het�gewoonlijk�octrooi�verwierven.�

Met�deze�woorden�begint�het�Overzicht�van�de�
geschiedenis� van� het� Zandpad� Amsterdam�
Weesp�'s�Graveland� zoals� de� Commissarissen�
van� het� Zandpad� in� Weesp� dat� in� 1869� lieten�
optekenen.�Dit�gedeelte�gaat�over�een�belang�
rijk�moment� in�de�geschiedenis� van�het�open�
baar�vervoer� in�onze� regio:�de�aanleg�van�een�
trekvaart� en� een� wagenweg,� waardoor� het�
vervoer� van� passagiers� niet� meer� over� zee�
hoefde�te�gebeuren.�In�dit�artikel�ga� ik�na,�wat�
de�betekenis�van�deze�overgang� is�geweest�en�
hoe�het�verkeer�zich�in�de�volgende�tweeënhal�
ve�eeuw�heeft�ontwikkeld.�

�
De�revolutie�van�de�trekschuit�

�
De� titel� van�deze�paragraaf� zal�misschien� ver�
wondering� wekken.� Immers,� de� trekschuit�
heeft� lange� tijd� symbool�gestaan�voor�de�ach�
terlijkheid�en�bekrompenheid�van�Nederland�in�
de�eerste�helft�van�de�negentiende�eeuw.�Nico�
laas�Beets�merkte�op�in�zijn�Camera�Obscura:�
Zodra�men� de� trekschuit� binnenstapt� en� het�
deurtje� doorgekropen� is,� en� zijn�muts� opgezet,�
en�zijn�hoekje�gekozen�heeft,� is�het�alsof�er�van�
zelf�een�geest�van�bekrompenheid,�van�kleinheid�
op� ons� valt.� Zodra� dat� graf� zich� over� ons� sluit,�
schaamt�men� zich� geen� enkele� ßauwheid�meer
[ ]� Ik�geloof�niet�dat� iemand�ooit�één�geestige�
gedachte�gehad�heeft�in�een�trekschuit.�Integen�

deel:�de�roef� is�de�ware�atmosfeer�voor�alle�mo�
gelijke�vooroordelen,�de�geschikte�bewaarplaats�
van�alle�verouderde�begrippen,�de�kweekschool�
van�allerlei� lelijke,� lage�gebreken.�Daar�zijn�voor�
beelden� van�mensen,� die� door� te� veel� in� trek�
schuiten� te� varen,� la�artig,� kruipend,� gierig,�
koppig,�en�kwelgeesten�zijn�geworden.1�

Nu�verscheen�Beets �boek� in� 1839,� in�de�na�
dagen�van�de�trekschuit.�In�de�tijd�waarin�ze� in�
gebruik�kwam,�de�Gouden�Eeuw,�was�men�veel�
enthousiaster�over�dit�vervoermiddel.�Het�was�
immers�de�eerste�vorm�van�frequent,�betrouw�
baar� en� betaalbaar� openbaar� vervoer.� In� het�
begin�van�de�achttiende�eeuw�dichtte�de�dich�
ter�Daniël�Willink�over�een� tocht�met�de� trek�
schuit:�
zo�spoeit�men�met�gemak�en�stil�
waar�heen�de�reiziger�ook�wil�
men�reist�hier�veilig�door�het�land�
bij�dag�en�nacht�langs�alle�wegen�
[!]�
Elk�kan�gemaklyk�neêrgezeten�
(waar�op�met�recht�gansch�Neêrland�roemt)�
zyn�reis�vervordren,�!t�uur�zelf�weeten,�
zoo�van�zyn�aankomst�als�vertrek,�
en�maaken�dus�een�vast�bestek.2�

De�eerste�trekvaart�(Amsterdam�Haarlem)� is� in�
1632�aangelegd.�Algauw�lag�er�in�het�westen�en�
het�noorden�van�ons� land�een�netwerk�van�dik�
vierhonderd� kilometer� aan� trekvaarten.� De�
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trekschuit� was� dan� ook� meteen� een� succes.�
Tussen�Amsterdam�en�Haarlem�werden� in�1633�
230.000� reizigers� met� de� schuit� vervoerd.� Als�
de�vaart�was�dichtgevroren,�zette�de�overheid�
wagens� in.� De� meeste� trekvaarten� liepen� van�
stad� tot� stad;� het� waren� dan� ook� meestal� de�
steden�die�de�aanleg�ervan�voor�hun� rekening�
namen.�

In�1686�stelde�de�stad�Muiden�regels�voor�de�
trekschuit�op.�Het�maximum�aantal�passagiers�
was�dertig.� Zolang�de� schuit�niet� vol�was�had�
iedere�nieuwkomer�recht�op�een�plaats.�Reser�
veren� was� dan� ook� verboden.� De� schippers�
moesten� nuchter� en� capabel� zijn.�Op� kwalijke�
bejegening�van�de�passagiers�stond�een�ßinke�
boete.�Het�was�verboden�om�zowel�binnen�als�
buiten� de�  tent!� tabacq� te� drinken.� Gebeurde�
dat�toch,�dan�werd�de�schipper�beboet.�

Buitenlandse�bezoekers�van�ons� land�waren�
vaak� enthousiast� over� het� systeem� van� trek�
schuitverbindingen.�De� frequentie� (op� sommi�
ge�  lijnen!� wel� acht� schuiten� per� dag)� en� de�
betrouwbaarheid� wekten� verwondering� en�
bewondering.� De� trekschuit� vertrok� stipt� op�
tijd.�Was�de�schuit�vol�en�waren�er�nog�twee�of�
meer� reizigers� over,� dan� moest� terstond� een�
nieuwe� schuit� worden� ingezet.� Dankzij� deze�
nauwgezetheid� hoefde� men� geen� aansluiting�
te�missen.�

Een� trekschuit�was� zo!n� tien�meter� lang� en�
had�geen�zeil.�Vanaf�de�stuurstoel�van�de�schip�
per� liep�een� jaaglijn�via�een�mast�naar�het�tuig�
van� het� trekpaard.� Dat� liep� op� het� verharde�
jaagpad�langs�de�oever�van�het�kanaal.�Als�men�
een� tegemoetkomend� schip� wilde� passeren,�
werd�de�jaaglijn�hoger�aan�de�mast�bevestigd.�

De�passagiers�zaten�aanvankelijk� in�de�open�
lucht.� Aangezien� dit� niet� altijd� comfortabel�
was,� kwam� er� al� gauw� een� tentdak� op� de�
schuit.� De� ruimte� daaronder� werd� het� ruim�
genoemd.�Daarnaast�kwam�er�nog�een�kleinere�
ruimte�met�ramen�en�een�bank�voor�passagiers�
die�meer�wensten�te�betalen:�de�roef.3�
In� de� roef� betaalt� men� meerder� voor� de�
vracht4�dan�in�het�ruim;�en�dit�veroorzaakt�som�
tijds,�dat�meer�gegoede�lieden�in�de�roef�en�min�

der�gegoede�in�het�ruim�plaats�nemen �De�roef�
heeft�van�vier�tot�zes�ramen,�die�men�op�en�ne�
der� kan� schuiven,� door�middel� van� eenen� riem�
["]� terwijl�men�het�ruim�aan�beide�zijden�door�
eene� soort� van� lederen� luiken� kan� openen� of�
sluiten.� In�de� roef� is�eene� tafel,�een�kwispedoor�
van� koper� of� ijzer,� en� een� ijzeren� vuurpot�met�
eene� doorgebrande� kool,� ten� einde� de� lie�eb�
bers� der� pijp� gelegenheid� te� geven� om� aan� te�
kunnen�steken.5�

In�onze�omgeving�zijn�vijf� echte!�trekvaarten�
aangelegd:�

�
�� de� !s�Gravelandse� vaart� (1634�1638)� van� de�

Vecht�bij�Uitermeer�tot�aan�de�zuidkant�van�
!s�Graveland,� later� doorgetrokken� tot� aan�
Loosdrecht;�

�� de�Gooise�vaart�die�sinds�1634�vanaf�de�zuid�
kant�van�!s�Graveland�in�etappes�werd�door�
getrokken�tot�(circa�1700)�op�één�kilometer�
van�Hilversum;�

�� de�Muider�trekvaart�(1638�1640)�vanaf�de�Om�
val�in�de�Amstel�tot�aan�de�Vecht�in�Muiden;�
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�

�� de�Weesper�trekvaart�(1639),�bij�Diemerbrug�
afgesplitst� van� de� Muider� trekvaart� en� lo�
pende� via� de� ringvaart� van� de� Bijlmer,� de�
Gaasp�en�het�Smal�Weesp�tot�aan�de�Vecht�
in�Weesp;�

�� de�Naarder�trekvaart�(1641)�van�de�Vecht� in�
Muiden�tot�aan�de�stadsgracht�van�Naarden.�
�

Er�was�ook�een�trekschuitroute�van�Amsterdam�
naar� Utrecht.� Vanaf� Nieuwersluis� volgde� de�
trekschuit�de�Vecht�en� langs�dit�gedeelte�was�
een�jaagpad�aangelegd.�Er�voeren�ook�schuiten�
van�Loenen,�Vreeland,�Nederhorst�den�Berg�en�
Nigtevecht� naar� Amsterdam,� maar� het� zou�
kunnen� dat� dit� vrachtschuiten� waren� die� ook�
passagiers�vervoerden.�

Het� stadsbestuur� van�Amersfoort�heeft�een�
jaagpad� langs� de� Eem� van� Amersfoort� naar�
Bickershaven6� laten�aanleggen.�Of�hiervan�ook�
gebruik� is�gemaakt�door� trekschuiten�die�pas�
sagiers� vervoerden� tussen� Amersfoort,� Soest�
en� Baarn,� heb� ik� niet� kunnen� ontdekken.� De�
Eemnesservaart� tenslotte� is�ouder�dan�de�bo�

vengenoemde� trekvaarten� (ze� is� namelijk� ge�
graven� in�1589),�maar� is�voor�zover�mij�bekend�
geen�trekvaart�geweest.�

Van� de� vijf�  echte!� trekvaarten� zijn� de� !s�
Gravelandse� vaart� en� de� Gooise� vaart� door�
particulieren�aangelegd,�respectievelijk�door�de�
steenrijke�bezitters�van�de�buitenplaatsen�in�!s�
Graveland�en�door�de�bewoners�van�Hilversum.�
De� andere� drie� zijn� aangelegd� op� kosten� van�
Amsterdam,� Muiden,� Weesp� en� Naarden.� Ge�
zien� de� hoge� kosten� had�dat�ook�moeilijk� an�
ders�gekund.�Zo�kostte�de�aanleg�van�de�Naar�
dertrekvaart� 240.000� gulden,� dus� 33.333� gul�
den� per� kilometer"� De� kosten� werden� deels�
terugverdiend� door� de� verpachting� van� de�
veerdiensten�en�de� tollen�die�op�de� route�be�
taald�moesten�worden.�De�aanleg�van�een�trek�
vaart�kon�heel�snel�gaan:�zo� is�de�Muider�trek�
vaart� in� elf� weken� gegraven� en� de� Naarder�
trekvaart�in�zes.�

De� trekvaarten� lagen� in� onze� omgeving� al�
leen� in�de�Vechtstreek�en�het�westen�van�het�
Gooi.�Hier�zorgde�de�trekschuit�voor�een�revo�

Blauw:�trekvaarten.�Blauwe�stippen:�route�van�de�trekschuit�van�Amsterdam�naar�Utrecht.�De�plaatsen�die�blauw�
omlijnd�zijn,�hadden�een�trekschuitverbinding�met�Amsterdam.�De�plaatsen�die�rood�omlijnd�zijn,�hadden�een�ver�
binding�via�de�Zuiderzee�naar�Amsterdam.�
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lutie�in�de�mobiliteit.�Vooral�tussen�Amsterdam,�
Muiden,�Naarden�en�Weesp�reisden�nu� jaarlijks�
vele�duizenden�mensen.�Het�ging�niet�snel.�De�
gemiddelde� snelheid� was� hooguit� zeven� kilo�
meter� per� uur,� vaak� lager.� Daar� stond� tegen�
over�dat�er� tussen�de�steden�dagelijks�vier� tot�
zes� schuiten� voeren� en� dan� ook� nog� stipt� op�
tijd.� De� kleinere� schietschuit� (getrokken� door�
twee� paarden)� ging� twee� keer� zo� snel,�maar�
was�duurder�en�voer�veel�minder�frequent.�

De� trekschuit�was� relatief�goedkoop.�Op�de�
belangrijkste�trajecten�betaalde�je:�
�� enkele� reis� van� Muiden� naar� Amsterdam�

(1722)� twee� stuivers� en� vier� penningen�
(ongeveer� �1,36);7�

�� enkele� reis� Amsterdam�Naarden� (1722)� vier�
stuivers� en� acht� penningen� (ongeveer��
 �2,60);�

�� enkele� reis� Amsterdam�Weesp� (1770)� vijf�
stuivers�twee�duiten�(ongeveer� 2,50);�

Als� je� bedenkt� dat� een� geschoolde� loonarbei�
der� rond� 1770� zo!n� tien� stuivers� (een� kleine�
 �5),�per�dag�verdiende8,�dan�is�duidelijk�dat�het�
voor� tamelijk� grote� groepen�mogelijk�was� ge�
worden�om�verder�te�komen�dan�de�eigen�stad.�

Naast� het� verkeer� op� de� trekvaarten� kon�
men� ook� nog�met� het� beurtveer� over� Vecht,�
Eem� en� Zuiderzee� reizen.� Er� waren� veerdien�
sten� naar� Amsterdam� vanuit� Amersfoort� (in�
1689� vijf� keer� in� de� week,� in� 1739� !s� zomers�
dagelijks),�Eemnes�(in�1830�eenmaal�per�week),�
Huizen� (in� 1714�vier�keer� in�de�week)�en�Naar�
den�(in�1689�dagelijks�een�schuit).�

�
Over�land�

�
De� trekschuit� kon� vanzelfsprekend� lang� niet�
alle� plaatsen� bereiken.� Bovendien�was� er� ook�
behoefte�aan�vervoer�over� langere�afstanden,�
bijvoorbeeld�met�andere�gewesten�of�met�het�
buitenland.� In�navolging� van�eerdere�diensten�
richtten� François� Heshuysen� en� zijn� zwager�
Jacob� Forkenbeeck� in� 1660� de� postwagen�
dienst�Heshuysen�en�Cie�op,�waarvan�de�wagens�
tweemaal� per� week� van� Naarden� naar� Osna�
brück�en�terug�reden.�De�postwagen�sloot�aan�
op�de� trekschuit�naar�Amsterdam.� In�onze� re�

gio�reed�hij�van�Naarden�via�Crailo�en�het�Sint�
Janskerkhof� naar� Groeneveld� en� vandaar� via�
Baarn�en�Soest�naar�Amersfoort� (waar�de�eer�
ste�stop�was).�

Over�de�afstand�Naarden�Amersfoort�deed�je�
op�deze�manier�vijf�uur.�In�de�achttiende�eeuw�
betaalde�je�hiervoor�een�gulden,�elf�stuivers�en�
vier�duiten�(nu�meer�dan� �10).�Erg�snel�ging�de�
postwagen� niet,� ongeveer� 5,5� kilometer� per�
uur.�De�(zand)wegen�waren�dan�ook�niet�best.�
En� comfortabel� was� de� postwagen� ook� niet�
altijd.�De�Duitse� Þlosoof,� econoom� en�weten�
schapshistoricus�Johann�Beckmann�reisde�eind�
oktober� 1762� met� de� postwagen� van� Osna�
brück� naar� Naarden.� Gewoonlijk� ging� dit�met�
een�overdekte�wagen,�maar�nu�was�niet�alleen�
de�weg,�maar�ook�het�weer�zo�slecht,�dat�een�
dichte� wagen� weleens� omvergeblazen� zou�
kunnen�worden.�Dus�reisde�men�in�voortduren�
de�storm�en�regen�in�een�open�wagen"9�

In�1689�reed�er�ook�nog�drie�keer�in�de�week�
een� postwagen� van� Amsterdam� via� Muiden,�
Naarden� en� Amersfoort� naar� Arnhem.� Deze�
wagen� stopte� in� alle�genoemde�plaatsen.�Een�
enkele� reis� Amsterdam�Muiden� kostte� een�
gulden�en�vijf�stuivers,�naar�Naarden�kostte�het�
vijf�stuivers�méér.�

De� postwagen� ging� dus� niet� sneller� dan� de�
trekschuit,�was�minder� comfortabel� en� kostte�
veel�meer.�Toch�heeft�deze�het�tot�1831�volge�
houden.�Voor� langere� reizen�over� land�was�er�
geen�alternatief.� In�onze� regio�deden�de�post�
wagens� alleen�Muiden� en�Naarden� aan,� in� de�
overige�plaatsen�werd�niet�gestopt.�

Anders�dan�de�trekschuit�zorgde�de�postwa�
gen� niet� voor�grote� veranderingen� in� het� ver�
keer.�Van�massavervoer�was�geen� sprake.�Dat�
kon� ook�moeilijk� in� een� voertuig� dat� twee� of�
drie� keer� per� week� zo!n� acht� personen� kon�
vervoeren.�De�kosten�waren�zo�hoog,�dat�van�
een�democratisering�van�het�personenverkeer�
geen�sprake�kon�zijn.�

�
De�diligence:�geen�revolutie�

�
In�de�zeventiende�en�achttiende�eeuw�werden�
hier�en�daar�kleine�stukjes�weg�verhard,�meest�
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al�op� initiatief�van�een�particulier.�Pas� in�de�tijd�
van� Napoleon� ontstonden� plannen� voor� een�
systeem� van� doorgaande� verharde�wegen.� Zo�
ging� de� route� imperiale� no.� 2� Parijs� verbinden�
met� Amsterdam.� Deze� weg� werd� in� 1811� ont�
worpen,�maar�pas�na�de� val� van�Napoleon� (in�
1813)�voltooid.�Koning�Willem�I�heeft�Napoleons�
plannen�voor�ons�land�verder�uitgewerkt.�Vanaf�
1815�werden�diverse�straatwegen�aangelegd.�In�
onze�regio�was�de�eerste�straatweg�de�weg�van�
Amsterdam� naar� Amersfoort� (via� Naarden,�
Laren,�Eemnes�en�Soest).�De�opdracht�tot�aan�
leg�kwam�al�in�1815.�In�1826�kwam�er�een�straat�
weg�van� s�Graveland�via�Hilversum�naar�Soest�
dijk.�Daar�sloot�ze�aan�op�de�weg�naar�Amers�
foort.�Vervolgens�kwamen�er�nog�straatwegen�
van� Blaricum� naar� Huizen� en� van� Hilversum�
naar�Utrecht�(beide� in�1834),�van�Naarden�naar�
Huizen�(1836),�van�Hilversum�naar�Laren�(1853)�
en�van�Hilversum�naar�Loosdrecht�(1856).�

De� straatwegen� werden� aangelegd� volgens�

een� vast� procédé.�Op� een� bed� van� zand� en/of�
puin� kwam� een� deklaag.� Deze� bestond� in� ons�
land�meestal�uit�klinkers,�gelegd�in�een�visgraat�
motief.10�Zo�werden�voor�de�straatweg�Naarden
�Huizen�bijna�vier�miljoen�klinkers�gebruikt.�Aan�
beide�kanten�van�het�bestrate�gedeelte�liep�een�
voetpad�(dat�door�de�wagens�werd�gebruikt�om�
elkaar�te�passeren)�en�aan�de�buitenkanten�was�
een�bomenrij.�De�weg�van�Naarden�naar�Huizen�
had� een�bestraat�wegdek� van�bijna� vier�meter�
breed.� De� totale� breedte� (inclusief� voetpaden�
en�beplanting)�was�acht�meter.�De�opdrachtge�
vers�voor�deze�straatwegen�waren�particulieren�
(zoals� voor� de� straatweg� Amsterdam�
Amersfoort�en�die�van�  s�Graveland�naar�Soest�
dijk)�of�gemeentes.�De�kosten�van�aanleg�waren�
hoog.� Voor� de� straatweg� van� Naarden� naar�
Amersfoort� bedroegen� die� 200.000� gulden,�
voor� de� straatweg� Naarden�Huizen� kwam� het�
neer�op�38.000�gulden.�De�laatstgenoemde�weg�
kostte�dus�bijna�8.000�gulden�per�kilometer.11�

Trekschuit�aan�de�Weesperzijde�in�Amsterdam�met�op�de�achtergrond�een�stoomtrein�(1885).�
�
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Op� deze� vlakke� straatwegen� konden� wagens�
een�grotere�snelheid�bereiken�dan�de�vroegere�
postwagens� of� de� trekschuiten,� namelijk� ge�
middeld� zo n� twaalf� kilometer�per�uur.�Er�gin�
gen� na� 1815� dan� ook� verschillende� diligence�
diensten� tussen�Vecht� en� Eem� rijden.� Een�dili�
gence�was�een�goed�geveerde�gesloten�koets,�
meestal�getrokken�door�vier�paarden.�Het�aan�
tal� reizigers� per� koets� kon� variëren.� Meestal�
waren�het�er�acht,�maar�er�waren�ook�diligen�
ces�met�twaalf�passagiers.�

Net� als� de� trekschuit� kreeg� de� diligence� te�
maken� met� voorschriften� van� de� overheid.�
Toen�Bouricius� in�1817�een�concessie�kreeg�om�
met� zijn� postwagens� van� Amsterdam� op� Arn�
hem� te� rijden,�werd� daarbij� bepaald� dat� deze�
dienst� alleen� met� geveerde� diligences� mocht�
worden� uitgevoerd.� Ze�moesten�overdekt� zijn�
en� glazen� ruiten� hebben.� Net� als� bij� de� trek�
schuit�diende�ook�hier�een�tweede�rijtuig�klaar�
te�staan�voor�het�geval�er�twee�of�meer�passa�
giers� geen� plaats� konden� vinden.� Ook� hier�
werd�stipt�op�tijd�vertrokken,�een�passagier�die�
te� laat� kwam,� had� pech� gehad.� De� koetsiers�
dienden�bekwaam�en�geschikt�te�zijn,�zich�niet�
schuldig�te�maken�aan�het�onmatig�gebruik�van�
sterke� drank� en� de� passagiers� gedienstig� te�
bejegenen.�De�passagiers�mochten�elkaar�geen�
overlast� bezorgen.� Niemand� van� hen� mocht�
roken�of� een�dier�bij� zich�hebben,� tenzij�geen�
der� andere� passagiers� daar� bezwaar� tegen�
had.12�

Vaak� waren� het� hotelhouders� die� diligence�
diensten� organiseerden.� Bekende� voorbeelden�
zijn� Buwalda� uit� Hilversum� (eigenaar� van� Het�
Hof� van� Holland� op� de� Kerkbrink),� Floor� uit�
Vreeland�(eigenaar�van�hotel�Floor)�en�Van�Om�
meren� uit�Naarden� (eigenaar� van�Het�Vliegend�
Hert).� Vanaf� 1837� reed� ook� Van�Gend� en� Loos�
dagelijks�op�het�traject�Amsterdam�Arnhem.�

De�diligence�gold�als�lawaaiig,13�maar�comfor�
tabel.� Het� reizen� ermee� ging� een� stuk� sneller�
dan�met�de�trekschuit.�Toch�heeft�deze�wagen�
de� trekschuit�niet�verdrongen.�Het�aantal�pas�
sagiers� dat� ermee� vervoerd� kon� worden,� was�
veel� kleiner� en� de� diligence� kostte� veel� meer�
(zeker�drie�keer�zoveel).�

Zie�ginds�komt �
�
Je�kon�dus� rond� 1830�kiezen� tussen� trekschuit�
en� diligence.� Snelheid� en� prijs� gaven� daarbij�
niet�altijd�de�doorslag.�De�Engelsman�John�Mur�
ray,� die� rond� 1840� een� groot� aantal� reisgidsen�
publiceerde,�vond�de�trekschuit�geschikter�om�'s�
nachts�mee�te�reizen�en�minder�vermoeiend�dan�
de� diligence.14� Maar� lieden� van� enig� aanzien�
maakten� volgens� hem� zelden� gebruik� van� de�
trekschuit.�Toch�raadde�hij�zijn�lezers�aan�omwil�
le�van�de� curiositeit�minstens�eenmaal�de� trek�
schuit�te�nemen�in�plaats�van�de�koets.�

En� de� schrijver� J.B.� Christemeijer� schreef� in�
1837:� Er�zijn� ...�meerdere�voordeelen�aan�het�rei�
zen�met� de� schuit� verbonden.� Gij�wilt,� bij� voor�
beeld,�met�elkander�spreken;�in�de�diligence�dient�
men�de�stem�vrij�luide�te�verheffen,�doordien�het�
gedreun�van�het�rijdtuig�maakt,�dat�men�elkander�
anders�niet�verstaat;�dit�maakt�eene�gezette�rede�
wisseling�op�den�duur�vermoeijend;�het�zich�meer�
langzaam�en�stil�bewegend�vaartuig,�waarin�men�
zoo�regt�gezellig�bij�elkander�zit,�lokt�als�van�zelve�
tot�een�onderhoud�uit.�Men�kan�ook� in�de�schuit�
zich�meer�gemakkelijk�nederzetten,�om� te� lezen;�
of� tot� afwisseling� in� den� stuurstoel� een� luchtje�
gaan� scheppen.� Zelfs� ontrade� ik� u� niet,� om,� zoo�
het� weder� dit� eenigzins� toelaat,� permanent� in�
denzelven�plaats�te�nemen;�gij�kunt�dan�het�ruime�
gezigt�naar�alle�kanten�te�beter�genieten.15�

In�de�roef.�
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�

De�trekschuit�heeft�het�meer�dan�twee�eeuwen�
volgehouden.� In�de� eerste� helft� van�de� negen�
tiende�eeuw�werd�er�nog�zeer�veel�gebruik�van�
gemaakt.�De� laatste� trekschuiten� tussen� Vecht�
en� Eem� stopten� hun� dienst� in� 1881,� toen� vele�
plaatsen� in� onze� regio� inmiddels� jarenlang� bin�
nen�het�bereik�van�de�trein�waren�gekomen.��

Ik� heb� heel� lang� gemeend� dat� de� trein� de�
doodgraver�van�de�trekschuit� is�geweest.�Dat� is�
maar� zeer� gedeeltelijk� waar.� Rond� 1850�
diende� een� andere� opvolger� zich� aan.�
Op� 22� oktober� 1857� richtten� enkele� tientallen�
notabelen� in� Amsterdam� de� Binnenlandsche�
Schroefstoomboot�Maatschappij� op� met� een�
aandelenkapitaal� van� 75.000� gulden.�Het� doel�
was�een� stoombootverbinding� tussen�Amster�
dam�en�'s�Hertogenbosch,�die�onder�andere�via�
Weesp� zou� gaan.� Een� jaar� later� bracht� deze�
maatschappij�de�stoomboten�Stad�'s�Hertogen�
bosch�en�Stad�Amsterdam� in�de�vaart.�Behalve�
Weesp�kregen�ook�Nederhorst�den�Berg,�Loe�
nen�en�Vreeland�een�stoombootverbinding�met�
Amsterdam�en�Utrecht.�

Nu� ging� het� snel.� In� de� jaren� 1860�werd� de�
ene�maatschappij� na� de� andere� opgericht� die�
via�de�Vecht�en�de� trekvaarten�diensten� in�de�
Vechtstreek� en� op� Naarden� gingen� uitvoeren�
met� schepen� die� Admiraal� de� Ruiter,� Tielsche�
Koophandel,� Stad� Tiel,� Stad� Weesp,� Prins� van�
Oranje� en� Willem� III� heetten.� De� laatste� drie�
waren� eigendom� van� de� Weesper� schipper�
Pieter� van� der� � Kwast,� die� ermee� vanaf� 1870�
dagelijks� tussen� Naarden,� Muiden,� Weesp� en�

Amsterdam�voer.� In�de� jaren� 1890�kwamen�er�
in�de�Vechtstreek�weer�enkele�nieuwe� stoom�
bootmaatschappijen,�waarvan� er� een�was� op�
gezet�door�de�eigenaren�van�de�zuivelfabriek�in�
Vreeland.� En� ook� op� de� Eem� kwam� nu� de�
stoomvaart� op� gang,� zij� het� moeizaam:� het�
varen�op�de�Eem�was�vanwege�de�vele�ondiep�
ten� een� lastige� klus.� In� 1859� kwam� er� een�
stoombootdienst� tussen� Eembrugge� en� Am�
sterdam,�twintig�jaar�later�eentje�tussen�Amers�
foort�en�Amsterdam�(via�Soest�en�Baarn).��

Het� is� niet� duidelijk� of� al� deze� diensten� het�
lang�hebben� volgehouden.�Misschien�wel,�het�
was� immers�de�gouden�tijd�van�de�stoomboot�
in�de�binnenvaart.�Zoals�Brouwer�en�Van�Keste�
ren� schrijven:� in�plaats� van� een� voetnoot� in�de�
geschiedenis� van� het� openbaar� vervoer� waren�
stoombootdiensten� lange� tijd,� grofweg� tussen�
1850�en� 1940,�van�grote�betekenis� in�het�Neder�
landse�openbaar�vervoer,�vooral�in�het�regionale�
openbaar� vervoer.16� Daar� staat� tegenover� dat�
juist� in�de�provincie�Utrecht�het�aantal�stoom�
bootdiensten� in� 1872�nogal�klein�was�en� in�de�
volgende� jaren� nog� ßink� daalde� (in� Noord�
Holland�was�het�omgekeerde�het�geval).��

De� stoomboten� in� de� Vechtstreek� waren�
kleine,�lage�bootjes�die�enkele�tientallen�passa�
giers� konden� vervoeren.17� Ze�hadden� twee� ta�
rieven,� namelijk� kajuit� eerste� klasse� en� kajuit�
tweede� klasse.� Een� retourtje� Weesp�
Amsterdam� was� per� stoomboot� in� 1868� iets�
goedkoper�dan�een�retourtje�per�trein� in�1874.�
De� trein�was� een� stuk� sneller� dan� de� stoom�
boot,� maar� blijkbaar� zagen� diverse� onderne�
mers� toch� voldoende� mogelijkheden� in� een�
stoombootdienst.�Die�ging�als�een�soort�streek�
vervoer�de�gaatjes�vullen�die�door�de�trein�wa�
ren� opengelaten,� ongeveer� zoals� de� huidige�
streekbussen.�

De� oude� mopperaar� Hildebrand� had� geen�
positieve� visie� op� het� reizen� met� de� stoom�
boot:�

Is�zij�niet�een�vlottend�eiland�van�genoeglijkhe�
den,� een� betoverd� stroompaleis,� een� hemel� te�
water?�Nu� ja:�het� is�een�drijvend�ko�ehuis,�zegt�
men�wel.�Voor�kleine�afstanden�niets�gelukkiger�
dan�een�stoomboot.�Maar�het� is�voor�grote,�dat�

Trekschuit�en�diligence�bij�Leiden.�
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men� haar� nodig� heeft.� Zeg� niet:� men� is� er� zo�
goed�als� tehuis.� 't� Is�waar,�men� zit�er�op�brede�
banken�met� zachte� kussens,� aan� gladde� tafels,�
men� kan� er� alles� krijgen� wat� men� verlangt,� al�
doen�wat�men�begeert.�Maar�die�korte�schok,�als�
van� een� paard� dat� hoog� draaft,� die� gemengde�
stank�van�olie�en�steenkolen,�de�duurte�der�ver�
kwikkingsmiddelen,� de� aanmatigingen� van� de�
hofmeester,�het�slechte�eten�en�de�verveling,�dit�
alles�heeft�men�tehuis�niet.18�

� � En� de� trekschuit?� Symbolisch� voor� het�
einde�daarvan�is,�wat�er�in�1881�gebeurde�met�
de�trekschuit�van�Hilversum�naar�Amsterdam:�
op� het� traject� 's�Graveland�Amsterdam�werd�
de� schuit� niet� langer� door� een� paard,� maar�
door� een� schroefstoomboot� getrokken.� Dat�
scheelde�immers�anderhalf�uur.�Het�roept�het�

beeld� op� van� Turners� bekende� schilderij�The�
Fighting�Temeraire�tugged�to�her� last�berth�to�
be�broken�up.19�

�

De�revolutie�van�trein�en�stoomtram�
�

In� 1843� reden� de� eerste� treinen� op� de�
Rhijnspoorweg,�namelijk�op�het�traject�Amster�
dam�Utrecht.� Een� van� de� stations� langs� deze�
lijn�was� het� station� Vreeland� (in� feite� Loener�
sloot).�Hilversum�kwam�binnen�het�bereik�van�
het� spoor� te� liggen� nadat� Buwalda� en� Floor�
diligencediensten� tussen� Vreeland� en� Hilver�
sum� op� touw� hadden� gezet.� In� januari� 1855�
telde� men� op� station� Vreeland� al� een� kleine�
duizend� reizigers.� Je�betaalde� in� 1844�voor�de�
diligence�van�Hilversum�naar�Vreeland�50�cent�

Gare�Saint�Lazare�van�Monet.�Schilderij�uit�1877,�drie�jaar�nadat�de�Oosterspoorlijn�werd�geopend.�



� TVE�35e�jrg.�2017� 11�

Laatst�gewijzigd:�24�2�2017�Versie:�1e�proef�

en� voor� een� enkele� reis� eerste� klas� van�
Vreeland� naar�Amsterdam� circa�80� cent.�Voor��
f�1,30�was�men� in�ongeveer�anderhalf�uur�van�
Hilversum�in�Amsterdam.�Goedkoper�en�sneller�
dan� met� de� diligence� dus.� Maar� nog� altijd��
 �14,50�in�hedendaags�geld.�

Pas�dertig� jaar� later�werd�het�gebied� tussen�
Vecht� en� Eem� echt� ontsloten� door� de� aanleg�
van� de� Oosterspoorweg.� Weesp,� Naarden�
Bussum,�Hilversum�en�Baarn�kregen�een�eigen�
treinverbinding.� Amsterdam,� Utrecht� en�
Amersfoort� kwamen� opnieuw� dichterbij.� In�
1876�was�je�vanuit�Hilversum�in�drie�kwartier�in�
Amsterdam.�Tien�keer�per�dag�reed�er�een�trein�
op� dit� traject.� Een� enkeltje� eerste� klas� kostte�
toen�f�1,45.�In�de�derde�klas�betaalde�je�75�cent�
(dat�staat�nu�gelijk�aan� �7,80).�Aangezien�het�
dagloon� van� een� arbeider� indertijd� zo!n� f� 1,�� à�
1,50� was,� betekende� ook� een� treinreis� derde�
klas�voor�arbeiders�een�aderlating.��

Voor� de� maatschappelijke� groepen� daarbo�
ven� openden� zich� nieuwe� perspectieven.� Er�
werd�dan�ook�algauw�massaal�op�deze� spoor�
lijn� gereisd,� massaler� dan� voorheen� met� de�
trekschuit.� In� januari� 1877�maakten� 5044� reizi�
gers� gebruik� van� station� Hilversum,� 3373� van�
station� Weesp,� 2692� van� station� Naarden�
Bussum� en� 2227� van� station� Baarn.� Tien� jaar�
later�werden�Huizen,�Blaricum,� Laren,�Muiden�
en�Muiderberg�aangesloten�op�het� spoorweg�
net� (en� elkaar)� door� middel� van� de� Gooische�
Stoomtram.� In� 1886� kon� je� vanuit�Huizen�acht�
keer� per� dag� in� drie� kwartier� naar� station�Hil�
versum�en�in�25�minuten�naar�station�Naarden�
Bussum.�

Net� zoals�met� de� trekschuit� het� geval�was,�
betekende� dus� de� komst� van� trein� en� stoom�
tram� een� revolutie� in� het� openbaar� vervoer.�
Grotere�aantallen�mensen�dan�voorheen�waren�
minder�gebonden�aan�hun�woonplaats.�Net�als�
de� trekschuit� bracht� de� trein� een� frequente�
verbinding�met�de�buitenwereld.�Daarbij�komt�
dat�de�trein�veel�sneller�was.�Echt�comfortabel�
waren�de� eerste� treinen�niet,� zeker�niet� in�de�
derde� klasse.� De� allereerste� wagons� waren�
open� en� schokten� behoorlijk.� De� nieuwe� wa�
gons�derde�klasse�die�in�1874�in�gebruik�werden�

genomen,� waren� gesloten� houten� rijtuigen,�
verdeeld� in�vijf�coupés�of� liever:�hokjes.� In�elk�
daarvan�zaten�tien�reizigers�op�houten�bankjes.�
Er�was� geen� verwarming,� het� licht� kwam� van�
een�olielampje�en�alleen� in�het�portier�zat�een�
raampje.�

�
De�wereld�werd�kleiner�

�
We� nemen� een� denkbeeldige� reiziger� die� van�
Naarden� naar� Amsterdam� wilde� reizen.� Vóór�
1641�was�hij�aangewezen�op�een�beurtschip�dat�
vanuit�de�haven�van�Naarden�via�de�Zuiderzee�
naar�Amsterdam�voer.�Dat�was�een�geregelde�
verbinding,�maar�weinig� comfortabel.�Met�na�
me� het� gedeelte� op� de� Zuiderzee� kon�
"schokkend!�zijn.�

Na�1641�kon�onze�reiziger�gebruik�maken�van�
de� trekschuit.� Traag�maar� rustig� ging� hij� hier�
mee�naar�Amsterdam.�Hij�kon�zes�keer�per�dag�
stipt�op� tijd�vertrekken.�Als�hij� tot�de�midden�
groepen�of�de�maatschappelijke�top�behoorde,�
kon�hij�zich�deze�reis�zeker�veroorloven.�De�reis�
kostte�hem�vier� stuivers�acht�penningen� (nu� �
2,60).� De� trekschuit� was� geen� vrachtschip,�
maar�een�schuit�voor�passagiers.�Als�onze�reizi�
ger�het�geld�ervoor�had,�kon�hij�(nog)�comfor�
tabeler� in�de�roef�gaan�zitten.�Dan�was�hij�nog�
altijd� goedkoper� uit� dan,�wanneer� hij�met� de�
postwagen�naar�Amsterdam�reisde.�In�dat�laat�
ste�geval�was�hij�niets�sneller�dan�met�de�trek�
schuit�(namelijk�een�reis�van�vijf�uur),�maar�wel�
veel� duurder� uit:� een� gulden� en� tien� stuivers�
(nu�meer�dan� �11).�

In� 1815� kwam� er� een� straatweg� tussen�Am�
sterdam�en�Naarden.�Onze�denkbeeldige� reizi�
ger�had�nu�de�mogelijkheid�om�met�de�diligen�
ce�naar�de�hoofdstad�te�gaan.�De�diligence�was�
comfortabeler� dan� de� postwagen� en� sneller�
dan�de�trekschuit:�in�twee�uur�reisde�onze�man�
(tenslotte�waren�de�meeste�reizigers�mannen)�
redelijk� comfortabel� naar� Amsterdam.� Daar�
hing�wel�een�prijskaartje�aan:�f�1,40�(nu� �13).�

Vanaf�1870�kon�dezelfde�reiziger�ook�met�de�
stoomboot� naar� Amsterdam.� Deze� was� wat�
minder� rustig�dan�de� trekschuit,�maar� rustiger�
dan�de�diligence.�Heel� snel� ging� het� niet,� ver�
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moedelijk�duurde�de�reis�zo n�drie�uur.�De�prijs�
ervan�lag�een�stuk�lager�dan�die�van�de�diligen�
ce.20�Maar� niet� veel� later� kon� hij�ook�de� trein�
nemen� vanaf� station�Naarden�Bussum.� En�dat�
scheelde:� Naarden� lag� nu� nog� op� slechts� 36�
minuten� van� Amsterdam.� In� de� derde� klasse�
betaalde�onze� reiziger�hier�55�cent�voor,� in�de�
eerste�klasse�f�1,10.�Zo�is�de�reistijd�tussen�Naar�
den�en�Amsterdam� rond� 1815�meer�dan�gehal�
veerd� (van�vijf�naar� twee�uur)�en� in� 1874�nog�
maals� (van� twee� uur� naar� 36� minuten).� Sinds�
1874�is�de�tijdwinst�veel�minder�opzienbarend.��

Tegenwoordig� rijdt� de� trein� in� 27� minuten�
van� Naarden�Bussum� naar� Amsterdam.� Velen�
nemen� liever� de� auto.� Het� aantal� reizigers� is�
opnieuw�enorm� toegenomen.�En�de� snelheid?�
Er�is�grote�kans�dat�onze�reiziger�tevergeefs�op�
een�uitgevallen�trein�staat�te�wachten�of� in�de�
Þle�op�de�A1�is�terechtgekomen.�
�

Bronnen�
�
In�de�noten�worden�diverse�bronnen�genoemd.�

Daarnaast�is�gebruik�gemaakt�van�een�groot�
aantal�reisboeken,�almanakken�en�andere�
uitgaven�waarin�reizigers�informatie�over�het�
vervoer�van�en�naar�Amsterdam�konden�
vinden.�Voorbeelden�hiervan�zijn:�

Reys�boek�door�de�Vereenigde�Nederlande�en�
derselver�aen�grensende�landtschappen�en�
koninckrijcken.�Amsterdam,�1689.�

d Erven�Stichters�Comptoir�Almanach�op� t�jaar�
Onses�Heeren�Jesu�1770.�

Legplaatsen�en�reiswyzer�van�alle�beurtschepen,�
jaag��en�marktschuiten�die�van�de�stad�Am�
sterdam�Meest�dagelyks�afvaren.....�Amster�
dam,�1787.�

Almanak�voor�reizigers�in�het�Koningrijk�der�
Nederlanden.�Amsterdam,�1821.�

Adresboek�of�handelsalmanak�der�stad�Amster�

In�1650�deed�je�vijf�uur�over�een�reis�van�Naarden�naar�Amsterdam.�Nu�brengt�de�trein�je�in�vijf�uur�van�Naarden�naar�
de�vroegere�grens�tussen�Oost��en�West�Duitsland.�Met�de�diligence�(1830)�en�de�trein�(1874)�kwam�Amsterdam�als�
het�ware�veel�dichterbij�te�liggen.�
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dam�voor�het�jaar�1830.�
Amsterdamsche�kantoor�almanak,�volume�10.�

Amsterdam,�1830.�
Voor�het�gedeelte�over�de�diligence�en�de�

stoomboot�heb�ik�onder�andere�gebruik�ge�
maakt�van�advertenties�in�verschillende�bla�
den.�

�
Noten�
�
1.� Hildebrand,� Camera� Obscura.� Bezorgd� door� W.�

van�den�Berg,�Henk�Eijssens,� J.J.�Kloek�en�Peter�
van�Zonneveld.�Amsterdam,�1998,�p.�107.�

2.� Daniël� Willink,� Amsterdamsche� Buitensingel.� Am�
sterdam,�1723.�

3.� Al� in�1660�voer�er�een�snebschuit�van�Amsterdam�
op�Weesp�waarop�een�kleine�roef� (nog�geen�1�1⁄2�
meter� lang)� en� een� groot� ruim� (circa� 6� meter�
lang)�waren�aangebracht.�Archief�van�de�Commis�
sarissen�  wegens� Muiden� gecommitteerd� tot� de�
zandpaden�tussen�de�steden�Amsterdam,�Muiden�
en�Naarden!�1640�1752.�Te�vinden� in�het�Gemeen�
tearchief�Gooise�Meren�en�Huizen.�

4.� Met�  vracht!� wordt� bedoeld� de� kosten� van� het�
vervoer.�

5.� Friedrich� Otto,� Anleitung� zur� Holländischen� Spra�
che.�Erlangen,� 1839,�p.� 156�157.�Blijkbaar�was�het�
roken�hier�en�daar�toegestaan.�Schipper�Cornelis�
Tijmensz.�Dickeman�kreeg�in�1644�van�de�bestuur�
ders�van� !s�Graveland�de�opdracht�om�zijn�schuit�
te�voorzien�van�een�bequame�Roe��daer�zes�men�
schen� gemackelijck� in� connen� sitten.� Archief� !s�
Gravelandse� polder,� te� vinden� in� Historisch� Ar�
chief�van�Waterschap�Amstel�Gooi�en�Vecht.�

6.� Bickershaven� lag�in�de�buurt�van�de�monding�van�
de�Eem.�Zie�de�Ordre�op� t�jagen�langs�de�Riviere�de�
Eem�van�de�Staten�van�Utrecht�uit�1696.�

7.� Berekend�met� behulp� van� de� omrekenapplicatie�
op� de� website� van� het� IISG� (http://www.iisg.nl/
hpw/calculate�nl.php).�

8.� J.L.�van�Zanden,� Kosten�van�levensonderhoud�en�
loonvorming� in�Holland�en�Oost�Nederland� 1600�
1850!,in:� Tijdschrift� voor� Sociale� Geschiedenis,� 11,�
1985.�

9.� G.W.� Kernkamp,�  Johann� Beckmann!s� dagboek�
van� zijne� reis� door�Nederland� in� 1762!,� in:� BMGH�
33,�1912.�

10.�Zie�voor�de�aanleg�van�deze�wegen:�F.�Baud,�Proe�
ve�van�eenen�cursus�over�de�waterbouwkunde.� !s�
Gravenhage,�1836.�

11.� De� aanleg� van� de� straatweg� van� Naarden� naar�

Amersfoort�kostte� ruim�7000�gulden�per�kilome�
ter.�In�hedendaags�geld�is�dat�ongeveer�"�72.000,��

12.�Dat�gold�blijkbaar�niet�voor�de�diligence�van�Bu�
walda� die� van� Hilversum� naar� Amsterdam� reed.�
Jacob� van� Lennep� schrijft� in� zijn� dagboek� (18�
augustus�1855):�Verliet�men�'s�Graveland�Maandag�
ochtend�te�7u,�gelijk�my�ettelijke�malen�gebeurd�is,�
dan� zat� de� wagen� vol� Hilversumsche� fabrikanten,�
die�afschuwelijke�tabak�rookten.�

13.�Jacob�van�Lennep�schrijft�over�de�rammelkast�van�
Buwalda�(idem).�

14.�John� Murray,� A� hand�book� for� travellers� on� the�
continent:�being�a�guide�through�Holland,�Belgium,�
Prussia,� and� northern� Germany,� and� along� the�
Rhine,� from� Holland� to� Switzerland� [#]� With� an�
index�map.�Londen,�1845,�p.�4�5.�

15.�J.B.� Christemeijer,� Het� Lustoord� tusschen� Amstel�
en�Grebbe�en�elders�in�het�Sticht�van�Utrecht.�Deel�
1.�Schoonhoven,�1837,�p.�13�15.�

16.�P.�Brouwer,�G.�van�Kesteren:�Berigt�aan�de�heeren�
reizigers.�400� jaar�openbaar�vervoer� in�Nederland.�
Den�Haag,�2008,�p.�373.�

17.� In� een� memorie� van� 1868� aan� de� Amsterdamse�
burgemeester�Den�Tex�staat�te�lezen:�Uit�verschil�
lende� grachten� der� stad� zelve� varen� bovendien�
kleine� schroe�ooten� op� Weesp,� Muiden� en� Naar�
den.�De�stoomboot�die�in�1859�tussen�Eembrug�en�
Amsterdam�ging�varen,�mat�64�ton.�Waarschijnlijk�
had�hij�daarmee�een� lengte�van�zo!n� twintig�me�
ter.�

18.�Camera�obscura,�p.�111.�
19.�Letterlijk:�De�Fighting�Temeraire�wordt�naar�haar�

laatste� ligplaats� versleept� om� daar� gesloopt� te�
worden.�

20.�Als� ik� de� afstand� vergelijk� met� die� van� Weesp�
Amsterdam� en� Amsterdam�Utrecht,� waarvan� de�
tarieven� bekend� zijn,� kom� ik� voor� Naarden�
Amsterdam�uit�op� zo!n� 50� cent� (nu� zo!n� "� 5,50)�
voor�een�enkele�reis�tweede�klasse.�
�
�
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�
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�
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�
�
�
�
�
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In�Nederland�duurt�het�meestal�een�tijd,�voordat�er�een�nieuwe�stroming,�trend�of�
rage�doorbreekt.�Zo�gebeurde�dat�ook�met�de�Renaissance,�die�vóór�circa�1600�al�in�
Frankrijk�vanuit�Italië�en�in�de�Zuidelijke�Nederlanden�vanuit�Frankrijk�was�
doorgedrongen.�Een�van�de�eerste�schrijvers�die�deze�stroming�in�de�Noordelijke�
Nederlanden�introduceerden,�was�Pieter�Corneliszoon�Hooft�(1581�1647),�zoon�van�
de�Amsterdamse�graankoopman�en�burgemeester�Cornelis�Pieterszoon�Hooft�en�
Anna�Jakobsdochter�Blaeu.�

Galathea, ziet de dagh komt aan! 
P.C. Hooft introduceerde de Renaissance 
 

Frits�Booy�

Heel� veel� over� het� leven,� de� gevoelens� en� de�
opvattingen�van�Hooft�kennen�we�uit�de�tallo�
ze�bewaarde�brieven�die�hij�aan�diverse�vrien�
den�en�andere�relaties�heeft�geschreven.1�

�
Voorouders�en�jeugd�

�
Pieter�Hooft�werd� geboren� in� 1581� in�Amster�
dam� en� stamde� uit� een� geslacht� van� vissers,�
schippers�en�kooplieden;�zijn�oudooms�namen�
deel� aan� het� verzet� tegen� de� Spanjaarden� tij�
dens�de�Tachtigjarige�Oorlog.�Hun�zonen�wer�
den� koopman� en� klommen� op� tot� kolonel� en�
schepen.� Hoofts� vrijzinnige� gereformeerde�
vader,�was�een�de�eersten�die�het�tot�de�hoog�
ste� openbare� stadsfunctie� brachten:� hij� was�
vele�malen� burgemeester� van�Amsterdam.� En�
een� degelijke� en� onkreukbare�magistraat,� iets�
wat� in�die� tijd�een�vrij�hoge�uitzondering�was,�
getuige� het� gedicht�Roskam�(1630),� een� satire�
over� de� corrupte� regenten� van� de� befaamde�
dichter� Joost� van� den� Vondel� en� door� hem�
opgedragen� aan� zoon� P.C.� Hooft.� In� dit�werk�
wordt�vader�C.P.�Hooft�als�volgt�getypeerd:�

Hoe� heeft� hem� Amsterdam� ervaeren� wys� en�
simpel�[eenvoudig]:�

Een�hoofd�vol�kreucken�[rimpels],�een�ghewe�
ten�sonder�rimpel.�

O� beste� bestevaêr!� [grootvader]� wat� waert�
ghy�Holland�nut,�

Een�styl�des�raeds�[gemeenteraad],�toen� t�lyf�
van� t�stocxken�werd�gestut.�
Het� is�zeer�waarschijnlijk�dat�Pieter� in�Amster�

dam�op�de�Franse�school�heeft�gezeten.�Vervol�
gens�doorliep�hij�zeker�de�Latijnse�school,�om�
dat�hij�aan�de�kersverse�Leidse�universiteit� (in�
1575� gesticht� door� prins� Willem� van� Oranje)�
rechten�en/of�letteren�heeft�gestudeerd.�In�juni�
1598�vertrok�Pieter�(hij�was�toen�zeventien�jaar,�
maar�zo�vroeg�van�huis�gaan�was�gebruikelijk�in�
die�tijd)�voor�een�Grand�Tour�van�drie� jaren.�Of�
hij�voor�dat�tijdstip�al�in�Leiden�studeerde�of�op�
zijn�vaders�kantoor�werkte,�is�niet�duidelijk.�
Een� Grand� Tour� was� een� reis� door� een� of�
meer�West�Europese� landen,�met� name� Italië,�
voor� jongemannen� van� goeden� huize� om� zo�
levenservaring� (ook� seksuele!)� en� kennis� van�
vreemde�talen,�zeden,�(vooral�klassieke)�cultu�
ren�en�mensen�op�te�doen.�De�jonge�Hooft�ging�
eerst�naar�het�hugenotenbolwerk�La�Rochelle,�
waar�een�neef,�die�het�agentschap�voor�handel�
in� zout� voor� vader� Hooft� behartigde,� enkele�
maanden�eerder� in� 1598�overleden�was.�Vader�
Hooft�wenste�blijkbaar�dat�zijn�zoon�de�wedu�
we�ging� assisteren.�Dit� versterkt�de�opvatting�
dat� Pieter� daarvóór� enige� handelservaring� op�
zijn�vaders�kantoor�had�opgedaan.�
Daarna�reisde�Hooft� jr.�naar�Parijs,�Marseille,�
Genua,�Padua,�Florence,�Venetië,�Rome�en�Na�
pels.�Hij�verbleef�in�sommige�steden�zelfs�enke�
le�maanden� (in� Florence�wel� zeven,�maar� dat�
kwam�vanwege�een�lief�meisje ).�Hij�reisde�te�
paard� en� nooit� alleen,� dat� was� te� gevaarlijk�
door� rondzwervende� afgedankte� soldaten,�
struikrovers�en�ander�gespuis.�In�Italië�verbleef�
hij�maar�liefst�twee�jaar.�Zeker�in�Florence�heeft�

 Schrijvers tussen Vecht en Eem 
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Pieter� zijn� hart� opgehaald� aan� de� klassieke�
cultuur� maar� vooral� aan� de� Italiaanse� renais�
sanceliteratuur,�dat�weten�we�uit�de�twee�reis�
verslagen� die� hij� gepubliceerd� heeft.� Hij� wijst�
daarin�op�de�talen�die�hij�hoorde�en�op�de�tek�
sten�die�hij�daar�las�en�soms�vertaalde�zoals�die�
van� klassieke� auteurs� Vergilius,� Horatius� en�
Ovidius� en� van� Italiaanse� auteurs� als� Ariosto,�
Bembo� en� Sannazaro.�Aan� Petrarca� en�Dante�
wijdde� hij� merkwaardigerwijs� maar� weinig� re�
gels.� Ook� klassieke� en� eigentijdse� Italiaanse�
toneelstukken�heeft�hij�gelezen�en/of�zien�op�
voeren.�Alle� nieuwe� genres� en� vormen�maak�
ten�op�hem�een�grote� indruk�en�werden� later�
thuis�door�hem�nagevolgd.�

�
Vol�nieuwe�ideeën�terug�in�Amsterdam�
Zo�werd�Pieter�door�deze�educatiereis�veel�ken�
nis,� ideeën�en�ervaringen� rijker,�en�dat�op�zo n�
jonge� leeftijd!�Over�gebouwen�en�kunstwerken�
vernemen� we� van� hem� erg� weinig,� maar� hij�
moet� nieuwe� scheppingen,� zoals� die� van� Leo�
nardo�da�Vinci,�gezien�hebben.�Via�Duitsland,�dat�
weinig�indruk�op�hem�maakte2,�keerde�hij�in�1601�

bij�zijn�ouders�in�Amsterdam�terug.�
Het� vurige�bewustzijn� van�de�nieuwe� volks�

taal� in�Italië,�het�Toscaans,�verscherpte�Pieters�
aandacht�voor�de�eigen�taal�en�had�hem�"�zoals�
vele�anderen� in�West�Europa� in�die�tijd�"�door�
drongen�van�het� feit�dat�de� taal�door�nieuwe�
woorden,� vormen� en� beeldspraak� krachtiger,�
beeldender� en� ritmischer� moest� worden� om�
daarmee�de�klassieke� ideeën�en�gedachten� te�
verwezenlijken.� Door� het� strijden� voor� een�
nationale� eenheid� groeide� bij� de� elite� in� de�
Nederlanden�het�besef�van�het�belang�van�een�
nationale� taal.�Deze� zou�ook� zeer�gunstig� zijn�
voor� de� bevordering� van� landelijke� handel,�
verkeer�en�nijverheid.�

Eenmaal� thuis�nam�Pieter�de� leiding�van�de�
belangrijkste� Amsterdamse� rederijkerskamer�
De� Eglantier� op� zich.� Hij� bleek� zo� gegrepen�
door�literatuur�en�taal�en�dat�hij�veel�liever�een�
man�van�letteren�dan�van�zaken�wilde�worden.�
Vader� Hooft� zwichtte� hiervoor,� maar� stond�
erop�dat�zijn�zoon�een�paar� jaar�aan�de�Leidse�
universiteit,�waar�het�onderwijs�al�op�een�hoog�
peil�stond,�zou�gaan�studeren�om�zijn�geestelij�
ke�bagage�niet�al�te�eenzijdig�te� laten�zijn.�Dus�
ging�Pieter� naar� Leiden.�Maar�werd� het� lette�
ren� en/of� rechten?� Erg� duidelijk� is� dat� niet,�
maar�afgaande�op�zijn�grote�kennis�van�Latijn�
en� Frans�en�het� feit�dat�hij�geschikt�werd�be�
vonden�voor�een�hoge� juridische�en�bestuurlij�
ke� functie,� zullen�het�wel� letteren� én� rechten�
zijn�geweest.�

�
Hoge�functies�en�een�lastig�district�

�
In� 1609� werd� Pieter� Cornelisz.� Hooft� door� de�
Staten� van� Holland,� op� voorspraak� van� het�
Amsterdamse� stadsbestuur�en�de� ridderschap�
en� met� goedkeuring� van� stadhouder� prins�
Maurits,� benoemd� tot� drost� van� Muiden,� bal�
juw� van�Gooiland� en�hoofdo�cier� van�Weesp�
en�Weesperkarspel.3�Deze�hoge� functie�betrof�
vooral�de�justitie�die�onder�het�Hof�van�Holland�
ressorteerde.� Ze� betaalde� zeer� goed,� zodat�
Hooft�ook�verantwoord�kon�trouwen.�Dat�een�
burger� in� deze� functie� werd� benoemd,� was�
uitzonderlijk,�omdat�tot�dan�toe�slechts�adellij�

�
P.C.�Hooft,�schilderij�van�M.J.�van�Mierevelt.�
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ke�personen�hiervoor� in� aanmerking� kwamen.�
Vader�Hooft� zal� ßink� geijverd� hebben� om� zijn�
zoon� in�deze�hoge�positie�benoemd�te�krijgen,�
maar�Pieters�kwaliteiten�zullen�hierbij�ook�een�
belangrijke�rol�hebben�gespeeld.�

Op� 4� juni� 1609� aanvaardde�Hooft� het� ambt�
met� een� vóór�middeleeuws� ritueel.� Hij� ver�
scheen�bij�zonsopgang�bij�de�brug�van�Muiden,�
zette� zijn� rechtervoet� in� een� beugel,� die� aan�
een�grote�witte�steen�geklonken�was,�en�legde�
in� handen� van� Lenaert� Rijckx,� oud�
burgemeester� van�Muiden,� ten� overstaan� van�
de� afgevaardigden� van� Muiden,� Weesp� en�
Naarden�en�de�dorpen�van�Gooiland�de�eed�af.�
Het�Muiderslot�werd�zijn�ambtswoning;�dit�slot�
vormde�de�noordelijkste�punt�van�de� verdedi�
gingslinie� van� het� gewest� Holland� en� diende�
vooral�om�potentiële�aanvallen�op�Holland�(en�
Amsterdam)�af�te�slaan.�

Het� besturen� van� Muiden,� Weesp� en�
Weesperkarspel�was�geen� zware�opgave�voor�
de�drost.�Gooiland,�echter,�was�niet�alleen�het�
grootste,�maar�ook�het� lastigste�district�onder�
Hoofts� bestuur.� Er� bestonden� daar� namelijk�
vele� eigenaardige� privileges,� die� niet� allemaal�
duidelijk� waren� vastgelegd.� De� praktijk� ervan�
berustte� veelal� op� overgeleverde� gewoonten.�
Daar� kwam� nog�bij�dat�behalve�de� stad�Naar�
den�en�de�dorpen,�vele� individuele�burgers,�de�
zogenaamde�erfgooiers,�privileges�hadden�die�
erfelijk� waren.� Door� deze� ingewikkelde,� niet�
vastgelegde� en� soms� tegenstrijdige� rechten�
waren� vele� inwoners� van� Gooiland� geen� ge�
makkelijke� onderdanen� voor� de� baljuw.� Naar�
den� was� de� leider� van� deze� zel�ewuste� ge�
meenten,�die�toen�al�samen� Stad�en�Lande�van�
Gooiland!�heetten,�een�term�die�voorkomt�in�de�
resoluties� van� het� toenmalige� bestuur� van�
Naarden.�

Hooft�moest� in� deze� ingewikkelde� en� soms�
precaire�situatie�vele�zaken�behoedzaam�rege�
len,� omdat� het� centrale� gezag,� de� Staten� van�
Holland,� ertegen� opzagen� om� geweld� te� ge�
bruiken� tegen�de�zel�ewuste�en� lastige�Gooi�
ers.�Dat�wil�niet�zeggen,�dat�deze�baljuw�over�
zich�liet�lopen.�Toen�bijvoorbeeld�de�stad�Naar�

den�de�Staten�van�Holland�om�een�vast�bestuur�
verzocht,�was�Hooft�daar�zeer�tegen,�omdat�hij�
de�regenten�van�die�stad�partijdig,�twistziek�en�
soms� corrupt�vond�en�weinig�meewerkend�bij�
het�gerechtelijk�vervolgen�van�verdachte�inwo�
ners.�

Uit�zijn�brieven�weten�we�dat�Hooft�een�ge�
matigde� bestuurder� was� met� compassie� voor�
de�gewone�man,�die�hij,�als�het�even�kon,�gratie�
wilde� verlenen.� Zijn� lijfspreuk� was:� Omnibus�
idem�(voor�iedereen�hetzelfde�).�

�
Huwelijken�

�
In� 1610� trouwde�Hooft�met� Christina� van� Erp,�
wier�vader�een�aanzienlijk�Antwerps�koopman�
was�en�wier�moeder�uit�een�Amsterdamse� re�
gentenfamilie� stamde.� Ze�woonden� !s� zomers�
op�het�Muiderslot�en� !s�winters� in�Amsterdam.�
Ze� kregen� vier� zonen,� maar� dat� gezinsgeluk�
duurde�helaas�kort.�Zeer� tragisch�was�het�dat�
Hooft� tussen� 1620�en� 1624�vrouw�en�kinderen�
moest� verliezen.� In� 1645� hertrouwde� hij� met�
Leonora� Bartolotti�Hellemans,� een� weduwe�
met� twee� dochters� en� ook� een� telg� uit� een�
vooraanstaand� Antwerps� koopmansgeslacht.�
Ze�kregen�samen�een�zoon�en�een�dochter,�die�
zich� later� Hellemans� Hooft� noemden.� Deze�
zoon,� Arnout,� koopman� en� schepen,� heeft� in�
1671�samen�met�de�biograaf�van�zijn�vader,�de�
remonstrantse� predikant� en� auteur� Geeraert�

�
Het�Muiderslot�(foto�Willemijn�Booy�de�Jongh).�
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Brandt,�voor�het�eerst�alle�werken�van�Hooft�in�
vijf�delen�uitgegeven.4�

�
Lyrisch�over�de�liefde�

�
Geïnspireerd�door�dichters�als�Petrarca�en�Ron�
sard,�die�de�verering�van�de�volmaakte�vrouw�
in� hun� poëzie� centraal� zetten,� schreef� Hooft�
vele� liefdesgedichten�voor�meisjes�en�vrouwen�
die�hij�al�dan�niet�uit�de�verte�aanbeden�heeft.�
Ze� gaan� vooral� over� zijn� erotische� gevoelens,�
het�argument�van�pluk�de�dag,�de�vergoddelij�
king� van� de� aanbeden� vrouw,� zijn� liefdesver�
driet�en�de�tijd�die�te�snel�of�te�traag�gaat.�Een�
prachtig�voorbeeld�van�deze�poëzie�is�een�son�
net5,�waarin�de�dichter�uiteindelijk�ontdekt,�dat�
zijn�liefdesnacht�slechts�een�droom�is�geweest.�
Hier�volgt�de�oudste�versie:�

Myn�lief,�myn�lief,�myn�lief.�Zoo�sprak�myn�lief�
my�toe�

Terwijl� myn � lippen� op� haer � lieve� lippen�
weydden*�*verbleven.�

De� woordjens� alle� zes,� wel� klaer*� en� wel� be�
scheyden,�*helder�

Ten�ooren�vloejden�in,�en�roerden� k�weet�niet�
hoe,�

All �myn �gedachten�om:�die�nemmer�maelens�
moê,�

Het�oor�mistrouwden*,�en�zyn�oordeel�weder�
leydden.�*�niet�vertrouwden�

Dies� ik�myn�Troosje*�badt,�my�klaerder**�uyt�
te�breyden,�*lie�e**duidelijker�

Den� zin� van�  t� zoet� geluydt.� En� zy� verhaeld* �
het�doe**.�*vertelde�**toen�

O� rykdoom� van� myn� hart,� dat� overliep� van�
vreughden!�

Bedoven*� viel� myn � ziel,� in� d � haere� vol� van�
deughden.�*ondergedompeld�

Maer�toen�de�morghenstar�nam�voor�den�dagh�
haer�wijk,�

Is,�met�de�blijde�zon,�de�waerheidt�droef�verre�
zen.�

O�hemelgoôn,�hoe�komt�de�schijn�zoo�naer�aen�
 t�weezen,�

Het� leeven� droom,� en� droom� het� leeven� zoo�
gelijk?�
In� een� ander� sonnet� klaagt�Hooft�over�de� an�
ders� zo� snelle� tijd� die� nu� zo� langzaam� gaat,�
doordat�zijn�geliefde�niet�bij�hem� is.�Hierbij�de�
oudste�versie�met�een� sterke�woordspeling� in�
de�laatste�twee�regels:�

Geswinde�grijzaerdt,�die�met�wakkre�wieken*,�
staêgh*�*vleugels�**steeds�

De� dunne� lucht� doorsnijdt,� en� zonder� zeil� te�
strijken�

Altoos�vaert�voor�den�windt,�en�yder�nae� laet�
kijken,�

Die�vyandt�zyt�van�rust,�en�woelt�by�nacht�by�
daegh,�

Onachterhaelbre� tijdt,� wiens� honger� heet� en�
graegh�

Verslokt,� verslindt,� verteert,� al� wat er� sterk�
magh�lijken,�

En�keert,�en�wendt,�en� stort� steên*,� staeten,�

�
Stadhuis�van�Naarden.�

�
Embleem�over�de�lichtgevende�liefde�(1611).�
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koninkrijken,�*steden�
Voor� yder� een� te� snel,� hoe� valt� ghy� my� zoo�

traegh?�
Mijn�lief,�sint�ik�u�mis,�verdrijv �ik�met�mishaeg�

hen*�*onbehagen�
Den� schoorvoetenden�Tijdt,�en� tob�de� langhe�

daeghen�
Met� arbeyt� avontwaerts.� Vw� afzijn*� valt� te�

bang.�*Uw�afwezigheid�
En� myn� verlangen� kan� den� Tijdtgod� niet� be�

weghen.�
Maer�  t� schijnt� verlangen� daer� zyn � naem� af�

heeft�ghekregen,�
Dat� ik� den� Tijdt,� dien� ik� verkorten� wil,� ver�

lang*.�*verleng�
�

De� geliefden� krijgen� in�Hoofts� amoureuze� ge�
dichten� literaire� namen� als� Amaryllis,� Diana,�
Dido,� Galathea,� Julietta� en� Olympia�Dia.� We�
moeten�er�echter�niet�van�uitgaan,�dat�het�al�
tijd�om�bestaande�vrouwen�gaat,�want�het�was�
gebruikelijk�in�die�tijd�om�de�vrouw�in�het�alge�
meen� te�bezingen.�De�naam�Dia� slaat�wel�dui�
delijk�op� een�geliefde� van�Hooft:�de� zangeres�
Ida�Quekel.�

�Bovenstaande�sonnetten�en�andere� lyrische�
gedichten�van�Hooft�werden�in�1611�anoniem�in�
een� bundel� uitgegeven� door� zijn� neef�Willem.�
Jansz.� Blaeu,� vooral� bekend� om� zijn� fameuze�
kaarten� en� atlassen.�De� bundel� kreeg� de� titel�
Emblemata�amatoria�!�A�eeldinghen�van�Minne�
!�Emblemes�d Amour.�Daarin� vinden�we�onder�
andere� dertig� kopergravures�met� zinnebeeldi�
ge� (niet� letterlijk� bedoelde)� scènes� over� de�
liefde,�elk�met�een�bijpassende�spreuk�en� toe�
gelicht�door�tweeregelige�Nederlandse�rijmpjes�
van�Hooft,�die�door�twee�anderen� in�het�Latijn�
en�het�Frans�waren�vertaald.�Het�geheel�wordt�
een�emblemata��of�embleembundel�genoemd.�
�
Toneelwerk�over�ideale�liefde�en�politiek�

�
Voordat� Hooft� aan� renaissancetoneelwerk�
(steeds� op� rijm)� begon,� schreef� hij� een� aantal�
tafelstukken� volgens� rederijkersrecept� zoals�
Bruiloft�spel�en�Paris�oordeel.�Het�zijn�korte�gele�
genheidsdialogen� tijdens� een� bruiloftsmaaltijd�

opgevoerd.� Het� is� de� vraag,� of� hij� zijn� eerste�
tragedie�Achilles�en�Polyxena�(circa�1600)�al�vóór�
zijn� Grand� Tour� heeft� geschreven.� Het� stuk� is�
gebaseerd�op�enkele�klassieke�teksten,�waaron�
der�een�passage�uit�Metamorfosen�van�Ovidius.�
Het� is�het�eerste�klassieke�toneelstuk�dat� in�de�
Republiek�is�opgevoerd.�Hierin�verwerkte�Hooft�
zijn�overtuigingen,�dat�liefde�en�eer�vaak�tegen�
strijdig�zijn�en�dat�hoogmoed�ten�val�komt.��

Erg�geslaagd� is�deze�tragedie�niet:�er� is�nau�
welijks�eenheid�van�handeling�en�de�karakters�
zijn�weinig� uitgewerkt.� In� zijn� tweede� toneel�
stuk� Theseus� en� Ariadne� (circa� 1604)� volgt�
Hooft� het� bekende� klassieke� verhaal� op� de�
voet.� Centraal� staat� de� opvatting� dat� zel�e�
heersing� voorwaarde� is� voor� deugd� en� geluk.�
Dit�werk�komt�meer�uit�de�verf,�vooral�ritmisch�
loopt�het�beter,�maar�ook�hier�is�de�karakterte�
kening�zwak.�Twee�jeugdwerken�dus.�

�
Granida�
Veel� beter� geworden� is� Hoofts� herdersspel�
Granida� (1605),�gebaseerd�op�de�herderspelen�
die�hij� in� Italië� las�en/of�zag,�vooral�op�Il�pastor�
Þdo� (de� trouwe� herder)� (1590)� van� Giovanni�
Battista� Guarini.� Hoofts� leven� en� dichtwerk�
komen� in� dit� stuk� samen.� Het� gaat� over� de�
groeiende� liefde� tussen�prinses�Granida�en�de�
herder�DaiÞlo,�waarin�we�ook�de� tegenstelling�
tussen� het� geïdealiseerde� landleven� en� het�
verdorven� hoßeven� terugvinden.� De� namen�
van� de� hoofdpersonen� verwijzen� naar� Hoofts�
liefdesrelatie� met� Ida� Quekels:� Granida� bete�
kent�grand�(indrukwekkende)�Ida�en�DaiÞlo�wil�
zeggen�vriend�van�Ida�(Þlo=vriend).�Veel� indruk�
maakte� het� blijkbaar� niet,� want� zij� trouwde�
later�met�zijn�neef.�

Aan�het� slot�van�het� spel�vinden�we�Hoofts�
opvatting� dat� liefde� (geestelijk)� en� min�
(lichamelijk)�samen�moeten�gaan:�

Liefd �en�Min�aan�een�vertuyt*,�*verbonden�
Beyde�siel�en�lichaem�mengers,�
Heilige � oppervrientschap�strengers*� *� vlech�

ters�
Salicht*�bruidegoom,� en�bruidt.� *�maakt� ge�

lukkig�
�
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���Geeraert�van�Velsen�
De�politiek�ethische�opvattingen�van�Hooft�zijn�
te� vinden� in� zijn� tragedies�Geeraert�van�Velsen�
en�Baeto.�In�deze�drama s�gaat�het�om�de�idea�
le� vorst� en� de� ideale� bestuurlijke� elite.� In�
Geeraert� van� Velsen� (1613)� plaatst� Hooft� de�
handeling�dichtbij�huis:�Omdat�hij�hun� rechten�
heeft� geschonden,� nemen� de� edelen� Gerard�
van�Velsen,�Herman�van�Woerden�en�Gijsbrecht�
van�Aemstel�de�Hollandse�graaf�Floris�V�tijdens�
een� valkenjacht� gevangen� en� brengen� hem�
naar� het� Muiderslot.� Dit� vernomen� hebbend�
trekken�aanhangers�van�de�graaf�op�naar�Mui�
den� om� hun� geliefde� heer� te� bevrijden.� Men�
vlucht� daarom� met� Floris� V� naar� Muiderberg,�
waar�hij�door�Van�Velsen� in�paniek�wordt�ver�
moord.6�Een�groep�Naarders�bejammert�daarna�
de�dood�van�de�graaf.�Aan�het�slot�laat�Hooft�!�
om�blijkbaar�niet�al�te�somber�te�eindigen�!�de�
rivier�de�Vecht�de�roemrijke�toekomst�van�Am�
sterdam�aankondigen7:�

Van�schepen�af,�en�aen,�om�waer*,�om�goudt�
te�hael*,�*koopwaar�**halen�

Sal�  t� krielen*� op� het� Y,� en� swart� zijn� in� de�
Wael.�*krioelen�

Al�sal�  t�er�besich�zyn,�al�woelen�met�onlede*,�
*drukte�

Van� voeren*,� lossen,� laên**,� met� waeghen,�
schuyt,�en�slede.�*aanvoeren�**laden�

 t� Ghewin� ghedyt� tot� pracht,� tot� cier*� de�
ryckdoom�swaer,�*weelde�

Dan�bout�men�wel� seshondert�huysen�op�een�
jaer.�

 t� Ghetal� der� kercken� wast*,� daer� siet� men�
sluysen�graven;�*groeit�

Een� leegher� arbeydsliên� hier� delven� aan� een�
haven!�

�
Het�gaat�in�deze�tragedie�om�de�ethische� idee,�
dat� vrede� en� harmonie� in� de� staat� en� in� het�
individu�centraal�moeten�staan.�Wie�zich�alleen�
laat� leiden� door� emoties� of� wangedrag,� gaat�
ten�onder.�Dat�geldt�voor�Floris�V�die�zich�heeft�
vergrepen�aan�de�privileges�van�de�adel�en�aan�
de�eer�van�Machteld,�de�vrouw�van�Gerard�van�
Velsen.8�Ook�Van�Velsen�en�Van�Woerden,�zijn�
schoonvader,�verstoren�de�orde�door�hun�woe�

de�en�wraakzucht.�Deze�drie�heren�zullen�daar�
door�het�onderspit�delven.�Alleen�Van�Aemstel�
en�Machtel� van� Velsen� stellen� zich� verstandig�
en�verdraagzaam�op.�

Hoewel� Geeraert�van�Velsen� prachtige� lyriek�
bevat,� is�dit�werk�nog�niet� volmaakt�door�het�
ontbreken�van�een�zedelijke�strijd�in�Van�Velsen�
en�de�oppervlakkige�karakters.�
�
Baeto�
In�de�tragedie�Baeto�(1626)�komt�wel�een�ideale�
vorst�naar�voren:�het� is�Baeto,�kroonprins�der�
Katten� (Hessen),�die�met�zijn�vrouw�en�volge�
lingen� wordt� belaagd� door� zijn� stiefmoeder�
Penta.�Zij� is�bang�haar� invloed� te�verliezen,�als�
Baeto� zijn� vader,� na� diens� dood,� als� vorst� zal�
opvolgen.�Met�hulp�van�een�helse�geest�en�een�
gera�neerde� list�probeert�Penta�Baeto�en�zijn�
vrouw� als� meinedigen� voor� te� stellen� en� zo�
ongeschikt� te�maken�voor�de� troon,�maar�dat�
mislukt.�Baeto�overwint� in�de�daaropvolgende�
strijd� tussen�zijn�getrouwen�en�die�van�Penta.�
Maar�hij�zet�niet�door:� liever�vrijwillige�balling�
schap�dan�zich�te�storten� in�een�burgeroorlog.�
Hij�verlaat�met�zijn�volgelingen�Hessen�en�komt�
terecht� in�een� landstreek� tussen�Rijn�en�Maas�
(de� Betuwe),� waar� hij� de� stamvader� van� de�
Batavieren�zal�worden.�Zo� lijkt�Baeto� sterk�op�
de�Trojaanse�held�Aeneas�die�als�de�stamvader�
van�de�Romeinen�wordt�beschouwd.�

In� Baeto� kent� Hooft� de� vorst� een� sterkere�
machtspositie� toe� dan� in� Geeraert� van�Velsen�
en� vindt� hij� dat� de� kerk� ondergeschikt� moet�

�
"Werkkamer �van�Hooft�op�het�Muiderslot.�
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�� �
zijn� aan� de� staat.� Hooft� was� voor� een� sterk�
monarchaal� bewind� dat� boven� alle� burgers�
staat,�en�vrede�en�verdraagzaamheid�centraal�
stelt.� Door� de� nadrukkelijke� keuze� van� prins�
Maurits�voor�de�contraremonstranten� in� 1617,�
waardoor� hij� zich� partijdig� opstelde,� be�
schouwde� Hooft� de� prins� niet� meer� als� een�
ideale� vorst.�Daarom� liet� de� drost� tijdens� het�
bezoek�van�Maurits�aan�het�Muiderslot�in�1618�
niet� zijn� in� 1617� geschreven� Baeto� opvoeren,�
maar�het�onbetekenende� romantische� toneel�
stuk�Isabelle,�waaraan�hij�begonnen�was�en�dat�
ook�net�was�afgemaakt�door�de�Amsterdamse�
arts� en� toneelschrijver� Samuel� Coster.� Baeto�
werd�pas�gepubliceerd�in�1626,�na�de�dood�van�
prins�Maurits� in� 1625,�waaruit�blijkt�dat�Hooft�
als� hoge� ambtenaar� zich� behoedzaam� opstel�
de.�
Wat� dat� betreft,� durfde� de� dichtende� kou�

senwinkelier�Joost�van�den�Vondel�wel�risico�te�
lopen,� toen� hij� in� zijn� hekel�� en� sleuteldrama�
Palamedes� (1625)� prins� Maurits�  � weliswaar�
onder�een�andere�naam� �als�een�tiran�neerzet�
te.�Het�gevolg�was,�dat�Vondel�een�tijdje�moest�
onderduiken� en� bij� verstek�werd� veroordeeld�
tot�het�betalen�van�een�forse�boete,�die�overi�
gens�door�een�van�zijn�machtige�beschermers�
werd�betaald!�

�
Geweldig�goed�vernederlandst�

�
Hooft� schreef� ook� een� karakterblijspel:� Wa�
renar� (in� 1617� anoniem� verschenen);� hij� ging�
daarbij�uit�van�het�blijspel�Aulularia�van�de�Ro�
meinse� toneelschrijver� Plautus,� dat� hij� deels�
vertaalde.9� Hooft� schreef� het� toneelstuk� � � in�
nog� geen� negen� dagen� � � in� sappige� volkstaal�
en�vlot�lopende�vrije�verzen.�Het�moest�dienen�
om�de� kosten� van�de�opvoering� van�Baeto� te�
dekken,�want�daarin�komen�technisch�ingewik�
kelde�zaken�voor.�Hooft�droeg�zijn�Warenar�op�
aan�Hugo�de�Groot�als�groot�kenner�en�vertaler�
van�de�Klassieken.�Deze�reageerde�enthousiast:�
hij� vond� Warenar� beter� dan� het� origineel� en�
schreef� er� zijn� genezing� van� een� korte� ziekte�
aan�toe.�

In�dit�blijspel�is�de�vrek�Ware�nar�(echte�gek)�
zo� bezeten� door� het� bezit� van� een� pot� met�
goud� dat� hij� denkt� dat� iedereen� die� pot� wil�
stelen,�hoewel�niemand�weet�dat�hij�dat�goud�
bezit.�Warenar� heeft� niet� door� dat� zijn� onge�
huwde�dochter�zwanger� is�van�de�zoon�van�de�
buurvrouw.� Nadat� zijn� goud� toch� gestolen� is�
maar� snel� teruggevonden,� komt�Warenar� tot�
inkeer�en�schenkt�hij�goud�en�dochter,�die�net�
bevallen�is,�aan�de�jonge�vader.�
Opmerkelijk�is�de�toevoeging�op�de�titelpagi�

na:�Nae� s�Landts�gelegentheidt�verduitscht,�dat�
wil�zeggen:�volgens�de�gewoonten�en�omstan�
digheden� van� het� land� vernederlandst.� Dat� is�
succesvol�gebeurd,�want�het� is�door�taal,�tijds��
en� plaatsaanduidingen� een� echt� Hollands� to�
neelstuk�geworden,�waarin�de�(vooral�Amster�
damse)� toeschouwers� vele� eigentijdse� gebrui�
ken,� gewoonten� en� uitdrukkingen� herkennen�
konden.� Het� stuk� was� een� succes,� want� het�
bleef�een�eeuw� lang�onafgebroken�op�het� re�
pertoire�staan.�

�
Imposant�werk�over�vaderlandse�geschie�
denis�

�
Misschien�het�meest�bekend� is�Hooft�door� zijn�
uitgebreide�geschiedwerk�Nederlandsche�Histori�
ën�(1642).�Daaraan�voorafgaand� schreef�hij�een�
aantal�prozawerken�als�min�of�meer�vingeroefe�
ningen.�Zo�vertaalde�hij�werk�van�de�Romeinse�
geschiedschrijver�Tacitus,�dat�hij�52� (")�maal� las,�
vooral� om� diens� kernachtige� stijl� eigen� te�ma�
ken.�Hooft�schreef�over�de�geschiedenis�van�de�
machtige�familie�De�Medici�en�vervaardigde�het�
epos�Henrik�de�Groote�(1626).�Dat�epos�gaat�over�
het� leven�van�de�door�Hooft�zeer�bewonderde�
Franse� renaissancevorst� Hendrik� IV.� Van� diens�
tolerante�en�vrede�brengende�beleid�had�Hooft�
op�zijn�Grand�Tour�al�enkele�bijzondere�voorbeel�
den� leren� kennen,� zoals� de� gevolgen� van� de�
afkondiging� van� het� Edict� van� Nantes� in� april�
1598,�waardoor�de�Franse�protestanten�geloofs�
vrijheid�kregen.�Vanwege�Henrik�de�Groote�werd�
Hooft�door�de�zoon�van�Hendrik� IV,�koning�Lo�
dewijk�XIII,�in�de�adelstand�verheven.�
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De� Nederlandsche�Historiën,� in� delen� in� proza�
uitgegeven,� vormen�het� indrukwekkendste�en�
belangrijkste�geschiedwerk�over�de�Tachtigjari�
ge� Oorlog.� Het� indrukwekkendst� vanwege� de�
talloze�details�en�anekdotes�en�het�stoere�pro�
za,� waarin� Hooft� Þctieve� maar� historisch� ver�
antwoorde� toespraken� inlaste� vanwege� de�
levendigheid.�En�het�belangrijkst�vanwege�het�
feit�dat�dit� het� eerste� geschiedwerk� is�waarin�
aan�de�hand�van�originele�documenten�en�oog�
getuigenverklaringen,�óók�van�Spaanse�zijde,�in�
oorzakelijk� verband� een� zo� objectief� mogelijk�
beeld� van� een� cruciale� periode� uit� onze� ge�
schiedenis� werd� geschapen.� Uit� dit� geschied�
werk�blijkt�ook�Hoofts� grote�waardering� voor�
de� heldendaden� en�de�opo�eringen� in� alle� la�
gen�van�de�bevolking.�

Hooft�gaf� in�zijn�Nederlandsche�Historiën�niet�
alleen� historische� feiten� over� tirannie,� ellende�
en�vrijheidsstrijd�weer,�maar�ook�zijn�opvattin�
gen� over� ethiek,� tolerantie,� maatschappij� en�

bestuur,� zoals�die�ook� in� zijn� tragedies� zijn� te�
vinden.� Vorsten� en� regenten� konden� dus� uit�
zijn� werken� leren,� hoe� zij� met� een� beleid� van�
tolerantie� en�wijsheid� in�hun� landen�welvaart,�
harmonie�en�rust�konden�bewerkstelligen.�Ook�
de� rijke� en� statige� taal� van� de� Nederlandsche�
Historiën�maakte�indruk�en�beïnvloedde�andere�
prozaschrijvers,�al�was�er�wel�kritiek�op�de� lan�
ge�en� ingewikkelde� zinnen,�gevormd�naar�het�
voorbeeld� van� het� proza� van� Tacitus.� Wie� de�
Tachtigjarige�Oorlog�van�nabij�wil�leren�kennen,�
moet� zich� in� dit� imposante� werk� van� Hooft�
verdiepen.�

�
De�zogenaamde� Muiderkring!�

�
In�verband�met�het� leven�van�Hooft�komt�nog�
al�eens�de�zogenaamde�  Muiderkring!�ter�spra�
ke.�Deze�term� is�pas�ontstaan� in�de�negentien�
de�eeuw,�omdat�men� toen�meende�dat�Hooft�
regelmatig�een�grote�groep�literair,�kunstzinnig�
en/of� wetenschappelijk� onderlegde� vrienden�
voor�een�dag�of�enkele�dagen�op�het�Muider�
slot� uitnodigde.� Dat� blijkt� niet� juist.� Hoofts�
vrienden�kwamen�wel�bij�hem� in�Muiden,�maar�
meestal� alleen� of� met� een� paar,� en� ook� niet�
regelmatig.�Het�gebeurde�pas�veelvuldig,�nadat�
Hooft� met� Eleonora� was� getrouwd.� Men� ver�
maakte�elkaar�op�die�bijeenkomsten�met�zang�
en�muziek�en�met�elkaars�gedichten�en�proza,�
die� ook� werden� besproken.� Uit� brieven� van�
Hooft�blijkt�dat�de�bezoekers�er�vooral�waren�
in� de� tijd� dat� de� kersen� en� aardbeien� uit� de�
slottuin�genuttigd�konden�worden.�Zoals�blijkt�
uit�dit�brie�ragment�van�Hooft:�

�
Mejo�re,�

De�prujmen�beginnen� te�ens�op�een�bodt,� te�
rijpen,�en�te�roepen�Tesseltje,�Tesseltjes�mondje.�
Etlijke� deuntjes� van� Belusar� [Barleus]� en� andre�
roepen�daer�tegen�aen�Tesseltje,�Tesseltjes�keel�
tje;�daer�zij�gejrne�[graag]�van�gezongen�waeren,�
ende� wenschten� wel� dat� U.E.� [u� edele]� Jo�re�
Francisca� [Duarte]� te� hulpe�meêbraght.�Wat� ik�
haer�zeg,�Tesseltje�suft;�Tesseltje�heeft�pen�noch�
inkt� om� een� brie�en� te� beantwoorden;� zij�
neemen�  t� niet� aen,� ende� willen� dat� ik� U.E.� uit�

�
Titelpagina�blijspel�!Warenar'(heruitgave�van�1709).�
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den�droom�wekke.�Op,�op,�dan �

�
Op� het� Muiderslot� kwamen� onder� anderen�
dichteres�Maria� Tesselschade� en� haar� zuster,�
de� glasgraveerster� Anna� Roemer� Visscher,�
zangeres� Francisca� Duarte,� de� diplomaten�
Huygens� en� De�Wicquefort,� de� geleerden� en�
schrijvers�Barleus,�Grotius�en�Vossius,�de�dich�
ters� en� toneelschrijvers� Bredero,� Vondel� en�
Vos,� de� dichters� Reael,� Van� de� Burgh� en�
Mostaert,� componist� en� organist� Sweelinck�
(clavecimbelleraar� van� Christina� van� Erp),�
priester�en�jurist�Ban,�schilder�en�architect�Van�
Campen�en�Hoofts�zwagers�Baek�en�Bartolotti.�
Dat� er� ook� katholieken� (Vondel� en� Ban)� en�
gewone�burgers�(Vondel�en�Bredero)�bij�Hooft�
op�bezoek�kwamen,�getuigt�van�diens� liberale�
opvattingen.�
�
Laatste�jaren�

�
In� zijn� laatste� tien� jaren� werd� het� leven� van�
Hooft�steeds�rustiger�maar�ook�moeizamer.�Een�
aantal� vrienden� (Maria� Tesselschade,� Baek,�
Reael,�Blaeu)�was�overleden�of�te�oud�geworden�
om�elkaar�veel� te�zien.�En�klachten�over�ziekte�
en�pijn�werden�bij�Hooft� steeds� talrijker.�Bij�de�
opening� van�de�nieuwe�Amsterdamse� schouw�
burg� in�1638�was�hij�niet�betrokken.�Hij�vervolg�
de�het�schrijven�van�de�Nederlandsche�Historiën,�
waarvan� 21� hoofdstukken� in� 1642� bij� uitgeverij�
Elzevier� in�Amsterdam� in�druk�verschenen.�Het�
werk�was�door�Hooft�opgedragen�aan�stadhou�
der�Frederik�Hendrik,�die�hem�ervoor�beloonde�
met�een�zilveren�watervat�en�bekken.�

Helaas� kwam� er� tussen�de� vrijzinnige�Hooft�
en� de� op� latere� leeftijd� katholiek� geworden�
Vondel� een� verwijdering.� De� eerste� ergerde�
zich�aan�de�uitdagende�katholieke�teksten�van�
de�laatste,�waarvan�de�fanatieke�Vondel�er�één�
overal� in� Amsterdam� had� laten� verspreiden.�
Vondel� liet�Hooft�ook�weten,�dat�deze� te�wei�
nig�voor�de�katholieken�in�het�Gooi�deed.�Daar�
op�werd�hij�niet�meer�op�het�Muiderslot�uitge�
nodigd.�Vondel�reageerde�op�zijn�beurt�met�het�
volgende�brie�e:�

Ik�wensch� Cornelis� Tacitus� [Hooft]� een� gezond�
en�zalig�Nieuwjaer,�en�dewijl�[omdat]�hij�mij�zijn�
geuze�tafel�[vrijmoedige�huissfeer?]�verbied�om�
een�onnozele�[onschuldig]�Ave�Maria,�zoo�zal� ik�
zomtijds�nog�een�Ave�Maria�voor�hem� lezen;�op�
dat�hij�sterve�zo�devoot�[toegewijd]�Catholijk�als�
hij�zich�toont�devoot�Politijk.�

�
Uit�zijn�brieven�blijkt�dat�Hooft�zijn�einde�voel�
de�naderen.�Hij�bleef�schrijven�zolang�zijn�rech�
terhand�het�volhield,�maar�hij�twijfelde�eraan�of�
hij� zijn� Nederlandsche� Historiën� nog� helemaal�
zou�kunnen�voltooien.�

In�1647�reisde�de�drost�van�Muiden�ambtsha�
ve�naar�Den�Haag�om�de�begrafenis�van� stad�
houder�Frederik�Hendrik�bij�te�wonen,�maar�hij�
werd�er�ziek�en�overleed�er�enige�tijd�later.�Zijn�
sto�elijk�overschot�werd�naar�Amsterdam�ver�
voerd�en�bijgezet� in�het�graf�van�zijn�vader� in�
de�Nieuwe�Kerk.�De�dag�erna�werd� in�de�Am�
sterdamse�schouwburg�een�lijkrede�ter�ere�van�

�
Koning�Hendrik�IV�van�Frankrijk�(1553�1610),�de�ideale�
vorst�volgens�Hooft.�
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Hooft�uitgesproken,�geschreven�door�zijn� late�
re�biograaf�Geeraert�Brandt.10�Deze� rede�werd�
uitgesproken� door�Adam�Germes,� een� van� de�
beste�acteurs�van�die�tijd.�

Vondel,�die�eerder�had�geprobeerd�zich�met�
Hooft� te� verzoenen,� schreef� naar� aanleiding�
van�diens�portret�door�Joachim�van�Sandrart:�

Het� brein,� gespitst� op�  t� roer� der� Staten� te�
regeeren,�

En�  s�weerelts�Oceaan*�met�kloeckheit�te�bra�
veeren,�*roerige�wereld�

Den� geest,� die� Tacitus� en� d � oudste� dichters�
tart,�

Besloot� natuur� in� Hooft,� herboren� uit� San�
drart,�

Die� hooft�� en� halscieraet� des� Ridders� heeft�
vergeeten:�

De� Duitsche� lauwerkroon,� de� Fransche� ko�
ningsketen.*�*eerbewijzen�aan�Hooft�

�
Noten�
�
1.� De�brieven�van�en�aan�Hooft�zijn�een�aantal�malen�

in� delen� uitgegeven� (zie� voor� de� meest� recente�
uitgave�de�literatuurlijst).�

2.� Dat� is� geen� wonder,� want� door� de� Dertigjarige�
oorlog�(1618�1648)�heeft�de�Renaissance� in�Duits�
land�nauwelijks�wortel�kunnen�schieten.�

3.� Een� drost� of� baljuw� is� een� hoge� bestuurlijke� en�

juridische� ambtenaar� en�een�hoofdo�cier� is�een�
o�cier�van�justitie�tevens�voorzitter�van�de�recht�
bank�en�uitvoerder�van�stra�en.�

4.� Van� de� talloze�brieven� van�Hooft�werden� er� he�
laas�maar�208�in�opgenomen.�

5.� Een�sonnet�is�een�gedicht�van�veertien�regels,�dat�
bestaat� uit� een� octaaf� (twee� strofen� van� vier�
regels,�kwatrijnen�genaamd)�en�een�sextet�(twee�
strofen�van�drie� regels,� terzetten�genaamd).�Het�
sonnet� vertoont� een� inhoudelijke� overgang,� die�
meestal�te�vinden�is�na�het�octaaf.�

6.� Het�is�merkwaardig�dat�in�Muiderberg�in�de�open�
bare� ruimte� twee� plaatsen� worden� gemarkeerd,�
waar�deze�moord�zou�zijn�gepleegd!�

7.� Ook�Vondel�zal�aan�het�slot�van�zijn�meest�beken�
de� en� gespeelde� tragedie�Gijsbrecht�van�Aemstel�
(1637)� zo n� positief� toekomstbeeld� van� Amster�
dam�schetsen.�

8.� Het�staat�overigens�helemaal�niet�vast,�dat�Floris�
V�Machteld�van�Velsen�zou�hebben�verkracht,�al�is�
dat� volgens� een� middeleeuwse� ballade� wel� ge�
beurd.�

9.� Ook� Molière� liet� zich� voor� zijn� blijspel� L Avare�
(1668)� door� Plautus� inspireren,� alleen� loopt� het�
verhaal�bij�hem�niet�goed�af�en�bij�Hooft�wel.�

10.�Brandt� heeft� ook� de� biograÞeën� van� Vondel� en�
Michiel�de�Ruyter�geschreven.�Dankzij�deze�uitga�
ven�weten�wij�heel�veel�over�een�aantal�bekende�
personen�uit�de�zeventiende�eeuw.�

�
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De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�organiseert�in�samenwerking�met�de�Historische�
Kring�Blaricum�die�dit�jaar�35�jaar�bestaat�

�
Open�Dag�Kunst�in�Blaricum,�

Kunstenaars�en�architecten�in�de�20e�eeuw�
Zaterdag�13�mei�2017�

�
Ochtendprogramma�� St.�Vitusgebouw,�Kerklaan�10,�Blaricum�
09.30�uur�� � � � Ontvangst�en�ko�e�
10.00�uur�� � � � Opening�door�Jan�Vollers,�voorzitter�van�Tussen�Vecht�en�Eem�
� � Welkomsttoespraak�door�Joan�de�Zwart��Bloch,�burgemeester�van�Blaricum�

�
10.20�uur�� � Lezing�van�Lien�Heyting,�auteur�van�De�wereld�in�een�dorp,�over�Blaricum

� se�kunstenaars�en�De�Stijl�
� Lezing�van�Diana�Kostman,�kunsthistorica,�over�Van�Hynckes�tot�Ten�Hoope�

�
12.00�uur�� � � � Gemeentehuis,�Kerklaan�16,�Blaricum�

� Jacob�Bogaart�speelt�uit�Proeven�van�Stijlkunst�drie�delen�voor�piano�van�
� Jakob�van�Domselaer�

12.30�uur�� � � � einde�ochtendprogramma�
�
Lunch�� � St.�Vitusgebouw,�Kerklaan�10,�Blaricum�
�
Middagprogramma�met�drie�excursies�(vanaf�13.30�uur):�
� A.� Dorpswandeling�langs�kunstenaarswoningen�en�ateliers�in�beheer�van�de�� � �
� Dooyewaard��stichting�met�gids�
� B.� Hui�artocht�kunstenaars�en�architectuur�(maximaal�20�deelnemers,�op�volgor�de��van�
� aanmelding)�
� C.� Wandeling�langs�Blaricumse�architectuur,�o.a.�Rietveldhuis,�Schönehuis�met�� �
� gids�
�
Slot�� � St.�Vitusgebouw,�Kerklaan�10,�Blaricum�
�
16.00�17.00�uur�� � Afsluiting�
�
Inlichtingen�bij�de�penningmeester�van�TVE,�mw.�Iny�Hoogendijk,�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bus�
sum.�Aanmelden�kan�via�de�website�www.tussenvechteneem.nl/open�dag.�
Kosten�voor�de�hele�dag�(inclusief� lunch�+�2�consumptiebonnen):� �35�voor�donateurs�TVE�en�
leden�van�de�HK�Blaricum,� �45�voor�overige�geïnteresseerden.�



� TVE�35e�jrg.�2017� 25�

Laatst�gewijzigd:�24�2�2017�Versie:�1e�proef�

 1940-1945 tussen Vecht en Eem 

Christiansen,�een� succesvolle�zeevlieger�uit�de�
Eerste�Wereldoorlog,�vestigde�zich� in�het�pand�
van� het� voormalige� Departement� van� Oorlog�
aan� het� Plein� 4� in�Den�Haag.� Zijn� functie�was�
nieuw�en� speciaal�door�Hitler�voor�het�Neder�
landse� bezette� gebied� gecreëerd.� Veel� macht�
had�Christiansen�in�de�praktijk�niet�maar�van�de�
macht� die� hij� had,� maakte� hij� soms� excessief�
gebruik.� Lou�de� Jong�beschrijft�hem� als�  noch�
krachtig,�noch�ijverig�maar�wel�een�echte�Nazi!.1�

�
Verhuizing�van�het�hoofdkwartier�

�
Nadat� de� Verenigde� Staten� in� december� 1941�
na� Pearl� Harbor� toegetreden� waren� tot� het�
kamp�van�de�Geallieerden,�groeide�bij�de�Duit�
sers�de�angst�voor�een� landingsoperatie�op�de�
Europese� kust.� Nog� diezelfde� maand� gaf� de�
Führer�opdracht� tot�de�bouw�van�enorme�ver�
dedigingswerken,� de�Atlantikwall,� aan� de� kus�
ten� van� Nederland,� België� en� Frankrijk.� De�
bouw�daarvan�had�grote�gevolgen�voor�bezet�
Nederland.�Het�strand�en�de�duinen�werden�tot�
verboden� gebied� verklaard� en� een� deel� van�
Scheveningen�dat�dicht�bij�het�strand� lag�werd�
ontruimd.�Seyss�Inquart�bleef�conform�de�wen�
sen� van� Hitler� in� de� voormalige� residentie.�
Maar�de�belangrijkste�Duitse�militaire�bureaus�
verlieten�Den�Haag.2�

Het� hoofdkwartier� van� de� Wehrmacht�
befehlshaber� werd� verplaatst� naar� Hilversum.�
Waarom� de� keuze� op� deze� stad� viel,� is� niet�
geheel�duidelijk.�Aangenomen�kan�worden�dat�
de�centrale� ligging� in�Nederland,�de�aanwezig�
heid�van�zowel�een� treinstation�als�een�haven�

en� een� vliegveld,�de�omroep�met� zijn� facilitei�
ten�op�het�gebied�van�de�telecommunicatie,�de�
bosrijke�omgeving�die� camoußage� gemakkelij�
ker�maakte�en�wie�weet�de�aanwezigheid�van�
aantrekkelijke� woonhuizen� daarbij� een� rol�
speelden.�In�mei�1942�nam�Christiansen�met�zijn�
staf�zijn�intrek�in�het�Raadhuis�en�verschillende�
andere� gebouwen� zoals� het�Grand�Hotel�Gooi�
land.�

Om� de� staf� van� de� Wehrmachtbefehlshaber�
te�huisvesten�werd�een�groot�aantal�woningen�
in� Hilversum� geconÞsqueerd.� De� bewoners�
kregen�soms�maar�vierentwintig�uur�de�tijd�om�
te�verhuizen.�Het�merendeel�van�de� inventaris�
moesten� zij� achterlaten.� Duitse� militairen� na�
men�hun�intrek,�hoe�hoger�de�rang�van�de�mili�
tair�des�te�mooier�zijn�woning.�Christiansen�zelf�
betrok�villa�Rusthoek�in�Baarn.�

�
Zitadelle�Hilversum�

�
In�de� loop�van� 1943�ontruimde�de� staf�van�de�
Wehrmacht�het�Raadhuis�en�nam�zijn� intrek� in�
de�gebouwen�van�de�S.A.�Rudelsheimstichting�
aan� de� Verdilaan.� Deze� stichting� had� daar� in�
1925� een� tehuis� voor� joodse� verstandelijk� ge�
handicapte� kinderen,� Beth� Azarja,� gevestigd.�
Het� instituut� werd� gedwongen� te� verhuizen�
naar� de� Monnikenberg.� Later� werden� de� kin�
deren� gedeporteerd� naar� Westerbork� en� zijn�
vervolgens� in� het� vernietigingskamp� Sobibor�
door� de� Duitsers� vermoord.� Op� het� sportveld�
van� het� complex� van� de� Rudelsheimstichting�
bouwden� de� Duitsers� een� grote� bunker,� die�
tegenwoordig�bekend� staat� als�de�Blaskowitz�

In�mei�1940�werd�Nederland�door�de�Duitsers�bezet.�Hitler�benoemde�Arthur�Seyss�Inquart�
tot  Reichskommissar�für�die�besetzten�niederländischen�Gebiete!.�Deze�was�
verantwoordelijk�voor�het�civiele�bestuur�van�Nederland.�Naast�hem�werd�General�der�
Flieger�Friedrich�Christian�Christiansen�aangesteld�als� Wehrmachtbefehlshaber�in�den�
Niederlanden!.�Hij�voerde�het�bevel�over�alle�in�Nederland�gelegen�Duitse�troepen�en�had�als�
taak�het�handhaven�van�de�orde.�

De Hilversumse tankgracht 
 

Pieter�Hoogenraad�
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bunker.� De� bunker� was� bestemd� voor� de�
Führungsstab� van� Christiansen.� Het� complex�
kreeg� de� codenaam� Sommerlager.� Een� groot�
deel�van�het�Noordelijk�Villagebied�werd�Sperr�
gebiet�en�werd�Zitadelle�Hilversum�genoemd.�

Britse�vliegtuigen�voerden�tot�twee�keer�toe�
bombardementen�uit�om�het�hoofdkwartier�te�
tre�en.� Bij� het� eerste� bombardement� op� 29�
december�1944�werd�vooral�het�gebied�rond�de�
Watertoren�getro�en.�Het� tweede�bombarde�
ment,�op� 20�maart� 1945,�op�de�omgeving�van�
de� bunker,� was� succesvoller.� Naar� schatting�
werden�honderd�à�tweehonderd�Duitse�militai�
ren� gedood.�Verschillende� gebouwen�waaron�
der� die� van� de� Rudelsheimstichting� werden�
getro�en,�maar� de� betonnen� bunker� zelf� liep�
slechts�oppervlakkige�schade�op.�

Inmiddels�had�Christiansen�Hilversum�na�een�
druk�bezocht�afscheidsfeestje�vaarwel�gezegd.�
Hij� vertrok� naar� Emmen� om� zich� daar� bij� zijn�
staf� te� voegen.� Christiansen� werd� opgevolgd�
door� General� der� Infanterie� Gunther� Blu�

mentritt,�die�op�29� januari� 1945�was�benoemd�
tot� bevelhebber� van� het� 25e� Leger.� Dat� leger�
was� in�november� 1944�opgericht� en�droeg�de�
verantwoording� voor� de� verdediging� van� het�
nog�door�de�Duitsers�bezette�deel�van�Neder�
land.� Blumentritt� werd� op� zijn� beurt� na� het�
bombardement�in�maart�opgevolgd�door�Gene�
raloberst�Johannes�Albrecht�Blaskowitz�die�op�
6� april� 1945� werd� benoemd� tot� bevelhebber�
van�de�Festung�Holland.�Deze� laatste�zou�op�6�
mei� 1945� in� de� aula� van� de� Landbouwhoge�
school� in� Wageningen� de� capitulatie� van� de�
Duitse�troepen�in�Nederland�ondertekenen.�

�
Aanleg�van�de�tankgracht�
�
De�aanwezigheid�van�het�Duitse�hoofdkwartier�
in� Hilversum� vormde� de� aanleiding� voor� de�
aanleg� van� de� tankgracht.� Op� 1� januari� 1944�
werd� Generalfeldmarschall� Erwin� Johannes�
Eugen� Rommel� benoemd� tot� opperbevelheb�
ber� van� de� Duitse� legergroep� die� was� belast�
met� de� verdediging� van� het�Derde� Rijk� tegen�
een� mogelijke� geallieerde� aanval� op� de� kust�
van�West�Europa.�Rommel� eiste� dat�met�man�
en�macht�werd�gewerkt�aan�de�versterking�van�
de�kustverdediging�en�met�name�de�betonnen�
versterkingen� van� de� Atlantikwall.� Hij� gaf� op�
dracht� de� bestaande� verdedigingswerken� bij�
Amsterdam,� Den� Haag� en� Rotterdam� uit� te�
breiden.� Bij� andere� steden� moesten� vrij� om�
vangrijke� versterkingswerken� worden� aange�
legd.� Daartoe� behoorde� ook� Hilversum� naast�

�
Aanvankelijk�nam�Christiansen�zijn�intrek�in�het�Hilver�
sumse�raadhuis.�Het�gebouw�en�vooral�de�toren�werden�
gecamoußeerd�om�het�gebouw�vanuit�de�lucht�moeilij�
ker�zichtbaar�te�maken�(foto�Stevens).�

�
 General�der�Flieger!�Friedrich�Christian�Christiansen,�de�
 Wehrmachtbefehlshaber�in�den�Niederlanden!.�
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steden� zoals� Bergen� op� Zoom,� Roosendaal,�
Breda,� Gouda,� Leiden,� Alkmaar,� Zwolle,� Leeu�
warden�en�Groningen.3�

Ter� uitvoering� van� deze� opdracht� ontwierp�
de�Wehrmacht�een�plan�voor�de�aanleg�van�een�
verdedigingslinie� die� rondom� de� bebouwde�
kom4�van�Hilversum�moest�komen�te�liggen.�De�
linie� lag� gemiddeld� zo n� 500� meter� van� de�
dichtstbijzijnde�bebouwing.�In�de�loop�van�1944�
werd�met�het�graven�van�de�tankgracht�begon�
nen.� Over� de� aanleg� van� de� linie� is� niet� veel�
bekend.�Uit�dagboeken�die� tijdens�de�Tweede�
Wereldoorlog� werden� geschreven,� blijkt� niet�
dat� de� aanleg� van� de� tankgracht� veel� indruk�
maakte�op�de�bewoners.�Maar�Hilversummers�
Emile� Albers� en� Jan� van� der� Velden,� beiden�
destijds�nog�een� jongetje,�weten�nog�goed�dat�
daarvoor�een�dragline�werd�gebruikt.�Van�der�
Velden�kan�zich�zelfs�nog�herinneren�dat�daar�
de� naam� van� een� aannemer� op� stond,� maar�
niet�welke.�Daarnaast� zijn�er� verhalen� van�Hil�

versummers�die�zich�moesten�melden�om�een�
of�meer�dagen�voor�de�Duitsers�te�!spitten .�Dat�
zou�er�op�kunnen�wijzen,�dat�de�verdedigingsli�
nie�door�Nederlandse�aannemers� is�aangelegd�
met�hulp�van�Hilversumse�burgers,�die�daartoe�
werden�gedwongen.�

De�tankgracht�was�bedoeld�om�een�barrière�
te�vormen�tegen�een�aanval�met�tanks.�De�ver�
dedigingslinie� bestond� uit� een� droge� gracht�
met�een�breedte�van�circa�zeven�meter.�Soms�
werd� er� gebruik� gemaakt� van� een� bestaande�
waterpartij,�zoals�bij�het�Laarder�Wasmeer.�De�
gedachte� daarachter� was� dat� tanks� die� de�
gracht�inreden,�er�aan�de�andere�(Hilversumse)�
kant�niet�meer�uit�konden.�Achter�de�gracht�lag�
daarom�ook�nog�een�steile�wal�met�een�hoogte�
van�drie�meter,�die�met� rijshout�was�bekleed.�
Op�sommige�plekken�zoals�aan�de�oostkant�van�
het� Spanderswoud� was� de� gracht� vervangen�
door�rijen�gepunte�palen,�in�het�militaire�jargon�
!asperges � genoemd.�De� linie�werd� gecomple�

�
In�de�loop�van�1943�nam�de�staf�van�Christiansen�zijn�intrek�in�de�bunker�die�werd�gebouwd�op�het�terrein�van�de�
Rudelsheimstichting�aan�de�Rossinilaan.�De�bunker�staat�nu�bekend�als�de� Blaskowitzbunker!�(foto�Kees�van�Agge�
len).�
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teerd�met�prikkeldraadversperringen,� loopgra�
ven�en�mitrailleurposten.�Op�strategische�plek�
ken� stonden� Pantserabwehrkanone� en� luchtaf�
weergeschut�(FLAK).�

Waar� de� tankgracht� een� weg� of� spoorlijn�
kruiste,�was�een�betonnen� Sperrmauer� aange�
bracht�die�kon�worden�weggereden.�Deze�ver�
sperringen,�die�de�Hilversummers� Mauermuur!�
noemden,�stonden�bij�de�uitvalswegen�zoals�de�
Lage� Naarderweg,� Larenseweg,� Soestdijker�
straatweg,� Utrechtseweg,� Loosdrechtseweg,�
Vreelandseweg,� Leeuwenlaan� en� Bussumer�
grintweg.� In� die� versperringen� zaten� twee�
doorgangen,� een� smalle� voor� Þetsers� en� een�
wat� bredere� voor� auto!s.� Het� motorverkeer�
kon� er� niet� rechtdoor� rijden� maar� moest� een�
slangenbocht�maken.�Waar�de� tankgracht�een�
Þetspad�kruiste,�zoals�dat�op�de�Zuiderheide�in�
de� richting� van� het� theehuis� Het� Bluk� of� het�
Þetspad� in�het�verlengde�van�de�Oude�Amers�
foortseweg,� was� een� houten� bruggetje� ge�
maakt.�

De�Ortsverteidigung�Hilversum,�zoals�die�door�
de� Duitsers� werd� genoemd,� was� verdeeld� in�

drie� secties� Abschnitt� I,� II�en� III.� Die� waren� op�
hun�beurt�weer�onderverdeeld�in�stellingen.�Zo�
had� de� stelling� aan� de� Bussumergrintweg,� di�
rect� ten�noorden�van�het�Sommerlager,�de�co�
de�U.A.�I/4.�De�stellingen�werden�dag�en�nacht�
door� Duitse� soldaten� bewaakt.� Zij� beschikten�
over�een�telefoonverbinding�met�hun�comman�
danten,� die� zij� in� geval� van� onraad� moesten�
bellen.�

�
Spionagekaart�van�de�groep Albrecht�

�
Er� waren� twee� Nederlandse� organisaties� die�
tijdens� de� oorlog� kaarten� van� de� tankgracht�
maakten:�de�spionagegroep�Albrecht�en�sectie�
V�(Genie)�van�de�Ordedienst�(OD).�De�kaart�van�
de� groep� Albrecht� is� de� meest� bekende.� De�
tekening�d.d.�1�juni�1944�werd�in�mei�1985�door�
de� Werkgroep�herdenking�mei�  40� 45�huis� aan�
huis�in�Hilversum�verspreid�ter�gelegenheid�van�
de�veertigjarige�herdenking�van�de�bevrijding.�

De� spionagegroep�Albrecht�was�een� landelij�
ke�organisatie�die�ook� in�Hilversum�actief�was.�
De�groep�dankte�haar�naam�aan�Albrecht,�een�
jonge�beroepso�cier�die�boven�Nederland�was�
gedropt�met� als�opdracht� informatie� van�mili�
taire�maar�ook�economische�aard� te�verzame�
len.�Tijdens�de�Hongerwinter�waren�voor�deze�
groep�niet�minder�dan�achthonderd�medewer�
kers�en��werksters�actief.�De�belangrijkste�man�
in� de� Hilversumse� organisatie� was� Teunis� Jo�
hannes� (Bob)� de� Geus,� die� vanaf� maart� 1943�
rapporteerde� over� de� militaire� situatie.5� Hij�
kreeg�de�taak�om�dagelijks�een�stuk�van�Hilver�
sum� te�verkennen�en�op�een�kaart�aan� te�vul�
len.� Daarnaast� maakte� hij� lange� Þetstochten�
door�het�Gooi�om�over�Duitse� troepenconcen�
traties� en� andere� relevante� informatie� te� rap�
porteren.�Alles�wat�De�Geus�en�de�andere�ver�
kenners�van�de�groep�onderweg�zagen,�noteer�
den�zij�thuis�en�verwerkten�dat�tot�een�rapport.�
Die� rapportages� werden� bijna� dagelijks� ge�
maakt,�vaak�voorzien�van�gedetailleerde�situa�
tiekaarten.�Er�werd�hard�gewerkt,�Bob�de�Geus�
en� zijn� collega!s�maakten�werkweken� van�wel�
honderd� uur.� Koeriersters� zorgden� voor� het�

�
In�maart�1945�vloog�een�vliegtuig�van�de�!Royal�Air�
Force �over�Hilversum�om�luchtopnamen�te�maken.�Op�
deze�foto�van�de�Zuiderheide�bij�Hilversum�Noord�is�de�
tankgracht�duidelijk�te�zien�(foto�Royal�Air�Force).�
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transport� van� de� informatie� naar� het� hogere�
echelon�in�de�groep.�

�
Sectie�V�van�de�Ordedienst�(OD)�

�
Niet�alleen�de�groep�Albrecht�vervaardigde�een�
kaart�van�de�tankgracht.�Dat�deed�ook�de�Orde�
dienst,�doorgaans�afgekort� tot�OD.�Aangezien�
er� niets� bekend� is� van� activiteiten� van� deze�
organisatie� in�Hilversum,� vermoed� ik�dat�deze�
daarbij� gebruik�maakte� van�de� informatie� van�
de�groep�Albrecht.�De�OD�werd�na�de�capitula�
tie� van�Nederland� in�mei� 1940�opgericht�door�
een�aantal�beroeps��en�reserveo�cieren�uit�het�
Nederlandse�leger.�Het�doel�van�de�organisatie�
was� letterlijk�een�ordedienst�te�vormen�die�de�
orde�in�Nederland�na�de�bevrijding�zou�moeten�
handhaven.�Toen�het�einde�van�de�oorlog� lan�
ger�op�zich� liet�wachten�dan�gehoopt,�ging�de�
groep� zich� toeleggen�op� verzet� en� vooral� het�
verzamelen�van� inlichtingen�over�de�vijand�om�
die�naar�de�regering�in�Londen�te�sturen.�

De�OD�groeide�uit�tot�een�belangrijke�illegale�
organisatie� in� het� bezette� Nederland.� Binnen�
de�Ordedienst�nam�stafsectie�V,�de�Genie,�een�
belangrijke�plaats�in.�Het�was�de�inlichtingenaf�
deling�waar�de�verzamelde�militaire�en�econo�
mische� inlichtingen�werden� gecoördineerd� en�
verwerkt.�De� sectie�V�maakte� vele�honderden�
kaarten�over�de�Duitse�aanwezigheid�in�Neder�
land.�Die�werden�vanaf�maart�1943�getekend�in�

de�Koepelkerk�aan�het�Leidse�Bosje� in�Amster�
dam6� en� vervolgens� bij� de� fototechnische�
dienst� van� het� Amsterdamse� Gemeentelijke�
Energiebedrijf�op�zeer�klein�formaat�gefotogra�
feerd,� onder� meer� door� de� latere� Þlmmaker�
Bert� Haanstra.� De� microÞlms� werden� vervol�
gens�door�koeriers�via�Zweden�of�Zwitserland�
naar�het�Bureau�Inlichtingen�(BI)�van�de�Neder�
landse�regering�in�Londen�getransporteerd.�Na�
de� bevrijding� van� het� zuiden� van� Nederland�
vestigde� een� deel� van� de� staf� van� BI� zich� in�
september� 1944� in� Eindhoven.� Het� materiaal�
werd� toen� via� de� Biesbosch� naar� Noord�
Brabant� gesmokkeld,� een� route� die� door� de�
groep�Albrecht�werd�onderhouden.7�

De�medewerkers�van�de�OD�werkten�de�kaar�
ten�elke�keer�na�de�ontvangst�van�nieuwe�infor�
matie� bij.� De� tekeningen� werden� steeds� van�
een� symbool�en�een�nummer�voorzien.�Na�de�
geboorte�van�prinses�Margriet�werd�aanvanke�
lijk�een�margriet�als�herkenningsteken�gebruikt.�
Later� werd� deze� aanduiding� vervangen� door�
een�molen,�daarna�een�vlag�en�ten�slotte�door�
een�kroon.�De�oudste�nog�aanwezige�kaart�van�
de�OD�van�de�Hilversumse� tankgracht�dateert�
van� 15� maart� 1944� en� heeft� als� symbool� een�
molen.� De� bijgewerkte� kaart� van� 13� oktober�
1944�is�gesigneerd�met�een�vlag.�

Niet�alleen�de�Nederlandse�spionagegroepen�
toonden�belangstelling� voor�de� tankgracht.� In�
maart�1945�vloog�een�vliegtuig�van�de�Royal�Air�

�
De�tankgracht�bestond�uit�een�droge�gracht�met�een�breedte�van�circa�zeven�meter.�Soms�werd�er�gebruik�gemaakt�
van�een�bestaande�waterpartij,�zoals�hier�op�de�foto�bij�het�Laarder�Wasmeer�(Collectie�Goois�Natuur�Reservaat).�
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Force�over�Hilversum�om� luchtopnames�te�ma�
ken.�Op�de� foto s� is�de� tankgracht�duidelijk� te�
zien.8�

�
De�Hilversummers�en�de�tankgracht�

�
De� Hilversummers� noemden� de� tankgracht�
!tankwal �of� !tankval .�Omdat�er� in�de�Honger�
winter�een�nijpend�gebrek�was�aan�brandhout,�
trokken�verschillende�inwoners�erop�uit�om,�als�
de�Duitse�wachtposten�niet�keken,�hout�van�de�
verdedigingswerken� te� slopen.� Oud�
Hilversummer� Jan� van� der� Velden� herinnert�
zich�nog�dat�hij�met� zijn�vriendje�Karel� tijdens�
de�Hongerwinter,� in�maart� 1945,�palen�van�de�
prikkeldraadversperringen� op� de� heide� achter�
de�Orionlaan� loswrikte�en�mee�naar�huis�nam.�
Dat�was�niet�zonder�gevaar.�Op�23�maart�1945�
gingen�twee�Hilversumse�mannen,�Hendrik�van�
der�Laar�en�Jan�Lammertink,�vroeg� in�de�mor�
gen�op�houtjacht�bij�de� tankgracht� in�het�ver�
lengde�van�de�Lorentzweg.�Ze�werden�betrapt�
door� een� Duitse� schildwacht� en� neergescho�
ten.� Volgens� het� politierapport� waren� zij� niet�
blijven� staan,� nadat�de� soldaat� een�waarschu�
wingsschot�had�gelost.�Van�der�Laar�moest�zijn�
onvoorzichtigheid�met�de�dood�bekopen.�Lam�
mertink� werd� in� zijn� rechterbeen� geraakt� en�
zou� als� gevolg� daarvan� de� rest� van� zijn� leven�
mank�lopen.�

Na� de� oorlog� ging� het� slopen� van� de� tank�
gracht�gewoon�door.�De�Hilversummers�zaten�
dringend�verlegen�om�brandstof,�doordat�vele�

bomen� waren� gekapt� en� in� de� kachels�waren�
verdwenen.�Jan�van�der�Velden�huurde�met�zijn�
moeder� en� buurvrouw� zelfs� een� handkar� om�
daar� alle� losgewrikte� palen� op� te� laden.� Zijn�
vader�was� te� verzwakt�door�de�Hongerwinter�
om�daaraan�mee�te�doen.�Zo�had�de�tankgracht�
ook�zijn�goede�kanten.�Dat�vonden�ook�de�kin�
deren� die,�wanneer� het� ßink� had� geregend� in�
het� water� van� de� gracht� speelden,� zoals� de�
later�naar�Canada�geëmigreerde�Hilversummer�
Marcel�Segstro�zich�nog�goed�weet�te�herinne�
ren.�

�
Tankgrachten�elders�

�
Hilversum�was�niet�de�enige�plaats� in�ons� land�
waar�de�Duitsers�een�tankgracht�aanlegden.�De�

�
Waar�de�tankgracht�een�weg�of�spoorlijn�kruiste,�was�
een�betonnen� Sperrmauer!�aangebracht�die�kon�wor�
den�weggereden.�Deze�versperring�stond�aan�de�Laren�
seweg�(foto�Cornelia�van�!t�Ho�).�

�
Duitse�kaart�waarop�de�stellingen�op�de�hoek�van�de�!s�
Gravelandseweg�en�de�Bachlaan,�die�een�onderdeel�
vormden�van�de�tankgracht,�zijn�aangegeven�(collectie�
Kees�van�Aggelen).�
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tank�maakte� in� 1916� tijdens�de� Eerste�Wereld�
oorlog�zijn�entree�op�het�slagveld.�Aanvankelijk�
waren� het� vooral� de� Geallieerden� die� van� dit�
wapen� gebruik� maakten,� maar� na� de� oorlog�
gingen� ook� veel� andere� landen� over� tot� de�
ontwikkeling� of� aanschaf� van� deze� pantser�
voertuigen.�Daarnaast�werden�wapens�en�tech�
nieken�ontwikkeld�ter�verdediging�tegen�tanks.�
Enerzijds�waren�dat�mobiele�wapens�zoals�het�
anti�tankkanon,� anderzijds� werden� er� verdedi�
gingslinies�aangelegd�om�een�aanval�met�tanks�
te� kunnen� tegenhouden.� Bekend� zijn� de� Ma�
ginotlinie�in�Noord�Frankrijk�en�de�Westwall�(of�
Siegfriedlinie)� langs�de�westelijke�Duitse�grens.�
Ook�de�Atlantikwall�kan�als�zo n�verdedigingsli�
nie�worden�beschouwd.�Geen�van�deze�verde�
digingslinies� is� in�staat�geweest�de�vijand�voor�
langere�tijd�tegen�te�houden.�

De� Hilversumse� tankgracht� heeft� nooit� haar�
nut� hoeven� te� bewijzen.� De� troepen� van� de�
Geallieerden� trokken� in� 1945� via� de� oostelijke�
Nederlandse�provincies�naar�Groningen.�Pas�na�
de�overgave�van�de�Duitsers�in�mei�1945�bevrijd�
den�zij�het�westen.�Het� is�echter�onwaarschijn�

lijk�dat�de�Hilversumse�tankgracht�de�Geallieer�
den,� indien� zij� een� aanval� in� het� Gooi� hadden�
uitgevoerd,�voor�langere�tijd�had�kunnen�tegen�
houden.�Dat�blijkt�ook�wel�uit�te�ervaringen�met�
de� tankgrachten�en� loopgraven�die� in�het�oos�
ten� en� noorden� van� ons� land� werden� aange�
legd.� Daarvoor� werd� in� verschillende� gemeen�
ten�de�mannelijke�bevolking�tussen�17�en�55�jaar�
opgeroepen� om� zich� aan� te� melden� voor� het�
verrichten� van� graafwerkzaamheden.� De� man�
nen�werden�aan�het�spitten�gezet� in�de�omge�
ving�van�hun�woonplaats,�maar�ook�verder�van�
huis�tot�zelfs�in�Duitsland.�De�verantwoordelijke�
organisatie� was� de� Organisation� Todt� (OT).� In�
totaal� werden� ongeveer� 60.000� Nederlandse�
burgers� in�meer� of�mindere�mate� gedwongen�
bouw��en�graafwerkzaamheden�voor�deze�orga�
nisatie�te�verrichten.�De�onfortuinlijke�mannen,�
doorgaans� !spitters � genoemd,� werden� niet�
alleen�door�Duitse�bewakers�in�de�gaten�gehou�
den.�Er�werden�ook�Duitsgezinde�Nederlanders�
opgeleid�tot�toezichthouder.�Zij�droegen�zwarte�
uniformen�en�een�armband�met�daarop�de�tekst�
Organisation�Todt.9�

�
Het�is�de�vraag�of�de�Hilversumse�tankgracht�een�aanval�met�tanks�voor�langere�tijd�had�kunnen�ophouden.�Hier�
passeren�Amerikaanse�soldaten�de� Westwall!�of� Siegfriedlinie!�die�de�Duitse�grens�moest�beschermen�tijdens�hun�
o�ensief�in�de�lente�van�1945.�
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Dichtgooien�van�de�tankgracht�
�

Spoedig� na� de� bevrijding� gaf� het� Hilversumse�
gemeentebestuur� opdracht� de� tankgracht�
dicht� te� gooien.� Die� opdracht� werd� gegeven�
aan�een�aantal�aannemingsbedrijven,�die� ieder�
een�gedeelte�van�de�tankgracht�kregen�toege�
wezen.� In� de� aannemingsovereenkomst� werd�
onder� meer� bedongen� dat� de� arbeiders� zich�
moesten�onthouden�van�het�gebruik�van�sterke�
drank� en� ongepaste� taal.� Wellicht� had� dat� te�
maken�met�het� feit�dat� voor�de�werkzaamhe�
den� gedetineerden� werden� ingezet,� waar�
schijnlijk� opgepakte� NSB ers.� De� arbeiders�
mochten� het� hout� dat� nog� over�was,� voor� ei�
gen� gebruik� naar� huis� meenemen.� In� totaal�
werkten�er�230�man�aan�het�opdoeken�van�de�
tankgracht,� waardoor� de� klus� al� in� februari�
1946�was�geklaard.�Ook�waren� toen�de�beton�
nen� schuilplaatsen�en�andere�opstanden� in�de�
stad�opgeruimd.�

Ondanks� de� werkzaamheden� van� de� aan�
nemers�bleven�er�hier�en�daar�nog� resten�van�

de� tankgracht� over.� Ook� bleef� het� tracé� nog�
lange�tijd�zichtbaar.�Hilversummer�John�Jansen�
vertelt�dat�hij�als�jongetje�eind�jaren�vijftig�ging�
graven�op�de�Hoorneboegse�heide.�Hij� stuitte�
daarbij�op�betonnen�constructies�en�de�boven�
kant�van�een�ingangsdeur.�Een�paar�dagen�later�
kwam�hij�terug�en�kwam�erachter�dat�alles�was�
dichtgegooid.� Hij� vermoedt� dat� het� ging� om�
een�ondergrondse�bunker.�

Op� luchtfoto s� van� na� de� oorlog� tot� in� de�
jaren�1960�is�het�verloop�van�de�tankgracht�nog�
goed� in� het� landschap� te� zien.� Hilversummer�
Gerard� Peet,� geboren� in� 1940,� herinnert� zich�
hoe� de� laatste� restanten� van� de� tankgracht�
verdwenen.� Bij� het� doortrekken� van� de� Oude�
Amersfoortseweg� voorbij� de� Oosterengweg,�
de� aanleg� van� de� Van� Linschotenlaan� en� de�
bouw�van�het�Van�Riebeeckkwartier�in�de�jaren�
1950� werden� nagenoeg� alle� sporen� van� de�
tankgracht� tussen� de� spoorlijnen� naar� Amers�
foort�en�Utrecht�uitgewist.�Dat�gold�ook�voor�
het� tracé�van�de�gracht� in�het�gebied�waar� in�
de�jaren�1960�en�1970�de�wijk�Kerkelanden�ver�
rees.� Tussen�de�Utrechtseweg� en�de� Soestdij�
kerstraatweg� was� achter� de� Curaçaolaan� nog�
lange� tijd�een�waterrestant�van�de� tankgracht�
aanwezig.� Daar� kon� bij� vorst� op� worden� ge�
schaatst.� Met� de� voltooiing� van� de� ringweg�
omstreeks� 1970� kwam� daar� echter� een� eind�
aan.�Ten�slotte�was�rond�de�laatste�eeuwwisse�
ling� in�het�afgesloten�beschermd�natuurgebied�
van�de�Laarder�Wasmeren�nog�een�restant�van�
de�tankgracht� in�de�vorm�van�een�verbindings�
sloot� tussen� de� zuidelijke� Wasmeren� en� de�
vroegere� Leeuwenkuil,� toen� de� noordelijkste�
plas�van�de�Wasmeren,� te�zien.�Door�de� ingrij�
pende� bodemsanering� van� de� meren� is� dat�
echter�ook�verdwenen.�

�
Sporen�van�de�tankgracht�
Het�is�inmiddels�bijna�zeventig�jaar�geleden�dat�
de� tankgracht� werd� dichtgegooid.� Slechts� op�
enkele�plaatsen�zoals� in�het�Spanderswoud�en�
bij� het� vennetje� direct� ten� zuiden� van� de�Die�
pendaalselaan� bij� de� Laapersheide� zijn� nog�
sporen� van� de� gracht� te� vinden.� Maar� op� de�

�
 General�der�Infanterie!�Günther��Blumentritt�volgde�
Christiansen�op�29�januari�1945�op.�Hij�was�bevelhebber�
van�het�Duitse�25e�Leger�en�verantwoordelijk�voor�de�
verdediging�van�het�nog�bezette�deel�van�Nederland.�
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recente� kaarten� van� het� Actueel� Hoogtebe�
stand� Nederland,� waarop� ook� kleine� hoogte�
verschillen� zijn� waar� te� nemen,� is� op� de�
Hoorneboegse� Heide� en� de� Zuiderheide� nog�
steeds� te� zien�waar�de� tankgracht�heeft�gelo�
pen.� Daar� op� de� heide,� op� het� tracé� van� de�
vroegere�verdedigingslinie�groeit�nu�de�bochti�
ge� smele� (deschampsia� ßexuosa)� een� slanke�
grassoort� die� zich� thuis� voelt� op� droge� zand�
gronden.� De� sierlijke� zilverkleurende� halmen�
van�die�bochtige�smele�vormen�daar�de�laatste�
herinnering�aan�de�Hilversumse�verdedigingsli�
nie�die�haar�nut�nooit�heeft�hoeven�bewijzen.�

In� 2015�was� het� 70� jaar� geleden� dat� er� een�
einde� kwam� aan� de� Tweede� Wereldoorlog.�
Rond�Hilversum� liep� in�de� laatste�oorlogsjaren�
een�tankgracht,�die�het�daar�gevestigde�hoofd�
kwartier� van� de� Wehrmacht� moest� bescher�
men.� Om� de� herinnering� aan� de� tankgracht�
levend� te� houden� plaatste� Albertus� Perk� op�
initiatief� van� lid� Pieter� Hoogenraad� in� samen�
werking�met�het�Goois�Natuurreservaat�en�met�
een�Þnanciële�bijdrage�van�de�gemeente�Hilver�
sum� een� drietal� informatieborden� op� plekken�
waar�destijds�de�tankgracht�liep.�
�
Dit� artikel� verscheen� eerder� in�het�Hilversums�
Historisch�Tijdschrift�Eigen�Perk�2015/2.�
�
Pieter Hoogenraad,�van�huis�uit�jurist,�studeerde�
op�latere�leeftijd�geschiedenis.�In�2013�studeerde�
hij� cum� laude� af� aan� de�UvA.� Zijn� specialisaties�
zijn� de� militaire� historie� en� de� Hilversumse� ge�
schiedenis.�

�
Bronnen�

�
Streekarchief�Gooi��en�Vechtstreek�(SAGV),�

Archief�Dienst�Publieke�Werken�1885�1982.�
Nederlands�Instituut�voor�Oorlogsdocumenta�

tie�(NIOD),�Archief�Albrecht.�
Nationaal�Archief�(NA),�Bunkerarchief.�
Nederlands�Instituut�voor�Militaire�Historie�

(NIMH),�collectie�Duitse�verdedigingswer�
ken.�

�
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Noten�
�

1.� L.� deJong,� Het� Koninkrijk� der� Nederlanden� in� de�
Tweede� Wereldoorlog,� deel� 4,� mei�  40�maart 41,�
eerste�helft.�!s�Gravenhage,�1972,�p.�100�104.�

2.� Idem,�Het�Koninkrijk�der�Nederlanden�in�de�Tweede�
Wereldoorlog,� deel� 5,� maart�  41�juli�  42,� tweede�
helft.�!s�Gravenhage,�1974,�p.�914�918.�

3.� Idem,�Het�Koninkrijk�der�Nederlanden�in�de�Tweede�
Wereldoorlog,�deel�7,�mei� 43�juni� 44,�tweede�helft.�
!s�Gravenhage,�1976,�p.�1277.�

4.� Eigenlijk� is�  bebouwde� kom!� een� anachronisme,�
want�deze� term�uit�de�Wegenverkeerswet� is�van�
na�de�Tweede�Wereldoorlog.�

5.� De� Geus� was� van� 1980� tot� 1985� Inspecteur�
Generaal�van�de�Krijgsmacht�en�hield� in�die�func�
tie�kantoor�in�De�Zwaluwenberg�te�Hilversum.�

6.� De�kerk�is�in�1972�afgebroken�om�plaats�te�maken�
voor�het�Marriott�Hotel.�

7.� L.� de� Jong,� Het�Koninkrijk�der�Nederlanden� in�de�
Tweede�Wereldoorlog,�deel�10b,�het� laatste� jaar� II,�
eerste�helft.�!s�Gravenhage,�1981,�P.�497�520.�

8.� De�foto!s�zijn�te�zien�op�www.raßuchtfoto.nl.�
9.� Hidde� J.� Luining,� Veroordeeld� tot� graver.� Graven�

voor�de�O.T.�in�Noord�Nederland�1940�1945.�Bedum�
1991.�
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Voorgeschiedenis�
�

Om� iets� te� begrijpen� van� de� totstandkoming�
van�ideeën�voor�gemeentelijke�herindeling�met�
betrekking�tot�Naarden�en�Bussum� is�het�goed�
enkele�belangrijke�ontwikkelingen�in�de�negen�
tiende�en�vroege�twintigste�eeuw�in�het�oog�te�
vatten.�

In� de� eerste� plaats� merken� we� op� dat� de�
gemeente� Bussum� pas� in� 1817� is� ontstaan� als�
afsplitsing� van� de� gemeente� Naarden.� Deze�
gemeente�begon�met�ongeveer� 360� inwoners�
en�moest�Naarden,�tot�in�de�jaren�zestig�van�de�
negentiende� eeuw,� daarvoor�met� een� bedrag�
per� inwoner� schadeloos� stellen.� Het� ontstaan�
van� een� afzonderlijke� gemeente� Bussum�was�
een�gevolg�van�het�feit�dat�de�stad�Naarden�de�
ontwikkeling� van� Bussum� tegenging� door� bij�
voorbeeld�geen�toestemming�te�verlenen�voor�
een� vrije� bedrijfsuitoefening� in� het� dorp� Bus�
sum,�uit�vrees�voor�concurrentie�en�schade�aan�
het�bedrijfsleven�in�Naarden.�

In�de�tweede�plaats�constateren�we�de�aanleg�
van� de� spoorlijn� van� Amsterdam� naar� Amers�
foort�in�1874,�waardoor�Bussum�en�Naarden�een�
goede�verbinding�kregen�met�Amsterdam.�

Een�explosieve�toename�van�de�bevolking�was�
het�gevolg.�Dat�gold�met�name� voor�Bussum,�
waar�veel� ruimte�was�voor�woningbouw.�Veel�
meer� dan� in� Naarden,� dat� deels� werd� inge�
klemd�door�de�vesting�en�rekening�moest�hou�
den�met� het� behoud� van� vrije� schootsvelden,�
zoals�dat�reeds� in�de�Kringenwet�van�1853�was�
bepaald.� In� 1926� werd� de� Kringenwet� afge�
schaft� en�we� zien� dat� de� bouwactiviteiten� op�
het� grondgebied� van� de� gemeente� Naarden�
dan�ook�onmiddellijk�van�start�gaan.�

In�de�derde�plaats� is�de�totstandkoming�van�
de� Erfgooierswet� van� 1912� van� belang.� Deze�
wet� voorzag� in� een� recht� van�eerste� koop� te�
gen� een� gereduceerd� tarief� van� de� ergooiers�
gronden� ingeval�van�ontbinding�van�de�Vereni�
ging� Stad� en� Lande� van� Gooiland.� De� Gooise�
gemeenten�roken�hier�het�grote�geld!�

�
Pogingen�tot�gemeentelijke�herindeling�

�
Reeds� in� 1917,� een� eeuw� nadat� de� gemeente�
Bussum� zelfstandig�was� geworden,� gingen� er�
stemmen�op�om�te�komen�tot�een�hernieuwde�
vereniging� van� Naarden� en� Bussum.� In� 1921�
ontving� de� gemeente� Naarden� een� brief� van�

Per�1�januari�2016�is�de�gemeente�Gooise�Meren�een�feit.�Ze�bestaat�uit�het�
grondgebied�van�de�voormalige�gemeenten�Bussum,�Naarden�en�Muiden�en�telt�in�
totaal�circa�56.000�inwoners.1�Deze�gemeentelijke�herindeling�vormt�voorlopig�het�
sluitstuk�van�een�proces�dat�in�1917�op�gang�kwam.�In�2006�schreven�Peter�
Rehwinkel,�de�toenmalige�burgemeester�van�Naarden,�en�ik�een�artikel�in�TVE�dat�
de�historie�van�het�herindelingsproces�van�de�gemeenten�in�het�Gooi�in�meer�
algemene�zin�beschreef.�2�Nu�ga�ik�meer�speciÞek�in�op�de�wijze�waarop�het�bestuur�
en�de�inwoners�van�de�oude�vestingstad�Naarden�zich�tot�in�het�jaar�1955�sterk�
verzetten�tegen�een�in�veler�ogen�bedreigende�herindeling.�

Het Naardens verzet tegen gemeentelijke 
herindeling 

Positie als hoofdstad van het Gooi steeds verder aan-
getast 

Anne�Medema�
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Gedeputeerde� Staten� van� Noord�Holland,� ge�
dateerd� op� 2� februari,� met� het� verzoek� om�
genoemd� college� voor� 1� april� van� advies� te�
dienen�met�betrekking�tot�de�volgende�onder�
werpen:�
�� 1.�Samenvoeging�van�de�gemeenten�Naarden�

en�Bussum.�
�� 2.� Samenvoeging� van� de� gemeenten� Naar�

den,�Bussum,�Laren,�Blaricum�en�Huizen�
Opvallend� is�de�korte� termijn�waarop�Gedepu�
teerde� Staten� een� antwoord� verwachtten,�
evenals�het�feit�dat�nergens� in�de�brief�sprake�
is�van�ook�maar�de�geringste�motivatie�van�dit�
verzoek.�

�
Dezelfde�standpunten�
Destijds� waren� er� kennelijk,� evenals� tegen�
woordig,� hardwerkende� ambtenaren� op� het�
gemeentehuis,� want� het� college� van� Burge�
meester� en�Wethouders� van�Naarden,� diende�
zijn�advies�reeds�in�op�4�april.�Het�college�sprak�
zich�unaniem�uit�tegen�de�voorstellen�tot�herin�
deling�en�voerde�daarbij�aan�dat�de�natie�een�
zedelijk�organisme� is,�bestaande�uit�provincies�
en� gemeenten.� Deze� situatie� is� historisch� ge�
groeid�en�kan�niet�willekeurig�worden�doorbro�
ken� zonder� schade� voor� het� staatsbelang.�
Slechts� dringende� redenen� en� dwingende�
noodzaak�voor�het�algemeen�belang�rechtvaar�
digen�herindeling.�

Op� 15�november�kwam�de�wettelijk�voorge�
schreven�Commissie�van�Ingezetenen�met�haar�
advies� dat� op� onderdelen� woordelijk� daarop�
aansloot.�De� commissie� voegde�daar� nog� aan�
toe� dat� een� grotere� gemeente� dan� Naarden�
evenmin�de�ophe�ng�van�de�vestingstatus�zou�
kunnen� bevorderen,� omdat� de� vesting� een�
landsbelang� vertegenwoordigde,� dat� nooit�
terzijde�zou�worden�gesteld�ten�gunste�van�het�
plaatselijk� belang.� Eeuwenlang� werd� de� ont�
wikkeling�van�Naarden�beperkt�door�de�vesting�
en� was� herindeling� nu� de� beloning� voor� de�
roemrijke�historie,�geboekstaafd� in�de�annalen�
van�de�vaderlandse�geschiedenis?�De�gemeen�
te� beschikte,� in� de� ogen� van� de� commissie,�
over�veel�kracht�in�zichzelf�en�ontwikkelde�van�
alles.�

�
Verrassend�standpunt�van�de�gemeenteraad�
Het�is�eigenlijk�heel�verrassend�dat�de�gemeen�
teraad� van� Naarden� in� zijn� advies� van� 26� no�
vember�tot�een�geheel�andere�conclusie�kwam�
en� zich� in�meerderheid� uitsprak� vóór� een� ge�
meentelijke� herindeling,� zelfs� tot� één,�die� het�
gehele�Gooi�zou�omvatten!�

Als� argumenten� vóór� bracht� de� raad� naar�
voren�dat�de�komst�van�vele�nieuwe� forenzen�
en� het� beheer� van� het� natuurschoon� meer�
vergden� van� een� gemeente� dan� een� kleine�
gemeente�aan�kon.�De�Erfgooierswet�voorzag�
erin,�dat�bij�een�spoedig�te�verwachten�ontbin�
ding�van�Stad�en�Lande�de�gemeenschappelijke�
gronden� voor� 50� procent� van� de�waarde� aan�
de� gemeenten� zouden� worden� aangeboden.�
Mits� centraal� beheerd� kon� dit� leiden� tot� een�
kapitaalkrachtige� en� rijke� gemeente.� Het� snel�
groeiende�Bussum� had� bouwgrond� nodig.�Dit�
zou�verkregen�kunnen�worden�door�annexatie�
van� een� gedeelte� van�Naarden� en� het� verlies�
van� grondgebied� zou� een� ramp� voor� die� ge�
meente�betekenen,�omdat�er�dan�geen�enkele�
uitbreidingsmogelijkheid�meer�zou�zijn.�

De� belastingdruk� in� Naarden� en� Bussum�
vormde� geen� probleem� voor� samenvoeging.�
Een�grote�gemeente�was,�volgens�de�raad�e��
ciënter:�een� inwoner�van�het�Zwartewegkwar�

�
Het�grondgebied�van�Naarden�in�1865.�
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tier� in�de�gemeente�Naarden�ontving�zijn�post�
via�het�postkantoor� in�Bussum,�nadat�deze�op�
het�kantoor�in�Naarden�was�geweest....�
De� raad� had� oog� voor� het� feit,� dat� een� ge�

meente� van� twintigduizend� inwoners� kans�
maakte� op� een� rijks�hbs� en� een� gymnasium,�
waardoor�verder�studeren�voor�veel�meer�men�
sen� bereikbaar� werd.� Ook� was� de� raad� van�
mening�dat�bevordering�van�de�ophe�ng�van�
de� Verboden�Kringen� rond�Naarden� door� een�
grotere� gemeente� krachtdadiger� bepleit� zou�
kunnen�worden.�De�wallen�moesten�met�villa's�
en� woningen� worden� bebouwd.� Om� al� deze�
redenen�was� een� samenvoeging� van�Naarden�
en�Bussum�direct�noodzakelijk.�Op�termijn�kon�
den�andere�gemeenten�zich�daarbij�aansluiten.�
Een� zekere� fasering� achtte�men� noodzakelijk,�
met� name� gezien� de� gemeente� Huizen,� met�
haar�eigenaardige�volkskarakter.�
Tenslotte� pleitte� de� raad� van�Naarden� voor�

Naarden�Bussum� als� naam� voor�de� nieuwe� ge�
meente.� Het� behoud� van� de� naam� Naarden�
vond�men�belangrijk�met�het�oog�op�de� inter�
nationale�bekendheid�van�bedrijven�als�de�Che�
mische�Fabriek�Naarden.�

�
Overige�reacties�
Naast�de�bovengenoemde�adviezen�aan�Gede�
puteerde� Staten� kwamen� er�nog� andere� reac�
ties�uit�de�bevolking.� Zo� streed�de�Vereniging�
Naardens� Belang� krachtig� tegen� een� gemeen�
telijke�herindeling,�daarbij�aangevoerd�door�ds.�
F.W.�Drijver,�die� regelmatig�van�zich� liet�horen�
als� het� ging�om�de� cultuur� en� historie� van�de�
oude�vestingstad.�
Op� zondag� 11� september� 1921� hield� ds.� J.C.�

Voorduin�een�toespraak�met�betrekking�tot�de�
voorgestelde� samenvoeging� van� beide� ge�
meenten,�onder�de�titel�Naarden s�boodschap�in�
verleden�en�toekomst.�Naar�aanleiding�van�een�
tweetal�bijbelteksten� �Hij�moet�wassen,�ik�min�
der�worden� (Joh.� 3:� 30)� en� Houd�wat� gij� hebt�
(Openb.� 3:2)� !�betoogde� de� predikant,� dat� in�
het�zicht�van�de�herindeling�berusting�en�aan�
vaarding�geboden�waren.�Hij�liet�daarbij�niet�na�
nog� even� uit� te� halen� naar� het� overwegend�
katholieke�Bussum,�waar�net�een�nieuwe�paro�

chiekerk� in�aanbouw�was.�Desondanks,�ook�na�
een�herindeling�had�Naarden�kracht,�vrijheid�en�
schoonheid� als� drievoudige� boodschap� uit� te�
dragen.�
Intussen� zag� het� ernaar� uit� dat� een� samen�

voeging� van� de� gemeenten� Naarden� en� Bus�
sum� in� het� nabije� verschiet� lag.� Een�wetsont�
werp�daartoe�lag�al�gereed.�

�
Een�onverwachte�wending�

�
Toen�nam�de� loop�der�dingen�onverwacht�een�
andere�wending.�Op�23�november�1921�schreef�
het�college�van�Gedeputeerde�Staten�in�Noord�
Holland,�dat�er�verzoeken�zijn�binnen�gekomen�
van� het� gemeentebestuur� en� de� ingezetenen�
van� Huizen� om� eveneens� te�worden� opgeno�
men� in� de� herindelingsplannen.� Het� college�
wilde�nu�eerst�nadere�adviezen�inwinnen�en�de�
plannen� tot� samenvoeging� van� Naarden� en�
Bussum�werden�voorlopig�ingetrokken.�
Met�de�gemeente�Huizen�ging�het�Þnancieel�

erg�slecht�en�dat�had�te�maken�met�de�tanende�
visserij�en�de� inpoldering�van�de�Zuiderzee.�De�
overige�gemeenten,�waaronder�Naarden,�voel�
den�er�echter�niets�voor�om�ook�Huizen� in�de�
plannen�te�betrekken.�Het�volkskarakter�van�de�
Huizers� had� een� afschrikkende� uitwerking� en�
ook�speelden�Þnanciële�redenen�mee.� In�Naar�
den�was�men�zeer� ingenomen�met�de�stopzet�
ting� van� de� herindelingsplannen.� Er�werd� uit�
bundig�feest�gevierd�en�het�stadhuis�werd�voor�
deze�gelegenheid� fraai�verlicht.�M.P.�van�Wet�
tum�werd�de�nieuwe�burgemeester.� In�de�Gro�
te�Kerk�hief�men�het� lied�Dank,�dankt�nu�allen�
God�aan.�

Dominee�Drijver,�burgemeester�Van�Wettum�en�wet�
houder�Van�Wilderen.�



� TVE�35e�jrg.�2017� 37�

Laatst�gewijzigd:�24�2�2017�Versie:�1e�proef�

Maar� had�men� niet� te� vroeg� gejuicht?� De� ge�
meenteraad� van� Naarden� had� zich� immers� in�
meerderheid�uitgesproken�vóór�herindeling�en�
men� berustte� niet� zonder�meer� in� het� besluit�
van�Gedeputeerde� Staten� tot� stopzetting� van�
de�plannen.�Raadsleden� richtten� zich�met�een�
adres�tot�Gedeputeerde�Staten�met�als�gevolg�
dat� dit� college� de� zaak� van� de� herindeling� in�
1926�opnieuw�op�de�agenda�plaatste.�

Inmiddels� was� het� tij� in� Huizen� drastisch�
gekeerd.� Deze� gemeente� bleek� nu� fel� tegen�
een� herindeling� te� zijn� en� dat�werd� krachtig�
verwoord�door�burgemeester�Egberts.�Huizen�
vreesde� zijn� specifieke� karakter� te� verliezen�
en�was�bang�om�bioscoopbezoek�en�sportacti�
viteiten�op�zondag�te�moeten�faciliteren.�Ook�
in� Naarden� bleek� de� soep,� die� de� raad� als�
voorstander� van� een� herindeling� had� opge�
diend,�minder� heet� te�worden� gegeten.�Aan�
leiding�daartoe�was�het� feit�dat�de�Verboden�
Kringen�in�1926�werden�opgeheven.�Binnen�de�

gemeente� Naarden�was� nu� eveneens� ruimte�
voor�uitbreiding�van�de�woningbouw�beschik�
baar� gekomen.� Raadslid� Smits,� eertijds� fer�
vent� voorstander� van� een� herindeling,� werd�
nu�voorstander�van�een�zelfstandig�Naarden.��

Men�droomde�zelfs�van�een�uitbreiding�van�
de� gemeente� in� het� zuidelijke� deel� van� een�
ingepolderde� Zuiderzee.� Leefde� eerder� de�
gedachte�dat�een�grotere�gemeente� efficiën�
ter� zou� zijn,� nu� vreesde�men� voor�de� kosten�
van� een�meer� omvangrijke� gemeentelijke� or�
ganisatie.� De� hernieuwde� herindelingspoging�
van� 1926� strandde,� doordat� minister� Kan� in�
1928�besloot�om�aan� te�sturen�op�samenwer�
king�tussen�Naarden�en�Bussum.�

�
Neerdana�en�Boosomme�in�Het Boek der 
Geschiedenissen 

�
Te�midden�van�al�dit�gesteggel�over�gemeente�
lijke�herindeling� verscheen� in�De�Gooi��en�Eem�
lander� in� juni�19283�een� ingezonden�stuk�onder�
de� titel� Uit� het� Boek� der� Geschiedenissen.�Het�
pseudoniem�van�de�auteur� is�Ben�Vrihede.�Op�
een�uiterst�humoristische�wijze� schetst�de�au�
teur�de�verhouding�tussen�Neerdana�(Naarden)�
en� Boosomme� (Bussum)� ten� aanzien� van� een�
gemeentelijke�herindeling.�Hij�bedient�zich�van�
een�taalgebruik,�dat�sterk�wordt�beheerst�door�
het� coloriet�van�de�Statenvertaling�van�de�Bij�
bel�uit�1637.�

Er�waren�nu� in�het�nijvere� land�van�Wolandea�
[Holland]� twee� plaatsen.� De� eene� plaats,� met�
name�Boosomme�was�schoon�van�aanzien,�hare�
paleizen� waren� zeer� vele� en� hare� parken� en�
plantsoenen� zonder� getal.� Daartoe�waren� hare�
bewoners,�mitsgaders� hare� oudsten,� zeer�wijze�
en�zeer�verstandige�lieden.�Doch�hare�woonstede�
werd�voor�haar� te�eng�en�hare�burgers�vonden�
geen�ruimte�meer�voor�het�holle�huns�voets.�De�
andere�plaats�nu,�met�name�Neerdana,�was�ge�
ring�van�aanzien�en�hare�paleizen�waren�weinige�
in�getale;�nochtans�was� zij�wijd� van�omvang�en�
hare�akkers�waren�begeerig�voor�al�de�bewoners�
van�het�gansche�Goyada�[Gooi].�

Vervolgens� gaat� de� auteur� in� op� de� histori�

De�toespraak�van�dominee�Voorduin.�
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sche� vestingstatus� van� Naarden� en� verhaalt�
verder:� Het� geschiedde� nu,� dat� er� overheden�
kwamen� in� Wolandea,� die� de� historie� van� het�
oude�Neerdana�en�de�historie�van� zijne�burgers�
niet� gekend�hadden.�Als�deze�nu� zagen,�dat�de�
plaats� Boosomme� schoon� was� van� aanzien� en�
gering� van� omvang� en� dat� nochtans� de� plaats�
Neerdana� gering� was� van� aanzien� en� wijd� van�
omvang,� zo�geschiedde�het� in�den� jare� 1900� en�
acht� en� twintig,� in� de� eerste� maand,� welke� is�
gezegd� Louwmaand,� dat� zij� vrienden� zonden�
naar� de� oudsten� van� de� plaats,� genaamd�Neer�
dana�en�hun�vroegen,�zeggende:�  Hoort�gij�oud�
sten� van� Neerdana,� zijn� niet� de� mannen� van�
Boosomme�Uwe�geburen?�Zoo�overlegt�dan�bij�U�
zelve,�of�het�U�niet�nut� zoude� zijn,�dat�Gij�Uwe�
landpale� voegt�bij�de� landpale�der�mannen� van�
Boosomme.� Ziet� de� inwoneren� van� Boosomme�
zullen�U�beschermen�en�over�Uwe�akkers�waken;�
zij�zullen�U�voorlichten�in�alle�dingen�van�wijsheid�
en�wetenschap;� zij� zullen�U� leeren�den�weg�des�
verstands...�ook�zal�Uwe�tente�zijn�bij�de�tent�der�
Grooten!"�

Geen�wonder�dat�dit�voorstel�bij�de�oudsten�
van�Neerdana�op�weinig�bijval�kon�rekenen,�wat�
weer� een� reactie� opriep� bij� de� oudsten� van�
Boosomme.�Maar�ziet,�één�man�stond�op� in�het�
midden�des�volks,�wiens�naam�was�Crucivia.�Hij�
stelde� voor� om� Naarden� te� verwoesten.� Een�
voorstel� dat� de� oudsten� van� Boosomme,� toch�
wel�wat�al� te�cru� in�de�oren�klonk.�De�burgers�
van�Neerdana�waren�geschokt�bij�het�vernemen�
van�dit�snode�plan.�Daarbenevens�waren�zij�ver�
blijd,�dat�zij�het�aan�de�overheden�van�Wolandea�
hadden�kond�gedaan,�zeggende:�  Wij�willen�niet�
dat� de� oudsten� van� Boosomme� over� ons� gan�
schelijk�zouden�heersen!�En�het�gansche�Wolan�
dea� zal� het� weten,� dat� wij� willen� wakende� zijn�
voor�de�vrijheden�van�Neerdana,�dat�wij�het�nim�
mer�zullen�gedoogen,�dat�de�grond�onzer�Vade�
ren� zal�worden�bewerkt�met� spade�en�houweel�
door�de�mannen�van�Boosomme..."�

Klare� taal� ter� afsluiting� van� herindelingspo�
gingen�in�1928!�

�
�

Voortgaande�herindelingspoging�1940�
�

Op� 9� oktober� 1940� stuurde� het� college� van�
Gedeputeerde� Staten� opnieuw� een� brief� aan�
het�gemeentebestuur�van�Naarden,�waarin�het�
berichtte� dat� de� secretaris�generaal� van� het�
ministerie� van� Binnenlandse� Zaken� overwoog�
om�Naarden� en�Bussum� samen� te� voegen� tot�
één�gemeente,�als�onderdeel�van�een�plan� tot�
herindeling� van� 62� gemeenten� in� Noord�
Holland.�De�Tweede�Wereldoorlog�bleek�geen�
belemmering�voor�deze�nieuwe�poging.�

De� reactie� van� Naarden� was� afhoudend,�
waarbij�de� argumentatie� niet� afweek� van�die�
welke� bij� vorige� pogingen� was� aangevoerd.�
De�sterke�kanten�van�Naarden�als�zelfstandige�
gemeente� werden� benadrukt,� onder� verwij�
zing� naar� de� roemrijke� historie� van� de� oude�
vestingstad.�Voorts�toonde�men�aan�dat�Naar�
den� financieel�sterk�genoeg�was�om�zelfstan�
dig�te�blijven.��

Een� Comité� van�Actie� tegen�de� Samenvoe�
ging�van�Naarden�en�Bussum�hield�een�stem�
ming� onder� de� bevolking.� Tegen� samenvoe�
ging� stemden� 5235� personen� en� 90� procent�
van�de� inwoners�van�de�wijken,�grenzend�aan�

Burgemeester�Van�Wettum.�
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de� gemeente� Bussum� (Zwartewegkwartier,�
Julianapark� en� Rembrandtpark)� verklaarde�
zich�tegen�de�voorgenomen�herindeling.4�Tus�
sen� 1939�en� 1940�was�de�bevolking�van�Naar�
den�toegenomen�van�8.883�tot�10.000.�Uitein�
delijk� strandde� deze� herindelingspoging� als�
gevolg�van�de�Duitse�bezetting�van�ons�land.�
�
Herindelingspoging�1952�

�
In� 1952� diende� zich�wederom� een� poging� aan�
tot�herindeling.�Dit�maal�op�basis�van�het� rap�
port�van�de�Commissie�Ter�Veen.�Deze�commis�
sie� is� genoemd� naar� Henri� Nicolaas� ter� Veen�
(1883�1949),� die� hoogleraar� in� de� sociale� geo�
graÞe�was.�Hij�werd�door�de�provincie�Noord�
Holland� benoemd� in� een� commissie,� die� over�
een� gemeentelijke� herindeling� moest� advise�
ren.� Het� rapport� van� de� Commissie� Ter� Veen�

legde�zeer�sterk�de�nadruk�op�de�planologie�en�
pleitte�voor�een�herindeling,�zoveel�mogelijk�op�
basis�van�agglomeraties.�

Het�rapport�ging�ook� in�op�de�historie,�maar�
in� die� argumentatie� ten� aanzien� van�Naarden�
en� Bussum,� zoals� die� was� verwoord� door� de�
ambtenaar�Blauw,�wemelde�het�van�de�onjuist�
heden.�Het�kostte�dr.�A.C.J.�de�Vrankrijker�dan�
ook�weinig�moeite�om�deze�onjuistheden�bere�
deneerd�ter�zijde�te�schuiven,�toen�het�rapport�
hem� door� het� gemeentebestuur� van�Naarden�
ter�beoordeling�werd�voorgelegd.�Naarden�was�
fervent� tegen�deze� herindeling� en�beriep� zich�
op� de� soevereiniteit� in� eigen� kring,� waarmee�
men�planologische�argumenten�als�niet�beslis�
send� voor� een� besluit� tot� herindeling� terzijde�
schoof.�In�1955�strandde�ook�deze�herindelings�
poging�en�opnieuw�werd� in�Naarden� feest�ge�
vierd!�

Links�minister�Kan,�tweede�van�rechts�diens�zoon�Wim,�tussen�hen�in�mr.�Marchant�(leider�van�de�Vrijzinnig�Demo�
craten).�
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�
Conclusie�

�
Uit�al�deze�herindelingspogingen�blijkt�eens�te�
meer�dat�de�positie�van�Naarden�als�hoofdstad�
van�Het�Gooi�niet�onaangetast�was�gebleven,�al�
beriep�de�stad�zich�op�haar�roemrijke�verleden.�
De�gemeente�Naarden�wilde�graag�zelfstandig�
blijven�en�had�daarvoor�zeker�goede� redenen.�
Uiteindelijk�zijn�die�redenen,�gezien� in�het� licht�
van�de�ontwikkeling�van�de�tijd,�niet�houdbaar�
gebleken�en� is�de�gemeente� toch�opgeheven,�
als�gevolg�van�de�herindeling�van�2016.�Maar�er�
liggen� voor� Naarden� nieuwe� uitdagingen� en�
nieuwe� kansen!� Wanneer� men� op� een� vlotte,�
adequate� wijze� tot� gemeentelijke� herindeling�
wil�komen,�kan�men�nu�eenmaal�beter�niet�aan�
een� jongen� vragen�om�met� zijn�buurmeisje� te�
trouwen.�

�
�
�

Noten�
�

1.� Voor� het� merendeel� is� dit� artikel� gebaseerd� op:�
Gemeentearchief� Gooise� Meren� en� Huizen,� Ar�
chieven� gemeente� Naarden,� (1809)� 1811�1941
(1944),� inv.nr.�90,�stukken�betre�ende�de�samen�
voeging�van�een�aantal�gemeenten�in�het�Gooi�en�
de� gevolgen� voor� de� zelfstandigheid� van� Naar�
den.�NB�met�een�aantal�krantenartikelen.�

2.� Peter� Rehwinkel� en� Anne� Medema,�  Bussum,�
Naarden�en�vier�gemeentelijke�herindelingspogin�
gen�in�het�Gooi,�1921�1952",�in:�TVE�24,�2006,�p.�243
�252.�

3.� Zie�noot�1.�
4.� Gemeentearchief� Gooise� Meren� en� Huizen,� Ar�

chieven� gemeente� Naarden,� (1809)1811�1941
(1944),� inv.nr.� 1403,� Verslag� van� een� stemming�
onder� de� inwoners� door� het� Comité� van� Actie�
tegen�Samenvoeging�van�de�gemeenten�Naarden�
en�Bussum,�1940.�
�

�
�
�
�
�

�

Brochure�tegen�het�rapport�van�de�commissie�Ter�
Veen�(1952).�
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Naarden�en�Bussum�in�1940.�
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Het�boek�
�

Het�boekwerk�bevat�een�groot�aantal�gravures�
van�buitenplaatsen�en�dorpen� langs�de�Vecht,�
maar� ook� vele� beschrijvingen� en� gedichten�
over� die� buitenplaatsen.� Zo� staat� er� achterin�
een� gedicht� getiteld� Speelreis� langs� de� Vecht�
stroom,� op� de� uitgegeevene� Gezichten�
[a�eeldingen]� van� de� zeegepraalende� Vecht,�
dat�als�volg�begint:�

�
Een�ander�zing �van�minnetochten,�
Of�doop �zyn�pen�in�gal�en�roet,�
Of,�daar�een�zeege�word�bevogten�
In�inkt�gemengt�met�menschenbloed.�
Het�lust�my�van�een�Stroom�te�dichten,�
Daar�ieder�voor�verstomt�moet�staan.�
Het�lust�my�Stopendaals�gezichten,�
Ge�etst�naar� t�leeven,�naar�te�gaan,�
Waar�door�de�Vecht,�zo�lang�verschooven,�
Haar�hoofd�met�luister�steekt�naar�boven.�
�
Doorluchte�Stroomen,�belgt�u�niet�
Dat�ik�een�Spruit�zo�laag�gebooren,�
Ten�top�verhe�e,�en�ín� t�verschiet�
Een �schat�die�menig�kan�bekooren�
Vertoon�in�eenen�kleenen�kring,�
Vol�Landpaleizen�en�Kasteelen:�
Gy�kent�dien�kostelyken�ring,�
Omzet�met�dier bre�Ho�uweelen.�
Men�tast�nooit�mis�in� t�ryk�genot,�
Van�Utrecht�tot�aan� t�Muiderslot.�
�

Dit� gedicht� is� van� Claas� Bruin� (1671�1732),� een�

Amsterdamse� dichter� en� toneelschrijver,� en�
gaat�verder�met�in�totaal�achtenveertig�verzen,�
waarin� uitvoerig� de� buitenplaatsen� en� hun�
bewoners�aan�bod�komen.�

�
De�landkaart�

�
Het� boek� bevat� een� plattegrond� van� Utrecht�
en� de� landkaart� van� de� Vechtstreek� van�
Utrecht� tot�Muiden.� Deze� landkaart�wordt� in�
dit� artikel� beschreven� en� is�met� het� noorden�
boven�weergegeven.� In�plaats�van�een�schaal�
aanduiding� is�er�onderaan�een�schaalstok�met�
de� tekst:� Een�Halve�Uur�Gaans.�Daaronder� een�
verdeling� in� 1⁄4� en� 1⁄2� .� Omgerekend� heeft� de�
kaart�een�schaal�van�ca.�1:120.000.�

De� kaart� van� Daniël� Stopendaal� heeft� als�
titel:� Land�Kaartjen,�aanwijsende�de�Plaatsen�en�
Huysen� van� Utrecht� tot� aan� Muyden.� Aan� de�
rechterzijde� staat� bovenaan� de� Franse� verta�
ling.�De�kopergravure�heeft�de�afmeting�32,5�x�
16,5�cm�en�is�staand�afgebeeld.�

�
Daniël�Stopendaal�(1672�1726)�
Daniël�werd�in�1672�in�Amsterdam�geboren.�Zijn�
vader� Bastiaan� Stopendael� was� graveur� en�
kreeg� bekendheid� door� zijn� portretten� van�
onder� anderen� Nederlandse� zeehelden� zoals�
Michiel�de�Ruyter.�Vader�heeft�naar�alle�waar�
schijnlijkheid� het� vak� geleerd� aan� zijn� zoon�
Daniël�Stopendaal� (de� familienaam�kende�ook�
de�variant�Stoopendael�of�Stoopendaal).�

In� de� periode� dat� hij� in� Amsterdam�werkte�
(1685�1713)� heeft� Daniël� diverse� gravures� en�

In�1719�verscheen�bij�de�!Wed.�Nicolaus�Visscher�t �Amsteldam �een�omvangrijke�
publicatie�!De�zegepraalende�Vecht ,�waarvan�de�volledige�titel�luidt:�!De�
zegepraalende�Vecht,�Vertoonende�verscheidene�Gesichten�van�Lustplaatsen,�
Heeren�Huysen�en�Dorpen;�Beginnende�van�Uitrecht�[Utrecht]�en�met�Muyden�
[Muiden]�besluytende. �

 De kaart verklaard 

Kaart van de Vechtstreek door Daniël 
Stopendaal 

Kees�van�Aggelen�
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etsen� van� kaarten� en�wereldkaarten� gemaakt.�
Zo�maakte�hij� in� 1704�een�wereldkaart� in� twee�
hemisferen.�Deze�Werelt�Caert�geeft�een�beeld�
van� de� continenten� en� is� versierd� met� twee�
voorstellingen� van� zonnestelsels!� Eén� met� de�
aarde� als� centrum�en�één�met�de� zon� als� cen�
trum.�Blijkbaar� kon�men� daar� alle� kanten�mee�
op!� In�de�hoeken�van�de�kaart�zijn�allegorische�
afbeeldingen�van�de�werelddelen�afgebeeld.�De�
uitgave�geschiedde�door�de�gebroeders�Keur�in�
Dordrecht�en�Pieter�in�Rotterdam.�

Een� aantal� kaarten� werd� opgenomen� in� de�
Statenbijbel�van� 1714,�genaamd�Biblia,�dat�is�De�
gantsche�Heylige�Schrifture,�vervattende�alle�de�
canonijcke�boecken�des�Ouden� en�des�Nieuwen�
Testaments.�Deze�bijbel�werd�eveneens�bij�Keur�
en�Pieter�uitgegeven.�

Stopendaal� tekende�en�etste�vele�huizen�en�
buitenplaatsen� van� onder� anderen� rijke� Am�
sterdammers.�

�
De�landkaart�uitgelicht�

�
Op�de�kaart�zijn�Utrecht,�Nieuwersluis,�Weesp�
en�Muiden� duidelijk� als� vestingsteden� herken�
baar.�Andere�plaatsen�zijn�eenvoudig�aangege�
ven.� Bij�  s�Graveland� is� de� verkaveling� van� de�
ontginning� getekend,� maar� er� staan� geen� na�
men� in.�Omstreeks�1710�waren�daar�de�eigena�
ren� van� de� kavels� bekend� (vergelijk� de� kaart�
van�circa�1710�van�P.�Schenk�voorheen�Nic.�Vis�
scher).� Oostelijk� van�  s�Graveland� is� het� Gooi�
schematisch�met�heuveltjes�aangegeven.�

Tussen� Oud�� en� Nieuw� Loosdrecht� is� de� Ster�
van�Loosdrecht,�wat�schematisch,�zichtbaar.�Daar�
werden�vanaf�1225�sloten�aangelegd�die�afwater�
den�op�het�riviertje�de�Drecht.�Het�riviertje�komt�
iets�ten�zuiden�van�Loenen�in�de�Vecht�uit.�

Opvallend� zijn� de� drie� grote� meren,� van�
noord�naar�zuid�zien�we:�

�
Bylemer�Meer.��
Dit� meer� werd� tussen� 1622� en� 1637� droogge�
maakt,� echter� bij� de� nadering� van� de� Franse�
troepen� in�1672� is�de�polder�weer�onder�water�
gezet.�Tussen�1678�en�1702�was�het�weer� land,�

maar�door�wateroverlast� toch�weer�prijsgege�
ven.� Ten� tijde� van� de� landkaart� was� het� dus�
weer�water!�Maar�uiteindelijk�is�het�tussen�1818�
en� 1826� wederom� drooggemalen.� De� Bijlmer�
meer�werd�na�1966�bekend�als�nieuwbouwwijk�
van�Amsterdam.�

�
De�Naarder�Meer.��
Ook� dit� meer� zou� medio� 1628� drooggelegd�
worden.� De� dijk� had� men� al� aangelegd,� maar�
men� liet�het� land�weer�onderlopen� in�een�po�
ging� om� de� oprukkende� Spaanse� troepen� te�
gen� te� houden.� Van� 1883� tot� 1886� heeft�men�
weer�een�poging�gedaan�om�dit�meer�droog�te�
malen.� Het� is� het� eerste� gebied� dat� in� 1906�
door�de�Vereniging�Natuurmonumenten�aange�
kocht�werd.�
�
De�Horster�Meer.�
Dit� meer� was� met� behulp� van� zes� molens�
drooggelegd� (1629),�het� land� is�echter� in� 1636�
weer�prijsgegeven�aan�het�water.�Pas�met�be�
hulp�van� stoomgemalen�kon�het�meer� in� 1882�
deÞnitief� drooggelegd� worden.� Ten� tijde� van�
de� Tweede� Wereldoorlog� is� de� Horstermeer�
aan�het�begin�en�aan�het�einde�van�de�oorlog�
geïnundeerd.� Thans� heeft� de� polder� van� ruim�
600�ha�een�vooral�agrarische�functie.�

�
De�buitenplaatsen�

�
Het� boekwerk� De� zegepraalende� Vecht� is� een�
lofzang� op� de� buitenplaatsen� en� hun� bewo�
ners.�De�bijbehorende�kaart�geeft�dan�ook�een�
veelheid�aan�informatie�betre�ende�die�buiten�
plaatsen.� De� volgende� toponiemen,� buiten�
plaatsen�of�kastelen�kunnen�op�de�kaart�terug�
gevonden� worden� (net� als� in� de� beschrijving�
met�Romeinse�cijfers�van�I�tm�XCVIII�worden�de�
buitenplaatsen�van�zuid�naar�noord�vermeld):�

�
Utrecht:�

de�Sy�Bale�
In�1681�spinnerij�en�buitenplaats�van�de�fami�

lie�Van�Mollem,�
in� 1816� gesloopt� Roosendaal,� alleen� het� toe�
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gangshek�en�theekoepel�zijn�bewaard�gebleven.�
Zuylen:�

 t�Huys�Oost�Waert,�
Vechtestein,� het� hoofdgebouw� stond� langs�

het� jaagpad�en� is� in�de�negentiende�eeuw�ge�
sloopt.� In� 1936� verrees� een� nieuw� hoofdge�
bouw.�
Maarssen:�

 t�Huys�ter�Meer,�

 t�Huys�te�Boelestein,�werd� al� in� 1340� als�Bo�
lenstein� genoemd.� De� ridderhofstad� dankte�
haar� naam� aan� de� eerste� eigenaar:�Derck� van�
Bole.�Het�huis�kende�vele�eigenaars.�Van� 1942�
tot� 1960� was� het� in� bezit� van� de� gemeente�
Maarssen.�Thans�is�het�weer�particulier�bezit.�

Harteveld,� omstreeks� 1630� gesticht� door�
Dirck�van�Zennick.�Het�is�nu�rijksmonument.�

Soetendaal,� lag�bij�de�buitenplaats�Herteveld,�



� TVE�35e�jrg.�2017� 45�

Laatst�gewijzigd:�24�2�2017�Versie:�1e�proef�

is�thans�verdwenen.�
Doornburg,�kende�vanaf�1623�meerdere�eige�

naren.� Van� 1772� tot� 1912� was� het� in� het� bezit�
van�de�familie�Huydecoper�

Elsenburg,�
Goudestein,� oorspronkelijk� stond� er� de� hof�

stede�De�Gouden�Hoe�.�Deze�werd�in�1608�door�
J.J.� Huydecoper� aangekocht.� Zijn� zoon� Johan�
Huydecoper�van�Maarsseveen�liet�er�in�1628�het�

buitenhuis�Goudestein�bouwen.�Door� inzet�van�
de�familie�Huydecoper�bleef�plundering�of�ver�
woesting�door�de�Fransen� in� 1672�uit.�Het�bui�
tenhuis� werd� echter� afgebroken� en� in� 1754�
vervangen�door�het�huidige�landhuis.�In�1955�is�
het� aangekocht� door� de� gemeente� Maarssen�
en�het�werd�later�gemeentehuis.�

 t�Rechthuys�van�Maarseveen,�Hooge�Vecht,�
Otterspoor,�omstreeks� 1643� is� het� een� boe�
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De�wereldkaart�van�Stopendaal�van�1680.�De�kaart�laat�twee�hemisferen�(half�
wereldbeeld�met�continenten)�zien.�Daartussen�twee�bollen�met�verschillende�
zonnestelsels.�Op�de�hoeken�allegorische��a�eeldingen.�

�
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renhofstede.� Begin� 1700� een� buitenplaats� met�
vijver.� In� 1860� gekocht� en� tien� jaar� later� ge�
sloopt.�

Gansenhoef,�in� 1655� in� sobere� stijl�door�Ving�
boons�ontworpen.�Het�park�en�de�tuin�zijn�aan�
gelegd�in�1870.�
Breukelen:�

 t�Huys�Oudaan,�rond�1300�gebouwde�ridderhof�
stad,�vroeger�ook�bekend�als�Oud�Aa�en�Oudaen.�
In�het�rampjaar�1672�is�het�niet�verwoest,�want�de�
eigenaar�Van�der�Burch�was�katholiek.�Het�kasteel�
is�nog�steeds�particulier�bezit.�

 t� Huys� te� Nijenrode,� rond� 1275� liet� Gerard�
Splinter� van� Ruwiel� hier� een� kasteel� bouwen,�
dat�meermalen�werd�verwoest.�Het�werd� rond�
1640� herbouwd,� maar� in� 1673� verwoest� door�
Franse� troepen.�Na� herbouw� in� 1675� bleef� het�
tot� 1853� in�handen�van�de� familie�Ortt.�Daarna�
volgden� vele� eigenaren,� vanaf� 1946� Instituut�
voor� Bedrijfskunde� en� vanaf� 2005� Nyenrode�
Business� Universiteit.� Vreeden� Oort�� ( t� Huys�
van)�de�Hr.�Boendermake,� t�Huys�te�Gunterstein�

Queek�Hoeve,� in� 1672� verwoest� door� Franse�
troepen.�

Groene�Vecht,� is� in�1672�niet�verwoest,� in�ver�
band�met�inkwartiering�van�Franse�troepen.�

Vechtvliet,�Hofwerk,�  t�Huys� te�Werestein,�Vij�
ver� Ho�,� Over� Hollant, t� Huys� ter� Aa,� Sterre�
Schans��Rupelmonde�
Nieuwersluys:�

( t�Huys�van)�de�Hr�Pels,�Nieuwerhoek,�Middel�
Hoek,�Ouder��Hoek,� t�Huys�te�Croonenburg�
Loenen:�

Wallestein,� is�verdwenen;�het�hek� is�nog�aan�
wezig.�

Oostervecht,�buitenplaats�van�medio�1675�tot�
1836.� Op� deze� plek� kwam� de� Glashut� en� later�
het�landoed�Terra�Nova.�
Vreeland:�

 t�Huys�te�Vreland,�was�al� in� 1253�een�belang�
rijk�kasteel,�rond�1528/1529�is�het�gesloopt�

De�Nes�(met�het�Reaalen�Eiland)�
Overmeer/Den�Berg:�

 t�Huys�te�Nederhorst,�kasteel�uit�de�dertiende�
eeuw.� In� 1672� verbrand� en� in� de� achttiende�
eeuw�herbouwd.�

Petersburgh,�oorspronkelijk�hofstede�Huys�ten�

Ham.� In� 1705� gekocht� door� Christo�el� van�
Brandts,�die�er�een�buitenplaats�liet�bouwen�en�
deze� Petersburg� noemde.� In� de� periode� 1816�
1819�gesloopt.�
Nichtevecht:�

Roosendaal,�Brantjes,�
Overdam,�buitenplaats� is�verdwenen,�na� 1841�

boerderij�met�dezelfde�naam.�
Den�Hinder�Dam,� in� 1437� liet�de�bisschop� van�

Utrecht�hier�sluizen�en�een�dam�aanbrengen.�In�
1555� werd� de� bocht� in� de� Vecht� afgesneden.�
Later�verrees�hier�een�schans,�deze�werd�in�1673�
uitgebouwd�tot�een�fort.�

Uyttermeerse�Sluys,�Vechtwijk�
Weesp:�

Landscroon, de� Valkenhof�Landscroon� is� ver�
dwenen.�Op�de�plek�werd� in� 1829�een�begraaf�
plaats�aangelegd.�
Muyden:�

Het�Slot,� het� beroemde�Muiderslot� van� vóór�
1296.�

�
Opmerkingen�bij�de�kaart�van�Stopendaal�

�
De�kaart�is�bedoeld�als�toelichting�bij�de�publica�
tie�De�Zegepraalende�Vecht.�Kaart�en�boekwerk�
zijn�niet�op�elkaar�afgestemd!�Op�de�kaart�vin�
den� we� buitenplaatsen� die� niet� in� het� boek�
staan� afgebeeld� en� omgekeerd.� Zo� ontbreken�
de� gegevens� over� Oost� Waert,� Werestein,�  t�
Huys� ter�Aa,�Wallestein,�  t�Huys� te�Vreland,�Roo�
sendaal,�Brantjes� en� Landscroon.� Sommige� van�
deze� buitenplaatsen� waren� ten� tijde� van� het�
maken� van� de� kaart� al� een� ruïne.� Waarom� ze�
dan�toch�opgenomen�zijn�op�de�kaart,� is�ondui�
delijk.�

Dat�de�aandacht�gaat�naar�de�buitenplaatsen�
langs� de� Vecht� "� van� Utrecht� tot� Muiden� "� is�
natuurlijk�de� reden�dat�het�gebied� ten�westen�
en� oosten� van� die� rivier� wat� stiefmoederlijk�
behandeld� werd.� Ondanks� de� opmerkingen�
blijft� dit� een� interessante� kaart,� die� een� goed�
beeld�geeft�van�de�vele�buitenplaatsen�langs�de�
Vecht.�

De�kaart�van�Daniël�Stopendaal� is�een�pracht�
voorbeeld� van� een� bijzondere� thematische�
kaart:� Het� geeft� buitenplaatsen� aan� langs� de�
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Vecht,�tussen�Utrecht�en�Muiden.�De�uitvoering�
is� zeer� gedetailleerd.� Hoewel� de� kaart� bij� het�
boek�De�zegepralende�Vecht�hoort,�is�hij�ook�wel�
los�uitgevoerd�en�daarmee�werd�het�een�geliefd�
verzamelobject.�

�
Kees van Aggelen�studeerde�af�aan�de�Rijks�Peda�
gogische�Academie�van�Hilversum.�Daarna�volgde�
hij� een� studie� tot� leraar� aardrijkskunde.� Hij� is�
werkzaam� als� leerkracht� in� het� basisonderwijs�
(Fabritiusschool,�Hilversum)�en� is�bestuurslid�van�
de� Hilversumse� Historische� Kring� Albertus� Perk.�
Hij�publiceerde�eerder�o.a.�in�TVE�en�in�het�Hilver�
sums�Historisch�Tijdschrift�Eigen�Perk.�
�
Bronnen�
�
Het�Utrechts�Archief�(HUA)�Dossier�646�

(Rijksarchiefcodering),�familiearchief�Huy�
decoper,�

Streekarchief�voor�Gooi��en�Vechtstreek�(SAGV).�
�
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Het�dorp�Loenen�met�de�Grote�Kerk.�Dit�markante�kerkgebouw�dateert�van�1450.�De�toren�is�wat�jonger.�In�1578�was�
dit�een�van�de�eerste�kerken�die�door�de�protestanten�werden�overgenomen.�
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In�de� tweede� helft� van�de� negentiende� eeuw�
werden� er� door� heel� Nederland� gasfabrieken�
gebouwd�waar�gas�uit� steenkool�werd�gepro�
duceerd.�Dit�procédé�was�aan�het�eind�van�de�
achttiende� eeuw� voor�het� eerst� toegepast� en�
sloeg�aan.�Het�gas�werd�gebruikt�voor�verlich�
ting�(vandaar�de�naam�lichtgas),�koken�en�later�
ook� voor� verwarming.� In� Nederland� werd� in�
1826� in�Rotterdam�de�eerste�gasfabriek� in�ge�
bruik�genomen.�

Baarn� kreeg� in� 1878� een� gasfabriek,�dankzij�
het� initiatief� van� ingenieur� J.� Hartsen� en� de�
zeer� rijke�zakenman�J.�Ed.�Teixeira�de�Mattos,�
beiden� import!�Baarnaars�die�aan�het�eind�van�
de� negentiende� eeuw� een� (zomer�)verblijf� in�
Baarn�hadden�betrokken.�Beide�heren�hadden�
eind�1877�bij�het�Baarnse�gemeentebestuur�een�
concessieverzoek� ingediend� en� ook� een� ver�
zoek� tot�het�bouwen� van� een�gasfabricagefa�
briek.�De�ambtelijke�molens�maalden�opvallend�
snel,�want�al�op�8�april�1878�nam�de�gemeente�
raad� een� positief� besluit� over� de� gevraagde�
concessie,�geldig�voor�een�periode�van�twintig�
jaar,�waarvan�de�o�ciële�akte�op� 2�december�
1878�werd�gepasseerd�bij�notaris�Pen.�

�

Eerste�fabriek�en�gasfabricage�
�

De� initiatiefnemers�hadden�voor�de�bouw�van�
de� fabriek� een� stuk� grond� gekocht� op� de�
Baarnse� Westerheide,� een� zanderig,� onbe�
bouwd� terrein,� genaamd�  Het� Zandgat!,� lig�
gend� binnen� het� gebied� tussen� de� huidige��
Gaslaan,�Nachtegaallaan,�Lindelaan,�Acacialaan�
en� Heuvelloordlaan.1� In� de� fabriek� werd� licht�
gas�gemaakt�door�droge�destillatie�van� steen�
kool:� in� een� afgesloten� ovenkamer� werd� de�
steenkool�verhit�en�het�vrijgekomen�gas�werd�
met�een�luchtpomp�afgezogen.�Dit�gas�bevatte�
dan� nog� veel� teer,� ammoniak� en� zwavel� en�
moest�nog�gezuiverd�worden.�Het�uiteindelijk�
voor�gebruik�geschikte�gas�werd�opgeslagen�in�
gashouders.�De�overgebleven�cokes,�de�ammo�
niak,�zwavel�en�teer�werden�als�restproducten�
verkocht.�

De� nieuwe� gasfabriek� leverde� gas� aan� de�
gemeente,�allereerst�voor�de�straatverlichting.�
Er�werd�een�stelsel�van�gaspijpen�aangelegd�en�
er� kwamen� gaslantaarns� op� een� aantal� afge�
sproken�plaatsen.�Deze�vervingen�de�schaarse�
petroleumlantaarns� die� vanaf� november� 1859�
in�het�dorp�waren�verschenen.�De�oorspronke�

Vervlogen verleden  
De Baarnse Gasfabriek 

�
Marjo�Stam�

Afgelopen�najaar�organiseerde�de�Utrechtse�Stichting�voor�het�Industrieel�Erfgoed�
(Usine)�een�Þetstocht�langs�de�restanten�van�het�industrieel�verleden�van�Baarn.�De�
excursie,�ingeleid�door�architectuurhistoricus�Michiel�Kruidenier�en�begeleid�door�
erfgoedspecialist�Mathijs�Witte,�leverde�boeiende�informatie�en�onverwachte�
plekken�op,�maar�ook�de�constatering�dat�er�nog�maar�weinig�van�dit�industrieel�
verleden�zichtbaar�is�in�Baarn.�Een�van�die�plekken�waar�eigenlijk�niets�meer�
herinnert�aan�de�industrie�die�er�ooit�gevestigd�was,�is�het�gebied�tussen�de�huidige�
Gaslaan,�Nachtegaallaan,�Lindelaan,�Acacialaan�en�de�Heuveloordstraat.�Zestig�jaar�
geleden�werd�hier�de�gasproductie�van�de�gemeente�gasfabriek�gestaakt.�
Vijfenzeventig�jaar�gasfabricage�(van�1878�tot�1956)�is�uitgewist.�Alleen�de�naam�
Gaslaan�verwijst�nog�naar�dit�stuk�industrieel�verleden.�
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lijke�gasbranders� (vleermuisbranders)�werkten�
niet� optimaal,� produceerden� veel� warmte� en�
verspreidden�een�zeer�onaangename�lucht.�Pas�
na� overschakeling� op� gasgloeikousjes,� een�
uitvinding�uit�1885�en� in�Baarn� in�1896�geïntro�
duceerd,�werd�het�verlichten�met�gas�aanzien�
lijk�verbeterd.�Elke�avond� trokken�de� lantaarn�
opstekers� langs� alle� lantaarnpalen,� voorzien�
van�een�lange�stok�met�een�lontkoker,�bevoch�
tigd�met�spiritus�en� s�nachts�liepen�zij�opnieuw�
een�ronde�om�de�lantaarns�te�doven.2�

Al�snel�groeide�ook�van�particuliere�zijde�de�
belangstelling� voor� gasverlichting.� Zo� schakel�
de� bijvoorbeeld� het� plaatselijke� Post�� en� Tele�
graa�antoor� over� op� gasverlichting� en� ook�
steeds� meer� villabewoners� verzochten� om�
aansluiting.� De� Baarnse� gemeenteraad� was�
voorzichtig�met� het� zelf� investeren� in� de� gas�
voorziening,�want� juist� in�die� jaren�kwamen�de�
eerste�berichten�over�de� toepassing� van� elek�
triciteit� als� nieuwe� energiebron.� Directeur� J.�
Hartsen�had�echter�een�rotsvast�vertrouwen�in�
het� bestaansrecht� en� de� toekomstmogelijkhe�
den�van�het�gas.�Hij�benadrukte�de�mogelijkhe�
den�voor�particulieren�bij�verlichting�in�huis,�het�
gebruik� voor� kookdoeleinden� en� voor!� ver�
warming.�En�niet�ten�onrechte,�in�Baarn�startte�
men� pas� in� 1947� met� de� elektriÞcatie� van� de�
straatverlichting.�

Een�nieuwe�fabriek�in�handen�van�de�ge�
meente�

�
Nadat�directeur�Hartsen� in�1892�was�overleden�
en� de� concessie� in� 1898� aßiep,� stelde� de� ge�
meente� een� onderzoek� in� naar� de� toekomst�
van�de�gasfabriek.�Ondanks�de�eerdere�aarze�
lingen� over� de� toekomst� van� gas� als� energie�
bron,�was�overname�een�van�de�opties.�En�uit�
eindelijk�besloot�de�gemeenteraad� in�1901�niet�
alleen�tot�overname,�maar�ook�tot�het�bouwen�
van�een� totaal�nieuwe� fabriek�voor�de�somma�
van� "� 65.000,� waarvoor� een� stuk� grond� van�
5812� m²� werd� aangekocht� grenzend� aan� de�
#oude � fabriek.3� De� aankondiging� dat� paleis�
Soestdijk�en�de�bijgebouwen�zouden�overgaan�
op� gasverlichting,� speelde� daarin�wellicht� ook�
een� rol.4� Concurrentie� van� elektriciteit�was� er�
wel� degelijk:� de� Industrieele� Maatschappij� uit�
Amsterdam� richtte� op� het� belendende� terrein�
van�de�gasfabriek�een�fabriek�op�waar�elektrici�
teit�werd�opgewekt.5�

Om� de� bouw� van� de� nieuwe� gasfabriek� te�
kunnen� Þnancieren� plaatste� de� gemeente� ad�
vertenties� voor�een�geldlening� in�diverse�dag�
bladen.� De� lening� gelukte� en� aannemer� B.� de�
Bruin� uit� Weesp� kreeg� de� opdracht� om� voor�
ruim� "� 35.000� een� nieuwe� gasfabriek� te� bou�
wen,�die�op�26�maart�1903� in�gebruik�werd�ge�

Aanvoer�van�kolen�per�paardentractie.�
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nomen.� Ook� kwam� er� een� nieuwe,� tweede,�
gashouder�van� ruim�2000�m³�en�een�kuip�met�
een�diameter�van�20,5�m.�Al� in�het�eerste� jaar�
dat� de� nieuwe� fabriek� draaide,� viel� de� omzet�
hoger� uit� dan� geraamd� en�werd� een� positief�
saldo�gerealiseerd�van� �9.000.�Er�werd�dat�jaar�
ruim�1,7�miljoen�kg�steenkool�gedestilleerd.�De�
gemeenteraad�stelde�de�gasprijs�vast�en�er�was�
een� gemeentelijke� gascommissie� die� toezicht�
hield�op�de�fabriek.�Er�werkten�in�de�beginjaren�
zo!n�tien�man,�en�er�stonden�ook�nog�tien� lan�
taarnopstekers�op�de�loonlijst.�De�straatverlich�
ting�bestond�in�1903�uit�202�gasvlammen�en�62�
petroleumlampen.� Al� in� 1909�werd� de� oudste�
gashouder�overbodig,�doordat�er�een�nieuwe,�
modernere�werd�geplaatst�met�een� capaciteit�
van� 5000�m³.� In� 1913�werd� op� het� terrein� van�
het� gasbedrijf� een� woning� voor� de� directeur�
gebouwd�op�de�plek�waar�de�allereerste�gasfa�
briek�had�gestaan.�
Aanvankelijk� werd� de� steenkool� aangevoerd�

per� spoor� en� naast� het� huidige� restaurant� De�
Generaal�gelost,� in� vrachtauto!s�overgeladen� en�
vanaf�het�spoorwegemplacement�vervoerd�naar�
het�fabrieksterrein.�Maar�al�snel�volgde�ook�aan�
voer� over�water.� Eind� december� 1931�werd� be�
gonnen�met�de�bouw�van�een�bunker�met�een�
inhoud� van�60� ton�aan�de�Eem.�Door�deze� los�
plaats,� waar� de� kolen� uit� de� schepen� overge�
bracht�werden,�werden�de�(transport)kosten�van�
de�kolen�verlaagd.�De�kolen�werden�aanvankelijk�
per�paardentractie�dwars�door�het�dorp�naar�de�
Gaslaan� gebracht.� Later� volgde� een� speciale�
vrachtauto� met� vijf� kiepbakken� die� onder� de�
bunker� doorreed.�Het� systeem�was� zo� ontwor�
pen� dat� de� bakken� in� één� keer� gevuld�werden�
zonder�dat�de�vrachtwagen�verplaatst�hoefde�te�
worden.�Aangekomen�bij�de�gasfabriek�parkeer�
de�de�vrachtwagen�voor�de�kolenlift:�de�bakken�
werden�gelost,�de� lift�ging�omhoog�en�de�kolen�
werden�gestort� in�de�kolenbunker�van�de�stoke�
rij.� Onafgebroken� reed� de� vrachtwagen� op� en�
neer�tussen�de�Eem�en�de�Gasfabriek.�

�
Muntgasmeters�

�
Het� gemeentelijk� gasbedrijf� voerde� al� snel�

muntgasmeters� in.� Dit� soort� meters� leverde�
pas�(een�bepaalde�hoeveelheid)�gas,�als�er�een�
muntje�van�vijf�cent� ingegooid�werd.�Voor�het�
gebruik�van�de�meters�door�particulieren�werd�
huur�berekend.�Meteropnemers�kwamen� iede�
re�maand� langs�om�de�meters�op�te�nemen�en�
af�te�rekenen.�In�1923�werden�in�Baarn�voor�het�
eerst�gaspenningen�geïntroduceerd;�dit�waren�
speciale�munten�die�je�bij�elke�kruidenier�op�de�
hoek� kon� kopen.� Daarvoor�moesten� in� Baarn�
960� muntgasmeters� aangepast� worden.� Aan�
vankelijk�was�het�gas�nog�veel�te�duur�voor�de�
Baarnse�arbeider,�maar�daar�kwam�snel�veran�
dering�in.�Door�de�introductie�van�de�gasmunt�
meter�kon�de�kleinverbruiker�zijn�gasverbruik�in�
de� hand� houden� zonder� achteraf� geconfron�
teerd�te�worden�met�hoge�rekeningen.�

�
Exploitatie� �de�crisisjaren�

�
Belangrijker� dan� de� gasleveranties� voor� de�
straatlantaarns�was�de�verkoop�aan�particulie�
ren�en�bedrijven.�Daar�was�de�meeste�winst�te�
behalen,�het�was�dus�zaak�om�particulieren�en�
grootverbruikers� "aan�het�gas!� te�krijgen�en� te�
houden.� In�1924�schoot�de�gasomzet�omhoog,�
toen�voor�het�eerst�in�Baarn�geproduceerd�gas�
aan� de� buurgemeente� Soest� geleverd� werd.�
Met� deze� nieuwe� afzet� steeg� de� afname� dat�
jaar�tot�boven�de�1,5�miljoen�kubieke�meter.�Per�
etmaal� kon� de� gasfabriek� ruim� 6000� m³� gas�
produceren,�waarvan�gemiddeld�zo!n�5600�m³�
per�etmaal�werd�afgezet.�Met�de�inhoud�van�de�
gashouders�kon�de�benodigde�voorraad�op�peil�
worden�gehouden.�

�
Promotie�

�
Ook� tijdens�de� crisis� van�de� jaren�dertig�bleef�
men� reclame� maken� ter� stimulering� van� het�
gasverbruik.�De�zuinige�huisvrouw�moest�ervan�
overtuigd� worden,� dat� gas� de� goedkoopste�
energiebron�was�bij�het�koken,�en�ook�de�gas�
verwarming� werd� meer� en� meer� gepropa�
geerd.� Boven� het� kantoor� op� het� fabriekster�
rein� kwam� een� toonzaal,� waarin� "allerlei� ver�
bruikstoestellen�zijn�opgesteld�en�aangesloten�



52� TVE�35e�jrg.�2017�

Laatst�gewijzigd:�24�2�2017�Versie:�1e�proef�

om� beproefd� en� aan� bezoekers� gedemon�
streerd�te�kunnen�worden .�Midden�in�het�dorp�
kwam�zelfs�een�gaswinkel.�Ook�werd�er�in�1931�
een� acquisitrice� in� bijzonder� dienstverband�
aangesteld,�B.�Kosters�Sleutel.�Er�werd�begon�
nen�met� regelmatig�huisbezoek�met�gratis�ad�
vies� en� herstelling� van� kleine�defecten.� In� het�
jaarverslag�van�1932�schreef�de�directie:�

Niettegenstaande� de� min� gunstige� tijdsom�
standigheden,� de� lage� brandstofprijzen� en� de�
mededinging�der�elektriciteit�naar�warmwaterle�
vering�gelukte�het�  t�gasdebiet�op�gelijk�niveau�
te�houden.�Evenwel�niet�dan� ten�koste�van�vele�
bemoeiingen� op� het� gebied� van� distributie� en�
installatie.� Zo� werden� bij� velen� de� toestellen�
gratis�nagezien,�vond�aanleg�van�171�gratis�leidin�
gen�plaats� (waarvan� 31�door� installateurs),� vra�
gende�een�bedrag�van�!�2250,��.� In�den� loop�van�
het� jaar�werden� ruim� 400� verschillende� gastoe�
stellen� verkocht,� meerendeels� in� huurkoop�
(comforen,� fornuizen,� bak�� en� braadovens,�
warmwaterapparaten,�waschtoestellen,�haarden�
en�radiatoren,�gaspoken,�strijkijzers,�theelichtjes,�
een�banketbakkersoven).�Evenals�vorig�jaar�werd�
 t�noodige�op�  t�gebied�der�propaganda�gedaan:�
advertenties� in�weekbladen,�postreclame,� circu�
laires� en� folders� aan� huis,� demonstraties� "� in�
Februari�voor�de�Vereniging�van�Huisvrouwen,�in�
Maart� een� algemeen� toegankelijke� "� met� ten�
toonstelling�van�gastoestellen�"�Þlmvertooning.�
Vooral�de�laatste�demonstratie�verheugde�zich�in�
een� levendige� belangstelling� (den� laatsten� dag�
ruim�300�bezoekers).�De�installateurs�"�met�wien�
reeds�een�drietal� jaren�geleden,�evenwel�zonder�
resultaat,�over�gezamenlijke�verkoop�van�gastoe�
stellen� onderhandeld� was� "� brachten� bij� het�
Gemeentebestuur�bezwaren�in�tegen�de�verkoop�
door� t�bedrijf.6�

Zoals�uit�het�citaat�hierboven�duidelijk�wordt,�
waren�de�(lokale)�installateurs�niet�erg�gelukkig�
met�de�(verkoop)activiteiten�die�het�gemeente�
lijk� gasbedrijf� zelf� uitoefende.�De�meningsver�
schillen�tussen�gasfabriek�en�middenstand�wer�
den�in�de�jaren�in�aanloop�naar�de�Tweede�We�
reldoorlog� steeds� groter� en� winkeliers,� Þtters�
en� brandsto�enhandelaars� begonnen� hun�
krachten�meer�en�meer� te�bundelen.�Ondanks�

de�economisch�slechte�tijden�met�dalende�gas�
levering,� concurrentie�op�prijs,�hoge�kolenprij�
zen,�dalende�afzet�en�overcapaciteit�slaagde�de�
gasfabriek�erin�!�op�een�enkele�uitzondering�na�
!� jaarlijks�af� te�sluiten�met�een�nettowinst� ten�
gunste�van�de�gemeente.�De�levering�van�elek�
triciteit� was� ondertussen� overgegaan� naar� de�
provinciale�elektriciteitscentrale.�

�
Tweede�Wereldoorlog�

�
Na�de�Duitse� inval,� toen�de�Baarnse�bevolking�
op�11�mei�1940�werd�geëvacueerd�naar�Laren�en�
Huizen,�moest�de�productie�van�gas�aanvanke�
lijk�worden�gestaakt.�Twee�vrijwilligers,�de�sto�
kers�machinedrijvers� A.� Lammertse� en� P.F.�
Koops,� bleven� echter� de� vuren� van� de� gas�
ovens� brandend� houden.� Daarmee� was� Baarn�
de� enige� geëvacueerde� gemeente� waar� de�
gaslevering� zonder� onderbreking� intact� is� ge�
houden.�In�het�jaarverslag�over�1940�schreef�de�
directie:� In� het� veelbewogen� oorlogsjaar� 1940�

�
Gashouder�van�de�Baarnse�Gasfabriek.�
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heeft�ook�ons�bedrijf�zijn�nut�voor�de�bevolking�
bewezen.�Vooral�toen�aanvoer�van�brandsto�en�
door� verwoesting� van� vele� bruggen� en� wegen�
onmogelijk�was,�bleek�de�betekenis�van�een�gro�
te�voorraad�ter�plaatse.�
Toen�de�gemeente�Soest�geen�gas�meer�kon�
betrekken�vanuit�Amersfoort,�riep�zij�de�hulp� in�
van� Baarn� voor� de� tijdelijke� noodlevering� van�
gas.� In�1941�richtte�de�gasfabriek�zelfs�een� leer�
keuken�in�waar�door�mej.�B.E.�Bos�kookles�werd�
gegeven � welk� instituut� het� doel� heeft� de�
Baarnsche�huisvrouwen�met�het�gebruik�van�gas�
beter�vertrouwd�te�maken�[ ].�Vooral�betreft�dit�
gezinnen�die�door�gebrek�aan�andere�brandstof�
fen�thans�tot�het�gebruik�van�gas�zijn�gekomen.7�
Bovendien�werd� in� datzelfde� jaar� bij� de� gasfa�
briek�een�Centrale�Keuken�geopend�waar�men,�
natuurlijk�op�de�bon,�warm�eten�kon�halen.�
Het� Baarnse� gasbedrijf� had� al�met� al� gedu�
rende�de�oorlog�geen� reden� tot�klagen:�welis�
waar�werd�het�gasverbruik�gerantsoeneerd�en�
de� straatverlichting� grotendeels� buiten� wer�
king� gesteld,� doch� voor�de�gasafzettingsmoge�
lijkheden� openden� zich� nieuwe� banen� als� bijv.�

een� tweetal� drooginrichtingen� voor� papier� en�
meubelÞneer.� Immers,�ook�de�bezetter�had�er�
belang� bij� dat� de� gasleverantie� doorgang� kon�
vinden.�Het�jaarverslag�over�1943�vermeldt�dan�
ook:� Niettemin� heeft� de� gasindustrie� zich� ge�
handhaafd� op� een� vóór� de� oorlog� ongekende�
hoogte� en� daarmede� haar� bestaansrecht� nog�
zooveel� duidelijker� dan� vóór� den� oorlog� bewe�
zen.� De� toenmalige� directeur,� ir.� G.H.� Hellen�
doorn,� keek� in� 1943� zelfs� al� vooruit� en� Þloso�
feerde� over� een� nationaal� gasbedrijf,� zonder�
!onttrekking�van�winsten�aan�de�exploitatie�van�
het�bedrijf�ten�gunste�van�de�gemeentekas".�
Gedurende�de�oorlogsjaren�is�de�stoomketel,�
die�de�Centrale�Keuken�van�stoom�moest�voor�
zien,� permanent� in� gebruik� gebleven.� Boven�
dien�kon�met�de�stoom�een�acculaadinrichting�
worden� geladen,� niet� alleen� voor� accu"s� van�
vrachtauto"s�die�gebruikt�werden�voor�het�ha�
len� van� aardappels� en� andere� levensmiddelen�
uit�de�noordelijke�provincies,�maar�ook�voor�de�
berichtendienst� van� de� Duitse� bezetter.� Voor�
particuliere� burgers� werd� het� gebrek� aan�
brandstof�steeds�nijpender.�

Luchtfoto�van�de�gasfabriek.�
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Na� de� bevrijding� begon� de� fabriek� vanaf� 23�
augustus�1945�weer�gas�te� leveren.�De�meeste�
personeelsleden� hervatten� hun� werkzaamhe�
den� volledig,� drie�medewerkers�werden� inge�
volge�het�Zuiveringsbesluit�geschorst.�Vol�goe�
de� moed� schrijft� de� directie:� Wij� hebben� de�
zware�storm�doorstaan�en�moeten�nu�trachten�
door�diepe�wateren�weer�op�de�oude�koers�te�
komen.� [ ]� Er� zijn� nog� veel� mogelijkheden�
voor�betere�toepassing.�Er�is�veel�werk�te�doen.�
Daarom� mag� het� Gasbedrijf� der� Gemeente�
Baarn�niet�nutteloos�blijven�toezien!�

�
Schaalvergroting�

�
Het�vertrouwen�dat�uit�deze�woorden�spreekt,�
bleek� uiteindelijk� te� optimistisch� voor� de� ge�
meente�gasfabriek.� Nadat� de� rantsoenering�
van�gas�en�licht�was�beëindigd,�volgde�aanvan�
kelijk�een�periode�van�groei�waarbij�de�produc�
tie� naar� ongekende� hoogte� steeg:� vanaf� 1947�
wordt� de� gaslevering� aan� Soest� hervat.� Dit�
hernieuwde�contract�met�de�grootste�klant�van�
het� gasbedrijf� zou� lopen� tot� 1� januari� 1965.� In�
1948� vertrok� de� toenmalige� directeur� Hellen�
doorn� naar�Hilversum�waar� hij�directeur�werd�
van�de�gemeente�lichtbedrijven.�Ogenschijnlijk�
leek�er�een�opgaande� lijn� ingezet,�maar�achter�
de�schermen�was�men�er�al� lang�van�overtuigd�
dat� concentratie� van� gemeentelijke� bedrijven�
niet�te�vermijden�was�en�het�leek�onwaarschijn�
lijk�dat�Baarn�een�eigen�productie� zou�behou�
den.�Desondanks�besloot�de�gemeenteraad� in�
1953�nog�te� investeren� in�het�oplappen�van�de�
verouderde�productiefaciliteiten,�zelfs�toen�dit�
door�het�college�van�B&W�werd�ontraden.�Tot�
bleek� dat� het� toch� goedkoper� was� de� eigen�
gasproductie�op� te�doeken�en�het�gas� van�el�
ders�te�betrekken.�
Op�19�december�1955�werd�de�productie�van�
gas� in� Baarn� stopgezet:� Hilversum� werd� de�
gasleverancier� van� het� Baarnse� gasbedrijf� dat�
het�gas�wel�bleef�distribueren,�ook�aan�Soest.�
De� Hilversumse� oplossing� bleek� een� tijdelijke�
aangelegenheid:� al� in� 1948�was� nabij� Coevor�
den� het� eerste� Nederlandse� aardgasveld� ont�
dekt�en�in�1962�werd�in�Noord�Groningen,�nabij�
Slochteren�een�gigantisch�grote�gasbel�gevon�

den.� Deze� vondst� bracht� een� ware� revolutie�
teweeg� die� de� op� kolen� gestookte� gasfabrie�
ken� overbodig� zou� maken.� De� Hilversumse�
gasfabriek�besloot�vanaf�1963�over�te�gaan�op�
aardgas.�Baarn�volgde� in� 1965.�Daarvoor�werd�
het� in� 1958� gerealiseerde� gasontvangstation�
omgebouwd� voor� de� distributie� van� aardgas.�
De�Gasunie�werd� leverancier.�De�ombouw�was�
een� omvangrijke� operatie:� het� dorp� werd� in�
tien� sectoren� verdeeld,� begonnen� werd� met�
het�Rode�Dorp.�De�hele�wijk�werd�van�het�gas�
afgesloten,� waarna� het� aardgas� in� de� leiding�
werd�gevoerd.�Het�nog�aanwezige�stadsgas�dat�
er�uitstroomde�werd� "afgefakkeld#.�Alle�gasfor�
nuizen�en�kooktoestellen�van�inwoners�werden�
omgebouwd� ten�behoeve�van�aardgas�en�ook�
het� gasleidingnet� moest� deels� worden� ver�
nieuwd.�
Het�Baarnse�gasdistributiebedrijf�verloor�per�
1� januari� 1989� zijn� zelfstandigheid�en� fuseerde�
met�de�gemeentelijke�gasbedrijven�van�Amers�
foort� en� Soest� tot� het� Regionaal� Nutsbedrijf�
Eemland,�dat� in� 1992�samen�met�de�Utrechtse�
bedrijven� NV� Stadsverwarming� PEGUS,��
PUEM� en� GEB� Utrecht� en� met� STAMIN�
(Stadsverwarmingsbedrijf� Midden�Nederland)�
opging� in� de� Regionale� Energiemaatschappij�
Utrecht� (REMU).� In�2003,�vlak�voor�de� liberali�
sering� van� de� Nederlandse� energiemarkt� in�
2004,� kocht� Eneco� (het� energiebedrijf� dat� in�
1995�was�ontstaan�na�fusie�tussen�GEB�Rotter�
dam�en�RED�Dordrecht)�de�REMU.�En�tot�op�de�
dag�van�vandaag� is�Eneco�Energie�een�van�de�
grote�landelijke�spelers�op�energiegebied.�
�
Zwaar�werk�en�vervuilde�grond�

�
De� gasfabriek�was� in� de� verre� omgeving� her�
kenbaar� door� de� gashouders� en� fabrieks�
schoorstenen.�Grote�hoeveelheden�kolen�wer�
den�met�tonnen�tegelijk�aangevoerd.�Het�stor�
ten�van�de�kolen�was�een�sto�g�en�vies�geheel�
en� het�was� zwaar� en�ongezond�werken� in�de�
fabriek.�Zeker� in�de�beginjaren�was�alles�nage�
noeg�handwerk,�de�ovens�werden�met�de�hand�
vol�kolen�geschept�en�na�destillatie�met� lange�
ijzeren� staven� leeggehaald.�De�arbeiders� ston�
den�de�hele�dag�bezweet�voor�een�hete�oven.�
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Enkele� restproducten� zoals� het� kankerverwek�
kende� koolteer�waren�extreem�ongezond.�Een�
deel� van� de� afvalsto�en� werd,� zoals� bij� vele�
andere� industrieën,� op� het� eigen� terrein� ge�
stort.�Na�sluiting�van�de�fabriek�en�sloop�van�de�
fabrieksgebouwen�  � de� gashouders� gingen� als�
laatste� in� 1968�tegen�de�vlakte� �bleek�het� ter�
rein�fors�vervuild.�
Uit� onderzoek� in� opdracht� van� de� provincie�

bleek� in� 1983� dat� het� grondwater� bij� de� gasfa�
briek�ernstig� verontreinigd�was�met� fenol.8�Een�
eerste� sanering� vond� plaats� in� 1984.� Ondanks�
protest�van�de�omwonenden�werd�daarbij�alleen�
de�bovenste�laag�van�de�grond�(een�halve�meter)�
verwijderd.� Ook� werd� het� grondwater� opge�
pompt�en�afgevoerd.�Toen�de�gemeente�in�1996�
nieuwe� woningbouwplannen� ontwikkelde� voor�
het�middenterrein�van�de�voormalige�gasfabriek,�
bleek� dat� de� grond� nog� steeds� behoorlijk�was�
vervuild.� Ditmaal� werd� de� sanering� grondiger�
aangepakt� en� grote� hoeveelheden� vervuilde�
grond�werden�opgediept�en�afgevoerd�naar�een�
provinciale�stortplaats.9�

�
Met�dank� aan�Ko�de�Bruin� voor�de�mondelinge�
informatie� en� het�meezoeken� naar� beeldmateri�
aal.� Dit� artikel� is� eerder� verschenen� in�Baerne,�
jrg.�40,�nr.�2,�2016.�

�
Drs. Marjo Stam is� tekstschrijver,� publicist� en�
vertaler.� Zij� studeerde� Nederlands� en� literatuur�
wetenschappen�en�heeft�haar�eigen�bureau�voor�
tekst�&�redactie:�(schrijfschap@gmail.com).�Voor�
de�Historische�Kring�Baerne�schreef�zij�onder�meer�

artikelen� over� August� Janssen,� de� Baarnse� afde�
ling�van�Tesselschade/Arbeid�Adelt�en�een� recon�
structie�van�de�bebouwing�rond�de�Baarnse�Brink.�

�
Noten�

�
1.� Over� de� geschiedenis� van� de� Baarnse� gasfabriek�

als�particulier�initiatief�zijn�weinig�o�ciële�stukken�
bewaard�gebleven.�

2.� Vanaf�circa�1920�werden�de�lantaarns�voorzien�van�
lantaarn�uurwerken,� die� automatisch� de� verlich�
ting�konden�ontsteken.�

3.� De�Eembode�d.d.� 12�02�1898:�Uit�goede�bron�verne�
men�wij�dat�de�Industrieele�maatschappij,�voorlopig�
haare�aanvrage� tot�het�plaatsen�van�een�electrisch�
station� aan� den� Sophialaan� heeft� ingetrokken.� In�
dien� een� stuk� grond� gelegen� naast� de� Baarnsche�
Gasfabriek,� in� eigendom� aan� de� gemeente� Baarn,�
hun�zal�worden�verkocht�zal�de�maatschappij�over�
gaan�de�fabriek�aldaar�te�plaatsen.�

4.� De�Eembode�d.d.�10�01�1903:�De�commissie�door�den�
gemeenteraad� belast� met� het� onderzoek,� welke�
verlichting� voor� deze� gemeente� het� meest� ge�
wenscht� is,� nl.� gas�� of� electrisch� licht,� heeft� thans�
haar� rapport� den� raad� aangeboden,� zoodat� een�
beslissing� spoedig� zal� volgen.� Men� verwacht,� dat�
men�tot�gaslicht�besluiten�zal,�temeer�nu�de�gaslei�
ding� van� Baarn� reeds� tot� het� paleis� te� Soestdijk�
genaderd�is.�

5.� Gemeentelijk�Gasbedrijf�Baarn,�Verslag�omtrent�de�
toestand�en�exploitatie�over�!t�jaar�1932.�

6.� Gemeentelijk�Gasbedrijf�Baarn,�jaarverslag�1941.�
7.� Gemeentelijk�Gasbedrijf�Baarn,�jaarverslag�1941.�
8.� Baarnsche�Courant�d.d.�8�6�1983.�
9.� Baarnsche�Courant�d.d.�22�10�1998.�

�
Bronnen�

�
Archief�Baarnsche�Courant�
Archief�Eemland�
Archief�Historische�Kring�Baerne�
�
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Ik�had�al�wel�eens� iets�van�Jan�Lamme�gelezen,�
maar� ik� ontmoette� hem� pas� voor� het� eerst� in�
levenden�lijve�op�17�januari�2005�in�hun�huis�aan�
de� Sterrenlaan� in� Hilversum.� We� zochten� een�
nieuw� bestuurslid� voor� TVE� �� vanwege� de� sa�
menstelling� van� het� bestuur� bij� voorkeur� een�
actief� lid� van�de�Hilversumse�Historische�Kring�
Albertus�Perk.�Jan�was�ons�warm�aanbevolen.�Ik�
ging� met� hem� bespreken,� of� hij� wat� voor� een�
bestuurslidmaatschap� voelde� en� wilde� meteen�
bekijken,�of�hij�ook� in�het�toenmalige�bestuurs�
team�zou�passen.�We�waren�heel�snel�klaar.�Jan�
was�meteen�bereid�om�TVE�bestuurder� te�wor�
den�en� ik�wilde�hem�graag�als�medebestuurslid�
hebben.� Daarna� hebben� we� nog� lang� zitten�
praten� over� ons� beider� persoonlijk� leven� en�
onze�betrokkenheid�bij�de�eigen� leefomgeving.�
Jan�werd�een�gewaardeerde,�aimabele�medebe�
stuurder�én�een�persoonlijke�vriend.�

Toen� we� Jan� Lamme� voor� het� TVE�bestuur�
vroegen,� had� hij� al� een� heel� actieve� periode�
achter�de� rug�bij�Albertus�Perk.� In� 1983�was�hij�
lid� van� het� bestuur� geworden,� wat� hij� tot� het�
jaar� 2000� zou� blijven.� In� 1983� werd� hij� tevens�
redacteur� van� het� Hilversums� Historisch� Tijd�
schrift�Eigen�Perk�en�vanaf� 1989�ook�eindredac�
teur,� tot� 1996.� Namens� Albertus� Perk� en�
 Hilversum� Pas� Op!"� zat� hij� jarenlang� in� de� ge�
meentelijke� monumentencommissie.� En� intus�
sen� had� hij� rond� 1994� ook� nog� actief�mee� ge�
werkt�aan�de�oprichting�van�de�Stichting�Omge�
vingseducatie.�Voor�al�zijn�verdiensten�werd�Jan�
in�het�millenniumjaar�2000�benoemd� tot�erelid�
van�Albertus�Perk.�

�
Hilversumse�historisch�geograaf�
Jan� Lamme� had� sociale� geograÞe� gestudeerd�
aan�de�Universiteit�van�Amsterdam.�Zijn�docto�

raalscriptie,� die� hij� schreef� samen� met� Bart�
Laroo,� gaat� over� Hilversum�rond�de�eeuwwisse�
ling.� Bevolkingsgroei� tussen� 1900� en� 1910� in� het�
licht�van�een�gescheiden�ontwikkeling.� Ik� kreeg�
het�boekwerk� (322�pagina's)�mee�bij�onze�eer�
ste� ontmoeting� en� was� meteen� onder� de� in�
druk.�Met�wat�extra�aanvullend�werk�hadden�de�
auteurs�er�zeker�op�kunnen�promoveren.�Deze�
scriptie� had� al� een� sterk� historische� inslag;� ze�
had� ook� geschreven� kunnen� zijn� door� sociaal�
historici.� Ze� vormde�de� voorbode� van�wat� Jan�
verder� bij� voorkeur� zou� gaan� onderzoeken;�
bijna� al� zijn� publicaties� in� Eigen�Perk,� in� Tussen�
Vecht�en�Eem�en� in�de�vele�bundels�waaraan�hij�
meewerkte,� waren� van� historisch�geograÞsche�
aard.�Daarom�heb�ik�hem�ook�altijd�als�historisch�
geograaf� gepresenteerd,� al� protesteerde� Jan�
dan�zwakjes�door�te�zeggen:�'Ik�heb�wel�sociale�
geograÞe�gestudeerd!'�

Een� van� Jans� lievelingsprojecten� was� het�
boek�Het�Boombergpark�in�Hilversum���Verleden,�
heden� en� toekomst� van� een�monumentaal�wan�
delgebied� (Hilversum,� 2005),� waarvan� hij� een�
van�de� redacteuren�was.�Hij�schreef�het�eerste�
hoofdstuk� Een�belommerd�wandelgebied�op�de�
Boomberg,� een� 'cultuur�historische� verkenning'�
van�een�aantal�wandelpaden.�Een�voortre�elijk�
en� zuiver� geschiedkundig� boek� van� hem� #� dat�
overigens�mooi�aansluit�bij�zijn�grote�liefde�voor�
de� muziek� #� gaat� over� het� Hilversumse� Toon�
kunstkoor,� dat� in� 2012� 130� bestond:� 1882�2013�
Toonkunst� Hilversum� 130� jaar.�Wel� en�wee� van�
een�gerenommeerd�koor.�

�
Tussen�Vecht�en�Eem�
Jan� Lamme�was� van� 2005� tot� 2010�bestuurslid�
van� TVE,� maar� ook� daarna� bleef� hij� voor� TVE�
werken,�als�we�hem�dat�vroegen.�Op�drie�terrei�

In Memoriam Jan Lamme 

Historisch-geografisch erflater tussen Vecht en Eem 
�

Henk�Michielse�

In�het�najaar�van�2016�overleed�Jan�Lamme�na�een�korte,�maar�heftige�aandoening.�
Op�4�november�vond�de�drukbezochte�afscheidsbijeenkomst�plaats,�waar�zijn�leven�
als�familieman,�zijn�betekenis�als�historisch�geograaf�en�regionaal�historicus�en�in�
het�bijzonder�ook�zijn�liefde�voor�de�muziek�werden�herdacht.�
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nen� zette�hij� zich�actief� in.�Als�bestuurslid�was�
hij�direct�betrokken�bij�de�organisatie�van�twee�
Open�Dagen,� in� 2006�over� 50�Jaar�Singer�Laren�
en�het� jaar�daarop�over�Loosdrecht���Landschap�
en�geschiedenis.�Aan�beide�dagen�leverde�hij�een�
heel�bijzondere�bijdrage.�Eerst�produceerde�hij�
de� Þlm� Singer� Laren� (My)� Life!� Filmportret� van�
Singer� Laren� als� samenbindend� cultureel� insti�
tuut,�met�persoonlijke�herinneringen�van�deelne�
mers�aan�50�jaar�Singer�Laren�en� in� 2007�de�Þlm�
Loosdrecht�in�the�picture� �Þlm�over�landschap�en�
geschiedenis.�
Naast�bestuurswerk�en�Þlms�maken�was� Jan�

Lamme� ook� betrokken� bij� een� aantal� speciale�
uitgaven� van� TVE.�Allereerst�was� hij� lid� van�de�
werkgroep� Historische� Canon� tussen� Vecht� en�
Eem� (2009).� Zelf� droeg� hij� ook� een� tweetal�  �
uiteraard� weer� historisch�geograÞsche�  � ven�
sters� bij,� een� over� landhuizen,�villawijken�en�fo�
renzen�en�een�over�het�Gooi�als�bakermat�van�de�
Nederlandse�omroep.�Hij�werkte�ook�mee�aan�de�
bundel� Water�  � geschiedenis� &� actualiteit� van�
TVE�en�De�Vrienden�van�het�Gooi�(2010)�met�een�
artikel� over� een� van� zijn� geliefde� historisch�
geograÞsche� onderwerpen� Het� Tienhovens� Ka�
naal�doorgetrokken� ��Veertig� jaar�vechten� tegen�
de� bierkaai.� Vervolgens� schreef� hij� nog� twee�
bijdragen�voor�de�bundel�Honderd�erßaters�tus�
sen�Vecht�en�Eem�(2015),�over�de�exotische�land�
goedbezitter�Frans�Ernst�Blauw�en�over�de�Hil�
versumse� sociaal�geneeskundige� dr.� J.F.� van�
Hengel.�Tot�slot�zette�hij�ook�nog�zijn�muzikale�
gaven� in� voor�TVE.�Op�de�Open�Dag� van� 2008�
over� Bussum� �� Identiteit�&�Geschiedenis� speelde�
hij�als�ßuitist�samen�met�Marcus�van�der�Heide�
(piano)� de� Suite� bucolique� van� de� Bussumse�
componist�Hugo�Godron.�

Kortom:� zijn� vrouw,� kinderen� en� kleinkinderen�
hebben�een� liefdevolle,�veelzijdige�en�toegewij�
de� echtgenoot,� vader� en� grootvader� verloren�
en�wij,� regionale� en� Hilversumse� historici,� een�
aimabele,�bekwame�en�pittige�collega.�Hij�werk�
te�niet�alleen�mee�aan�de�bundel�over�erßaters�
tussen�Vecht�en�Eem,�maar�hij� is�er�zelf�ook�een,�
een�heel�waardevolle.�

�
�
�
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Veel� dank� voor� het� uitstekende� overzichtsarti�
kel�over�de�beginjaren�van�de�NSB�tussen�Vecht�
en�Eem�van�Hans�Mous.� �Twee�aanvullingen:�er�
wordt�aandacht�geschonken�aan�de�Hilversum�
se� predikant� Gerrit� van� Duyl,� die� geïnstalleerd�
was� door� Mussert� als� leider� van� de� NSB�kring�
Gooi.� Is�het�u�bekend�dat�over�hem�een�uitge�
breid�artikel� is�geschreven�door�Pieter�Hoogen�
raad� in�Zes�eeuwen�Hilversummers�en�hun�kerken�
(2016)?�Daarnaast� is�door�mij�nog�andere� infor�
matie� verzameld� over� deze� predikant� die� een�
voorganger�van�mij� is�geweest�bij�de�vrijzinnige�
geloofsgemeenschap� in� Hilversum.� Deze� Van�
Duyl�had,�denk�ik,�nog�iets�meer�belicht�kunnen�
worden,� waar� het� zijn� werk� en� privéleven� be�
treft.�

�Bij� noot� 13� staat� vermeld� dat�Mussert� zelfs�
banden�met�onze�regio�had.�Inderdaad,�en�meer�
dan�u�vermeldt.�Zomer�of�voorjaar�1941�of�1942�
bracht� Mussert� een� werkbezoek� aan� ons� ves�
tingstadje.� � In� al� 'onze'� kazernes�waren�Duitse�
soldaten� gelegerd,� terwijl� er� ook� een� aantal�
legerloodsen�bij�hen� in�gebruik�waren.�Mussert�
heeft�bij�zijn�bezoek�een�rede�gehouden� in�een�
legerloods,� de� zogenaamde� Gele� Loods,� naast�
de�Utrechtse�Poort.�

Tijdens�de�oorlog� logeerde�hij�ook�met�regel�
maat� in� Naarden.� Daar� stond� tegenover� hotel�
Jan�Tabak�een�villa�die�bij�oudere�Naarders�be�

kend�staat�als�  het�huis�van�Mussert!.�Daarover�
schreef�Henk�Schaftenaar� in�De�Omroeper,�  Het�
huis�dat�Mussert�voor�zijn�minnares�kocht!.2�Het�
landhuis� Eik� en� Linde� aan� de� Amersfoortse�
straatweg�werd�op� 12�november� 1942�verkocht�
aan�de�weduwe�Helena�Mijnlie��Verburg� (geb.�
1889).� Zij� was� een� nichtje� van� de� vrouw� van�
Anton�Mussert.�Mussert�betaalde�dit�huis�voor�
haar� en� kwam� opmerkelijk� veel� naar� Naarden.�
Hij�was�zijn�vrouw�ontrouw�geworden�en�hield�
het� niet�met� de�weduwe� �� die� hij� zo� genereus�
had�geholpen���maar�met�haar�nog�prille�negen�
tienjarige� dochter,� Marietje.� Mussert� kwam�
vaker�naar�Naarden,�nadat�hij� in�1943,�vanwege�
Duitse�defensiemaatregelen,�zijn�woning�in�Den�
Haag�moest�ontruimen.�

Peter�Korver�
Naschrift�Hans�Mous:�
Daarnaast� heeft� Mussert� in� mei� 1940� ook� nog�
ondergedoken�gezeten�aan�de�Naarderstraat� in�
Huizen.�

�
Noten�

�
1.� Hans�Mous,�  Volkspartij�zoekt�volk.�De�beginjaren�

van� de� NSB� tussen� Vecht� en� Eem� (1931�1935),� in:�
TVE�34,�4,�2016.�

2.� De�Omroeper,�Historisch� tijdschrift� voor�Naarden.�
3e� jrg.,�26/1,�2014.�Uitgave�van�de�Stichting�Vijver�
berg.�

Reactie op �Volkspartij zoekt volk�1 
 Geachte redactie 

Villa�´Eik�en�Linde´�
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Boekbesprekingen 
 Het lezen waard 

Op�21�december�2018�verscheen�deel�3�van�de�'Geschiedenis�van�Weesp',�geschreven�
door�Aukje�en�Gjalt�Zondergeld.�Tot�hun�verrassing�kregen�zij���tijdens�de�
boekpresentatie���van�de�burgemeester�de�erepenning�van�Weesp,�waarmee�zij�
tevens�ook�ereburgers�van�de�stad�werden.�Dit�derde�deel�start�in�1945�na�de�
bevrijding�en�eindigt�rond�het�millenniumjaar�2000.�Minutieus�worden�de�
wederwaardigheden�in�de�stad�beschreven:��grootse�plannen,�tegenslagen,�op��en�
afgaande�economie,�conßicten,�successen,�uitbreidingen,�groeiend�actiewezen�en� �
gelukkig� �na�veel�vijven�en�zessen�ook�het�opknappen�van�de�binnenstad.�

Weesp als dynamische, bruisende stad 

Een standaardwerk voltooid en twee nieuwe 
ereburgers erbij 

Henk�Michielse�

�
Op� 21� december� 2018� verscheen� deel� 3� van� de�
'Geschiedenis�van�Weesp',�geschreven�door�Auk�
je� en�Gjalt� Zondergeld.1� Tot�hun� verrassing� kre�
gen�zij� ��tijdens�de�boekpresentatie���van�de�bur�
gemeester�de�erepenning�van�Weesp,�waarmee�
zij� tevens� ook� ereburgers� van� de� stad�werden.�
Dit�derde�deel� start� in� 1945�na�de�bevrijding�en�
eindigt�rond�het�millenniumjaar�2000.�Minutieus�
worden� de�wederwaardigheden� in� de� stad� be�
schreven;� grootse� plannen,� tegenslagen,� op�� en�
afgaande� economie,� conßicten,� successen,� uit�
breidingen,�groeiende�actiewezen�en� �gelukkig�
 � na� veel� vijven� en� zessen� ook� het� opknappen�
van�de�binnenstad.�

Het�laatste�hoofdstuk�heeft�als�somber�stem�
mende� kop� 'Bezuinigingen',�maar� eindigt�met�
een�vrolijke�uitsmijter.�De�meerderheid�van�de�
raad,�door�een�mede�raadslid�'cultuurbarbaren'�
genoemd,�wilde�de�achttiende�eeuwse�stoelen�
in� de� raadzaal� vervangen� door� modern� spul.�
Hevige�acties�volgden�onder�de� leus� 'Blijf�met�
Uw� tengels� af� van� het�Weesper� culturele� erf�
goed'.� In� juni�2001�besloot�de� raad�de� stoelen�
gerestaureerd�en�wel�te�laten�staan.2�
�
�

De�auteurs�
�

Aukje�en�Gjalt�Zondergeld�zijn�alle�twee�gepro�
moveerde� historici,� die� zich� in� en� buiten� hun�
beroepsarbeid�met�de�geschiedenis�van�Weesp�
hebben�beziggehouden.�Voor�de�lezers�van�TVE�
zal� Aukje� de� bekendste� zijn.� Zij�was� jarenlang�
betrokken�bij�het�Weesper�Museum,�als�secreta�
ris� van� de�museumcommissie� en� later� tot� aan�
haar�pensioen�in�2004�als�conservator.�Zij�publi�
ceerde�regelmatig�over�de�Weesper�geschiede�
nis,�vanaf�1991�ook�in�het�tijdschrift�Tussen�Vecht�
en�Eem.�Daarnaast�werkte�zij�mee�aan�verschei�
dene�TVE�publicaties.�Zo� schreef�zij�een�mooie�
bijdrage� in�Geuzen�en�papen� (2013)�over�de�ka�
tholieken� van�Weesp� tijdens� de� Republiek3� en�
werkte� zij� ook� mee� aan� de� bundels� Water�
(2010),�Honderd�plaatsen�van�herinnering� (2012)�
en�Honderd�erflaters�tussen�Vecht�en�Eem�(2015).�
In� 1990� publiceerde� Aukje� Geschiedenis� van�
Weesp� �Van�prehistorie� tot�moderne� tijd,� toen�
nog� als� afzonderlijke� studie,� al� zou� het� boek�
later�het�eerste�deel�blijken�te�zijn�van�het�drie�
delig�werk.�Samen�met�haar�man�Gjalt� schreef�
zij� de� delen� II� en� III.�Ook� het� proefschrift� van�
Aukje� Zondergeld�Hamer� ging� over�Weesp.� In�
2006�promoveerde�zij�op�een�omvangrijk�onder�
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zoek�naar�de�geschiedenis�van�de�armenzorg�in�
Weesp� van� 1590� tot� 18224,�waaraan� in�TVE�uit�
voerig�aandacht�werd�besteed.5�
Gjalt� Zondergeld�promoveerde� in� 1978� aan�de�
Universiteit�Groningen�op�een�geruchtmakend�
proefschrift� over� de� Friese� Beweging� in� het�
tijdvak� van� de� twee� werelddoorlogen,� waarin�
hij� uitvoerig� inging� op� die� beweging� en� het�
fascisme.� Tijdens� de� Tweede� Wereldoorlog�
gingen� anti�fascisten� en� fascisten� in� de� Friese�
Beweging� op� grond� van� hun� liefde� voor� de�
Friese�taal�ondanks�alle�verschillen�'broederlijk'�
met�elkaar�om.6�Gjalt�bleef�publiceren�over�de�
Tweede�Wereldoorlog,�onder�meer�over�Arnold�
Meijer�en�het�Nationaal�Front.7�In�2008�verwek�
te� hij� nogal� wat� deining� door� voor� het� Histo�
risch�Nieuwsblad�de�verwantschap�aan�te�tonen�
tussen�het�logo�van�de�PVV�en�dat�van�de�NSB.�
Gjalt�Zondergeld�werkte�eerst�als�geschiedenis�
leraar�en�later�aan�de�VU,�als�docent�en�vervol�
gens� hoofddocent� nieuwste� geschiedenis,� tot�
in�2002.�Hier�gaf�hij�onder�meer�een�werkcolle�
ge�over�Weesp� in�de�twintigste�eeuw,�wat�een�
ßink� aantal� werkstukken� opleverde� die� goed�
gebruikt� konden� worden� voor� de� delen� twee�
en�drie.�

Ook� Gjalt� Zondergeld� schreef� een� enkele�
maal� in� TVE,� in� themanummers� gewijd� aan�
Weesp.�Zijn�eerste�artikel�uit�1991�gaat�over�een�
onderwerp,� dat� in� deel� III� van� de�Geschiedenis�
van�Weesp�een�terugkerend�thema�zou�zijn:�de�
strijd� voor� het� behoud� van� oude� historische�
gebouwen,�die�vaak�ten�offer�dreigden�te�vallen�
aan� de� ongebreidelde� moderniseringsdrift� van�
gemeentebestuurders.7�Recent�werkte�hij�weer�
mee�aan�een�nieuw�TVE�themanummer�met�een�
belangwekkend�artikel�over�Weesp�als�industrie�
stad�1945�2000,�eveneens�een�van�de�hoofdthe�
ma's�in�deel�III�van�de�Geschiedenis�van�Weesp.8�

�
Driedelige�geschiedwerk�

�
De� drie� delen� van� de� Geschiedenis� van�Weesp�
worden� steeds� omvangrijker;� hoe� rijker� de�
bronnen�vloeien,�hoe�dikker�de�volgende�delen.�
Deel� I,�dat�een�periode�van�zo n�achttien�eeu�

wen�omvat,�telt�192�pagina's.�Deel�II,�dat�onge�
veer� een� eeuw� beslaat,� krijgt� 336� pagina's� en�
deel�III�over�ruim�een�halve�eeuw�zelfs�416.�De�
door�Aukje�Zondergeld�geschreven�studie�over�
Weesp� van� prehistorie� tot� moderne� tijd� (tot�
1850)�begint�met� archeologische� vondsten� uit�
de� ijzertijd�en�behandelt�vervolgens�een�aantal�
periodes� in�de�geschiedenis�van�Weesp,�vanaf�
het� ontstaan� van� de� stad� en� de� stadsrechten�
van� 1355� tot� en�met� de� enorme� economische�
en� sociale� achteruitgang� in� de� drie� tijdvakken�
van�1740�tot�1850.�

Dr.�De�Vrankrijker�schreef�een�lovende�recen�
sie� in�TVE.�Hij�vond�dat�het� tijd�was�geworden�
voor� een� hanteerbaar� overzicht� van� de�
Weesper� geschiedenis� en� was� heel� blij� met�
deze� uitgave.�Hij� prees� het� boek� vanwege� de�
grondige� en� gedetailleerde� behandeling� en�
eindigde�met�een�wens,�die�gelukkig� in�vervul�
ling� is�gegaan,� al�mocht�hij�dat� zelf�niet�meer�
meemaken:� Een� volgend� deel�  � dat� echt� ooit�
moet� verschijnen�  � kan� dan� beginnen� met� de�
opgang�naar�een�nieuwe�en�betere�tijd.9�

Die� opgang� naar� een� nieuwe� en� betere� tijd�
wordt�behandeld� in�deel� II,�voor�het�eerst�ge�
schreven� door� Aukje� en� Gjalt� Zondergeld� sa�
men.� Ik�heb�dit�deel�kort�na�het�verschijnen� in�
TVE�uitvoerig�gerecenseerd,�onder�de� titel�Een�
bijzondere� bijdrage� aan� de� geschiedenis� van�
Weesp.10�Het�boek�begint�met� een� schets� van�
de�situatie�rond�1850�als�een�soort�nulpunt�voor�
de�moderne�Weesper�geschiedenis.�Weesp�was�
afgezakt�tot�een�klein,�armoedig�provinciestad�
je,�waar�sociale�en�hygiënische�ellende�heerste�
en�zo'n�30�procent�van�de�bevolking�werd�be�
deeld,�terwijl�een�kleine�clan�van�liberaal�gezin�
de�heren�maatschappelijk�en�politiek�de�dienst�
uitmaakte.�Dat�ging�allemaal�veranderen�vanaf�
de� jaren� zeventig� van� de� negentiende� eeuw�
onder�invloed�van�de�grote�trends�in�de�Neder�
landse� geschiedenis:� de� Industriële� Revolutie,�
de�aanleg�van�spoor��en�waterwegen,�de�Socia�
le� Kwestie� en� de� Arbeidersbeweging,� de�
Schoolstrijd�en�de�Verzuiling.�Ook�Weesp�bloei�
de� op,� totdat� ook� hier� de� grote� economische�
crisis�van�de�jaren�dertig�toesloeg�en�tijdens�de�


