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Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

Een vliegtuig van dit type (Dornier 217‐E) stortte in 1942 neer bij Eemnes. Peter Bruin onderzocht de toedracht.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Een bont palet
Het meinummer van TVE had als thema 'Kunst
en architectuur in Blaricum'. Hoewel het een
dubbeldik nummer was, is daarmee het thema
bepaald nog niet uitgeput. U vindt dan ook in
dit septembernummer een artikel van Douwe
van der Meulen over de schilder Herman Kruy‐
der, die in Blaricum zeven productieve, maar
ook depressieve jaren kende. Frits Booy be‐
schrijft de zeer geslaagde Open Dag van TVE
(en natuurlijk van de Historische Kring Blari‐
cum) die op 13 mei plaatsvond.
De overige artikelen in dit nummer gaan over
heel verschillende onderwerpen en periodes:
over kerkelijke, waterstaatkundige en militaire
zaken, over de Middeleeuwen, de negentiende
en de twintigste eeuw. En we bezoeken niet
alleen Blaricum, maar ook Kortenhoef, Laren,
Eemnes en de Vechtstreek. Om in termen van
ons vorige nummer te blijven: een bont palet.
Jaap Groeneveld vraagt zich af, hoe en waar‐
om Sint Jan in Laren erin geslaagd is om Sint
Vitus te verdringen. Zijn artikel is een volgende
stap in de discussie over de patroonheilige van
Laren die door Harry van der Voort in ons tijd‐
schrift is aangezwengeld. Aan wie de rooms‐
katholieke kerk van Kortenhoef is gewijd, daar‐

over is geen discussie mogelijk: aan Antonius
van Padua. Claudette Baar schetst de (neo‐
gotische) achtergrond van dit kerkgebouw en
leidt ons erin rond.
Als de geschiedenis even anders was gelo‐
pen, dan was het Amsterdam‐Rijnkanaal niet
via Utrecht, maar via Amersfoort in de Rijn
uitgekomen. Gerard Baar laat zien dat de aan‐
leg van dit kanaal (letterlijk) heel wat voeten in
de aarde had. Op 22 april 1942 stortte bij Eem‐
nes een Duitse bommenwerper in de weilan‐
den neer. Peter Bruin is nagegaan, hoe dat
heeft kunnen gebeuren en wat er over de be‐
manning te vinden was.
Veel lezers van TVE zullen de ‘kaart van Perk’
van 1843 kennen, bij sommigen hangt hij wel‐
licht aan de muur. Anton Kos schetst de achter‐
grond van deze kaart.
Tenslotte beschrijft Joris Cammelbeeck de
uitreiking van de Ludenpenning aan de vrijwil‐
ligers van het Goois Natuurreservaat, alsmede
de lezing die Jaap Mulder daarbij hield (over de
das in onze regio).
Als dit geen gevarieerd nummer is, dan weet
ik het niet meer. Veel plezier ermee.
Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag (grote inzet): Jules Breton, ‘La fête de Saint Jean’ (1875).
© 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.
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De Heilige Antonius van Paduakerk
oftewel Neogotiek in Kortenhoef

Claudette Baar

Toen de katholieken na 1795 weer openlijk kerken konden bouwen, deden ze dit
aanvankelijk in de indertijd heersende, neoclassicistische stijl. Hier kwam in het
midden van de negentiende eeuw verandering in, nadat in 1848 de vrijheid van
godsdienst grondwettelijk werd vastgelegd en elk kerkgenootschap zich naar eigen
inzicht kon organiseren. Dit betekende voor de rooms‐katholieken herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie en het startsein voor een van de grootste
bouwcampagnes in de negentiende eeuw.
Na 1853 verrezen 700 katholieke neogotische
kerken, die vaak het silhouet van een dorp be‐
paalden of markante punten vormden in het
stadsgezicht. De Sint Laurentiuskerk (1876) te
Weesp is hier een mooi voorbeeld van. Helaas
maakte een brand in oktober 2016 er tijdelijk
een einde aan. Vele van deze kerken zijn intus‐
sen gesloopt of hebben een andere bestem‐
ming gekregen, bijvoorbeeld de Sint Vituskerk
in Bussum, waarin eind jaren negentig apparte‐
menten zijn gebouwd. Een aantal kerken is
gerestaureerd, deze worden niet alleen ’s zon‐
dags bezocht door de eigen aanhang, maar
functioneren ook als monumenten die door
allerlei belangstellenden worden bezocht.
Waarom kozen de katholieken in de tweede
helft van de negentiende eeuw voor de goti‐
sche vormentaal? Voor een antwoord op deze
vraag komen we terecht bij ‘het Amsterdamse
ABC’ oftewel: Jozef Alberdingk Thijm (1820‐
1889), Jan Willem Brouwers (1831‐1893) en Pier‐
re Cuypers (1827‐1921).

Het Amsterdamse ABC
Alberdingk Thijm, een mondige en strijdbare
voorvechter van de katholieke emancipatie,
verwoordde de keuze voor de gotiek in zijn
eigen tijdschrift De Dietsche Warande. Het neo‐
classicisme dat in zijn tijd bij de katholieken nog
in zwang was, wees hij af, omdat hij het als
‘onwaar’ en ‘heidens’ beschouwde. ‘Onwaar’,
omdat het bouwmateriaal uit baksteen, hout

en een witgeschilderde stuclaag bestond, in
plaats van het natuursteen en marmer dat ge‐
suggereerd werd. Hij stond een constructieve
bouwwijze voor, zoals deze werd toegepast bij
de gotische kathedralen uit de dertiende eeuw,
waar sprake is van gemetselde gewelven, die
gedragen worden door een stelsel van luchtbo‐
gen en steunberen. ‘Heidens’, omdat het neo‐
classicisme zich baseerde op de Griekse en
Romeinse bouwkunst. De gotiek zag Alber‐
dingk Thijm als een bij uitstek christelijke bouw‐
stijl. De geëmancipeerde katholieken be‐
schouwden de gotiek als hun stijl, nadat ze hun
oude gotische kerken waren kwijtgeraakt in de
Reformatie.
Symbolische aspecten van het gotische
kerkgebouw
In zijn in 1858 geschreven boek De Heilige Linie
gaat Alberdingk Thijm in op de symbolische
aspecten van het gotische kerkgebouw. De
titel van zijn boek geeft aan dat de oost‐west‐
as van wezenlijk belang is. De kerk is gericht
naar het oosten, daar liggen de apsis (altaarnis)
en het priesterkoor. Het oosten verwijst naar
Christus, de apsis en het priesterkoor symboli‐
seren de zegevierende kerk in de hemel. Het
schip daarentegen staat voor de strijdende
kerk op aarde. De noordzijde is de duistere
kant: hier werd dan ook in de Middeleeuwen
niet begraven. Maar vanuit het koor gezien is
de noordzijde bevoorrecht: daarheen stroom‐
de het bloed uit de zijde van Christus aan het
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Heilige Antonius van Paduakerk te Kortenhoef.

kruis, het is de kant van Maria en van het Maria‐
altaar. De tweedeling hemel en aarde is terug
te vinden in de plattegrond, waar de gebroken
driehoek van de apsis naar het oosten gericht is
en de hemel symboliseert, en de rechthoek het
schip, de aarde representeert. Deze tweedeling
is ook terug te vinden in de dwarsdoorsnede
van de kerk: de driehoek wijst naar boven en
vertegenwoordigt de goddelijke orde, terwijl
de rechthoek te tijdelijke orde vertegenwoor‐
digt. Een dergelijke tweedeling keert ook terug
in het venster.
Het interieur
Niet alleen het gebouw moest gotisch zijn maar
ook het interieur. Barokke en neoclassicistische
beelden worden afgewezen als te lichamelijk
en te weinig ingetogen. Hier is Jan Willem Brou‐
wers aan het woord, de tweede uit ‘het Am‐
sterdamse ABC’. Na zijn priesterwijding werd
184

hij leraar aan het bisschoppelijke college te
Roermond. Wanneer hij in 1862 redacteur
wordt van het katholieke dagblad De Tijd, ver‐
huist hij naar Amsterdam om tien jaar later
pastoor te worden in Bovenkerk. Brouwers
was een gevierd redenaar, die overal spreek‐
beurten vervulde, onder andere over kerkelijke
kunst.
De keuze voor de gotiek, ook voor interieur
en decoratie, had te maken met een romanti‐
sche restauratie van het laatmiddeleeuwse
productiesysteem. De gotische kathedraal was
immers het resultaat van eendrachtige samen‐
werking van metselaar, beeldhouwer, glazenier
en schilder onder leiding van de bouwmeester.
Hier komen de ideeën van Eugène Viollet‐le‐
Duc (1814‐1879), architect, restaurator van mid‐
deleeuwse kerken en schrijver over architec‐
tuur, naar voren. Hij pleitte voor werkplaatsen
waar de leerlingen het vak van de meester leer‐
den, zoals dit ook in de Middeleeuwen gebeur‐
de. Bovendien wilde Viollet‐le‐Duc de bouw‐
kunst en beeldende kunst, die in de negentien‐
de eeuw uit elkaar waren gegroeid, weer bij
elkaar brengen. In Nederland is het vooral Pier‐
re Cuypers geweest die dergelijke ideeën heeft
gerealiseerd.
Cuypers wilde niet alleen kerken bouwen,
maar ze ook voorzien van meubilair in de stijl
van de gebouwen en ervoor zorgen dat er een
passende decoratie kwam. Daartoe zette hij in
1853, samen met Frans Stolzenberg (1805‐
1875), te Roermond een atelier voor christelijke
sierkunst op. Terwijl beeldhouwers – die in een
kunstacademie waren opgeleid en werkten
volgens de neoclassicistische traditie – formele
schoonheid zochten, ging het in de gotisch
werkende ateliers meer om de ideële inhoud.
Volgens Brouwers voegt de decoratie wat toe
aan het kerkgebouw. Hij vergelijkt de architec‐
tuur met het geloof. Evenals het geloof is de
architectuur de grondslag. Het gotische ge‐
bouw spreekt zijn eigen taal en roept ons toe:
‘Naar boven, naar boven, sursum corda, harten
omhoog!’ Deze gedachte moet onderbouwd
worden door beeld‐ en schilderkunst in muur‐
vlakken, gewelf en in vensterglas, elkaar onder‐
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steunend naar volmaaktheid in maat en ge‐
wicht harmonisch samenwerkend.

Het Utrechts kwartet
Naast Amsterdam was Utrecht een belangrijk
centrum waar het de neogotiek aangaat. Er
wordt wel gesproken over ‘het Utrechts kwar‐
tet’, bestaande uit de architect Alfred Tepe
(1840‐1920), de beeldhouwer Wilhelm Mengel‐
berg, de glazenier Heinrich Geuer en de edel‐
smid Gerard Brom; dit alles onder leiding van
Gerard van Heukelum (1834‐1920), priester van
het aartsbisdom. Van Heukelum richtte ook het
Sint‐Bernulphusgilde op, een vereniging van
priesters die geïnteresseerd waren in kerkelijke
kunst en die, als potentiële opdrachtgevers,
doordrongen dienden te worden van de goti‐
sche beginselen.
Het programma van het gilde werd toegelicht
door Herman Schaepman, priester, publicist en
later staatsman, in het openingsartikel van Het

Gildeboek, tijdschrift voor kerkelijke kunst en
oudheidkunde, uitgegeven door het Sint‐
Bernulphusgilde. Pas in de Middeleeuwen –
aldus Schaepman – is het christendom een al‐
doordringend levensbeginsel geworden. Toen
eerst kon men spreken van een christelijke
maatschappij met als uiting een echte christelij‐
ke kunst. Volgens Schaepman en zijn aanhan‐
gers is de neogotiek het passende gewaad van
de Kerk en getuigt dit kleed van de eeuwige vitali‐
teit van de eeuwenoude draagster ervan.
Vele neogotische kerken zijn in de jaren ze‐
ventig van de vorige eeuw gemoderniseerd en
ontdaan van hun neogotische uiterlijk. De Sint
Antonius van Paduakerk in Kortenhoef heeft
nog steeds een interieur dat beïnvloed is door
het Sint‐Bernulphusgilde, deze kerk is ontwor‐
pen door Alfred Tepe en gebouwd in 1879‐1880.
Alfred Tepe
Alfred Tepe werd geboren in Amsterdam in
1840 en overleed in Düsseldorf in 1920. Hij volg‐
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Beeltenis van de heilige Cornelius en de heilige
Antonius.

Gebrandschilderde ramen: links Maria, rechts Sint
Agnes.

kerk, die aanwezig is in het landschap, maar
toch ook weer niet detoneert door haar groot‐
te of sterk afwijkende bouwstijl.

De Parochie van de Heilige Antonius van
Padua te Kortenhoef
de van 1861 tot 1864 een klassieke opleiding
aan de Bau‐Akademie in Berlijn, studeerde wis‐
kunde te Münster en was tussen 1867 en 1872
werkzaam bij Vincent Statz in Keulen, alwaar hij
meewerkte aan de voltooiing van de Keulse
Dom. Van 1872 tot 1884 woonde hij in Utrecht
op de Maliebaan in een door hemzelf ontwor‐
pen huis en was aldaar lid van het Sint‐
Bernulphusgilde.
De kerken van Tepe zijn zonder uitzondering
sober en vrijwel geheel in baksteen uitgevoerd
met vermijding van natuursteen. Ook het in‐
wendige is opvallend door eenvoud. Deze so‐
berheid, gepaard aan een goed gevoel voor
verhoudingen, geeft een verklaring voor het
feit dat zijn kerken zich zo goed aanpassen aan
het karakter van het landschap of het stads‐
beeld. Ook de Antoniuskerk is hiervan een mooi
voorbeeld. Ze is te typeren als een echte dorps‐
186

Voordat de Parochie van de Heilige Antonius
van Padua te Kortenhoef/’s‐Graveland ‘canno‐
niek’ werd opgericht in 1855, woonden er al
katholieken in dit gebied. Een document uit
1156 maakt melding van ‘een kerk met tienden’
in het gebied van Curtevenne. Dit duidt erop
dat er toen al een kerkgemeenschap was die
over inkomsten beschikte. Een later document
uit 1380 maakt melding van een kleine kapel
aan de Dijk in Kortenhoef. In de loop van de
zestiende eeuw werd deze kapel uitgebouwd
tot een kerkgebouw, dat tijdens de Reformatie
in protestantse handen overging. Dit fraaie
laatgotische kerkje, de huidige Nederlandse
hervormde kerk, werd in de jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw ingrijpend geres‐
taureerd en is vandaag de dag nog te bewonde‐
ren aan de Kortenhoefsedijk. De katholieken
die niet overgingen tot de nieuwe leer, werden
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Zicht op het hoofdaltaar.

dakloos, want ze hadden geen kerk meer en
geen parochie. Voor hun geestelijke verzorging
waren ze vooral aangewezen op het buurdorp
Ankeveen en het verder weggelegen Slootdijk
(tegenwoordig Loenersloot).
Kerken in een ‘koetshuis’
Deze situatie duurde voort tot in het begin van
de negentiende eeuw, nadat in de nieuwe
Grondwet van 1798 de godsdienstvrijheid oﬃci‐
eel was vastgelegd en de bevoorrechte status
van het protestantisme was afgeschaft. Dat
stelde veel plaatselijke katholieke geloofsge‐
meenschappen in staat weer een eigen paro‐
chie met een eigen kerkgebouw op te richten,
vaak met subsidie van de regering. Zo ook in
Kortenhoef. In 1810 kreeg een groep Korten‐
hoefse katholieken van de aartspriester van
Utrecht toestemming om een eigen ‘statie’ op
te richten. Hiertoe werd een woonhuis (de
toekomstige
pastorie)
met
koetshuis

(omgebouwd tot kerkruimte) aangekocht aan
de Kortenhoefsedijk. Doordat het een kleine
parochie was, raakte men in nanciële moeilijk‐
heden, waaraan pas een einde kwam, toen In
het buurdorp 's‐Graveland zich steeds meer
nieuwe inwoners vestigden als gevolg van de
uitbreidingen van de grote buitenplaatsen al‐
daar. Onder hen ook vele katholieken, die op
de kerk van Kortenhoef aangewezen waren. Zij
waren gemiddeld ook welgestelder dan de
Kortenhoevers en droegen dus meer bij, maar
zij hadden wekelijks een lange weg te gaan
naar de kerk en konden geen fatsoenlijke plaat‐
sen krijgen, omdat die allemaal aan Kortenhoe‐
vers waren verhuurd!
Nadat de statie in 1855 oﬃcieel de status van
parochie had gekregen, verbeterde de situatie.
In 1877 werd pastoor Wilhelmus van Soest be‐
noemd in Kortenhoef. Hij zag al snel in dat hij
de parochie tot een veel grotere bloei zou kun‐
nen brengen, als hij een nieuwe kerk zou bou‐
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Plafondschildering.

wen op een meer centrale plaats, dichterbij het
dorp 's‐Graveland. Het kostte heel veel moeite
om de hiervoor benodigde gelden bij elkaar te
krijgen, maar dankzij de nanciële steun van de
‘s‐Gravelandse katholieken en het doorzet‐
tingsvermogen van pastoor Van Soest lukte het
om de plannen te realiseren.
Een nieuw en ‘echt’ kerkgebouw
De geschiedenis van de huidige Antoniuskerk in
Kortenhoef begint op 28 maart 1879, de datum
van het schrijven waarin de aartsbisschop van
Utrecht, mgr. Schaepman, het kerkbestuur
machtiging verleent de bouw van een nieuwe
kerk en pastorie aan te besteden. De kerk
moest worden gebouwd volgens tekening en
bestek die architect Alfred Tepe te Utrecht aan
de aartsbisschop had voorgelegd.
Kort daarop vond de aanbesteding plaats.
Op 10 mei 1879 volgde de denitieve goedkeu‐
ring van de bouw, die op 11 juli van dat jaar oﬃ‐
cieel van start ging met het leggen van de eer‐
188

ste steen door Henricus Zacharias van Keste‐
ren, oud zeven jaar. De gedenksteen die hier‐
aan herinnert, is nog te zien in het kerkportaal.
De kerk was gebouwd op een stuk weiland aan
de Meent, die later werd hernoemd tot Kerk‐
laan, en staat daar nog steeds. Omdat de nan‐
ciële middelen onvoldoende waren, kreeg het
kerkbestuur in eerste instantie geen toestem‐
ming van het aartsbisdom om de toren van de
kerk direct af te bouwen. Door de verkoop van
de oude kerk en de pastorie aan de Korten‐
hoefsedijk kwam er echter extra geld vrij en zo
kon de nieuwe kerk toch volledig worden afge‐
bouwd en op 9 juni 1880 door de aartsbisschop
worden gewijd. Voor de inrichting en de aan‐
kleding van het gebouw was op dat moment
geen geld meer. Deze zouden in de loop van de
daarop volgende jaren stukje bij beetje worden
aangevuld.
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Restauratiewerkzaamheden in 1988.

De inrichting van de Antoniuskerk
Op een van de oudste foto's van het kerkinteri‐
eur, genomen omstreeks 1900, is te zien dat de
meest voorname interieurstukken zoals ramen,
altaren, triomfkruis, beelden, betegeling, orgel
en beschilderingen al aanwezig zijn. Dit zegt
wel iets over de oﬀerzin van de parochianen en
het enthousiasme van bouwpastoor Wilhelmus
van Soest om ‘zijn kerk’ helemaal voltooid te
zien. De belangrijkste onderdelen van het inte‐
rieur worden hierna beschreven, maar ook de
details zoals kandelaars, wijwatervaten, gods‐
lamp, monstrans zijn zeer de moeite van het
bekijken waard. Zij werden in de loop der jaren
ontworpen en gemaakt conform de richtlijnen
van het Sint‐Bernulphusgilde en vormen samen
een harmonieuze eenheid.
De altaren
De altaren, de voormalige preekstoel (verwij‐
derd in 1939) en de communiebank (verwijderd
in 1967) werden ontworpen door de beeldhou‐
wer Mengelberg. De houten panelen van de
preekstoel met daarop de vier evangelisten zijn
later verwerkt in een hulpaltaar dat nog te zien
is in de spreekkamer van de pastorie.
Het hoofdaltaar uit 1883 is een zogenaamd
vleugelaltaar. Vroeger waren de vleugeldeuren
door de week, bij uitvaarten, in de Advent en in
de Vastentijd gesloten. Op de deuren zijn de
heiligen Wilhelmus (verwijzend naar pastoor
van Soest), Cornelius en Gerardus (verwijzend
naar twee parochianen die middels belangrijke
giften de bouw van de kerk mede mogelijk
maakten) en Antonius (de patroonheilige) af‐
gebeeld. De beelden in de kasten zijn van Sinte
Catharina en Maria Magdalena, Sint Willibrord
en Sint Joris met de draak, die ook in het mo‐
zaïek in de tegelvloer van het liturgisch cen‐
trum te zien is.
De deuren van het tabernakel komen uit het
atelier van de Utrechtse edelsmid Leo Brom. Zij
bevatten afbeeldingen van Jezus en van de
apostel Petrus, die verwijzen naar het ‘levend
brood’ dat in het tabernakel bewaard wordt.
De twee zijaltaren, gewijd aan Maria en Jo‐

zef, dateren uit 1884. De beelden van Maria en
Jozef erboven werden in 1897, samen met het
triomfkruis, aangeschaft. In de tegelvloer vóór
deze altaren zijn een adelaar (evangelist Johan‐
nes) en een leeuw (evangelist Marcus) afge‐
beeld. Het triomfkruis is in 1968 verwijderd,
omdat het door de slechte staat gevaar ople‐
verde. Alleen het afgeloogde beschadigde cor‐
pus bleef bewaard. In 2004 is een nieuw tri‐
omfkruis in de kerk opgehangen, met het oor‐
spronkelijke, gerestaureerde corpus.
De doopvont
De doopvont van zwart marmer, afgedekt met
een torenvormig koperen deksel, dateert uit
1886. Zoals in die tijd gebruikelijk werd deze in
een doopkapelletje helemaal achterin de kerk
geplaatst, omdat de ongedoopten eigenlijk nog
geen toegang tot de gewijde kerkruimte had‐
den. Toen in de loop der jaren de inzichten
omtrent het sacrament van het doopsel veran‐
derden, raakten doopkapel en doopvont in
onbruik. Bij de restauratie van het kerkinterieur
in 1986 verhuisde de doopvont naar een nieu‐
we plaats links voor in de kerk, waar deze tij‐
dens doopvieringen weer kan worden gebruikt.
De voormalige doopkapel werd ingericht als
Antoniuskapelletje.
Kruiswegstaties
De veertien kruiswegstaties dateren uit 1893.
Maker en herkomst zijn niet bekend. Zij zijn
gemaakt van gips en daardoor zeer kwetsbaar.
In de loop der jaren liep een aantal ervan dan
ook ernstige beschadigingen op. In 1986 wer‐
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Vloertegels voorstellende Sint Gregorius en de draak.

den de staties in het atelier van beeldhouwer
Jan van Ieperen in Schoonhoven gerestau‐
reerd.
De wandbetegeling
Wat deze kerk zo uniek maakt, is de volledige
betegeling van alle wanden in het interieur, in
ons land een zeldzaamheid. Deze werd aange‐
bracht om technische redenen, namelijk om
het doorslaan van vocht door de muren tegen
te gaan. De bont gedecoreerde tegels waren
overgebleven tijdens de bouw van het Centraal
Station in Amsterdam en werden tussen 1887
en 1900 aangebracht door Klaas Windt, een
parochiaan uit 's‐Graveland, die dit helemaal in
zijn eentje deed. De veelkleurige betegeling,
die op elke bezoeker die voor het eerst de kerk
betreedt, een overweldigende indruk maakt,
was tijdens de voorbereidingen voor de grote
restauratie van de kerk in de jaren tachtig van
de afgelopen eeuw onderwerp van heftige
discussie. De restauratiearchitect H.J.A. van Hal
was van mening dat de betegeling moest ver‐
dwijnen, omdat zij niet in het interieur thuis‐
hoorde en pas achteraf, buiten medeweten van
architect Tepe, was aangebracht. Bovendien
domineerden de bonte tegels zodanig dat de
gebrandschilderde ramen en de gewelfdecora‐
ties niet tot hun recht kwamen.
Uit historisch en esthetisch oogpunt bezien
had van Hal waarschijnlijk gelijk. Maar het mo‐
ge duidelijk zijn dat met de wandbetegeling
tevens het unieke karakter van het kerkinteri‐
eur zou verdwijnen. Dat argument werd ook
door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
op waarde geschat, want deze gaf uiteindelijk
geen toestemming de door van Hal voorgestel‐
de versobering van het interieur uit te voeren.
De schilderingen
De beschildering van de gewelven, de dagkan‐
ten van de ramen, de bogen en de kolommen
werd vanaf 1887 aangebracht door de decoratie‐
schilder Jansen van Zevenaar, naar een ontwerp
van Friedrich Wilhelm Mengelberg. De beschilde‐
ring van het priesterkoor bevat boven de deuren
naar de sacristieën, afbeeldingen van engelen
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met de oude gemeentewapens van Kortenhoef
en 's‐Graveland. Van 1986 tot 1987 werd het
schilderwerk, dat in slechte staat verkeerde,
door de firma Gebr. Van der Plas te Rosmalen
geheel in de oorspronkelijke staat hersteld.
De ramen
Alle ramen in de kerk, behalve dat op het voor‐
malige zangkoor, zijn ontworpen door glaze‐
nier Heinrich Geuer en werden geplaatst vanaf
1887. De ramen in het priesterkoor hebben
betrekking op de viering van de Eucharistie,
terwijl die in het schip de voorstellingen van 26
mannelijke en vrouwelijke heiligen bevatten.
De initialen op de wapenschilden in de onder‐
ste raamsegmenten verwijzen naar parochia‐
nen die destijds door aanzienlijke giften de
aanschaf van de ramen mogelijk maakten.
Het grote raam in de westgevel van de toren
is ontworpen door Lambert Simon en werd
geplaatst in 1966, omdat het oorspronkelijke
raam, waarin paus Gregorius, Sint Caecilia en
koning David waren afgebeeld, in slechte staat
verkeerde. Het huidige raam bevat een voor‐
stelling van de verrijzenis van Christus, terwijl in
de voet allerlei bekende parochianen uit die
tijd, zoals juﬀrouw Jansen (onderwijzeres en
organiste), zuster Ans Spapens (wijkverpleeg‐
ster) en kerkmeester Henk Brouwer staan afge‐
beeld. In 1984 werden de ramen in het priester‐
koor en het schip, die in slechte staat verkeer‐
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den, door glazenier Stef Hagemeier te Tilburg
gerestaureerd.
Het Maarschalkerweerd‐orgel
Het Maarschalkerweerd‐orgel, een tweeklaviers
instrument met pedaal, dateert uit 1897. Het
werd toen geplaatst op het oksaal (plaats van
het zangkoor) in twee kasten en met een vrij‐
staande speeltafel. De aandrijving was pneuma‐
tisch. Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw
ten gevolge van de veranderde inzichten ten
aanzien van de liturgie het zangkoor verhuisde
naar een plaats vóór in de kerk, raakte het orgel
in onbruik. Doordat het niet meer werd be‐
speeld, ging de toestand ervan snel achteruit.
In 1994 werd het orgel van de koorzolder ver‐
wijderd en door orgelbouwer fa. J.J. Elbertse &
Zn. te Soest geheel opnieuw opgebouwd. Het
werd met enkele registers uitgebreid en samen
met een nieuw ontworpen speeltafel in een
geheel nieuwe kast geplaatst, waarin elementen
van de oorspronkelijke kast werden hergebruikt.
Het orgel kreeg een nieuwe plaats in de zuidelij‐
ke zijbeuk van de kerk, dicht bij het liturgisch
centrum en de plek van het zangkoor, zodat het
bij de vieringen weer volledig functioneel is. Het
orgel in zijn huidige vorm wordt door velen ge‐
roemd om zijn prachtige klank.
Recente toevoegingen en veranderingen
De meest ingrijpende verandering aan het inte‐
rieur vond plaats in 1986, toen het huidige litur‐
gisch centrum werd aangebracht. In de oor‐
spronkelijke situatie was de communiebank in
de boog tussen schip en priesterkoor geplaatst
en was de vloer van de apsis met één trede
verhoogd. Het nieuwe liturgisch centrum was
veel groter en lag twee treden boven het ni‐
veau van de kerkvloer. Bij de aanleg ervan wer‐
den de oorspronkelijke tegelvloeren van de
apsis en van het deel van het schip dat door de
verhoging zou worden bedekt, geheel opgeno‐
men. De vrijkomende tegels werden verwerkt
in de nieuwe vloer van het liturgisch centrum.
Het tegelmozaïek met de voorstelling van Sint
Joris met de draak, dat oorspronkelijk in de
vloer vóór de communiebank lag, kreeg daarin
een prominente plaats.

Voor de inrichting van het liturgisch centrum
werd in 1986 nieuw meubilair aangeschaft,
bestaande uit een altaar, een ambo (verhoogde
lessenaar), een credens (dientafel) en dertien
zitbanken voor het zangkoor en de misdie‐
naars. Het meubilair werd vervaardigd door
meubelmaker Bert Pijnse van der Aa te 's‐
Graveland naar een ontwerp van architect
H.J.A. van Hal.
In 1984 werden nieuwe verlichtingsarmatu‐
ren in het schip van de kerk aangebracht. Oor‐
spronkelijk hingen er kaarsenkronen die in 1911,
toen de kerk elektrisch licht kreeg, werden
vervangen door ijzeren kronen met gloeilam‐
pen. In 1938 werden deze op hun beurt vervan‐
gen door koperen armaturen uit het atelier van
Leo Brom. Omdat deze armaturen tegenover
een hoog stroomverbruik slechts een matige
lichtopbrengst stelden, werden zij bij de nood‐
zakelijke vernieuwing van de elektrische instal‐
latie van de kerk in 1984 vervangen door nieu‐
we. Op advies van restauratiearchitect Van Hal
werd gekozen voor een eenvoudig en onopval‐
lend ontwerp.
Om een goede indruk te krijgen van deze
bijzondere kerk, moet u zelf eens komen kijken.
U kunt daarvoor een afspraak maken via het
parochiesecretariaat of de vieringen bezoeken.
De kerk staat voor iedereen open!
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Herman Justus Kruyder, een getroebleerd
kunstenaar

Douwe van der Meulen

In het Gooi woonden en werkten bekende kunstenaars als Mauve, Loeber en
Mondriaan. De laatste ontwikkelde zijn schilderstijl van romantisch naar
expressionistisch en hij was niet de enige bij wie zich dat voortdeed. Deze
stijlontwikkeling vond ook plaats bij de in Lage Vuursche geboren en in Baarn
opgegroeide kunstschilder Herman Kruyder (1881‐1935), een naam die waarschijnlijk
niet bij iedereen bekend is. In onderstaand artikel wordt nader ingegaan op zijn
leven en werk, waardoor de lezer hopelijk nieuwsgierig wordt naar de schilderijen
van deze interessante schilder en ze van dichtbij in een museum wil gaan bekijken.

Herman Justus Kruyder en zijn tweelingbroer
Willem Frederik Frans (Wim) werden geboren
op 7 juni 1881 in Lage Vuursche, als zonen van
Herman Justus Kruyder sr. (1831‐1918) en Anna
Maria Geertruida Klokke (1843‐1931). Hun vader
was Nederlands Hervormd en hun moeder
Luthers. De tweeling werd Luthers gedoopt.
Herman zou een kunstopleiding volgen en Wim
werd later opgeleid tot werktuigbouwkundige.
Het gezin verhuisde in 1884 naar Baarn, waar
de vader zijn functie als schoolhoofd in De
Vuursche verruilde tegen dezelfde functie aan
de nieuw gebouwde Oosterschool in Baarn. De
Oosterschool is de voorloper van de Baarnse
Bestevaerschool en De Uitkijck.
Opleiding
De jonge Herman kreeg in Baarn tekenlessen
van Carel van Dapperen, zelf leerling van Au‐
gust Allebé. In Wormerveer werd Herman bij
een familielid opgeleid tot huis‐ en decoratie‐
schilder. Op zijn achttiende ging hij naar de
Kunstnijverheidsschool te Haarlem. Een van
zijn leermeesters was de schilder H.M. Krabbé.
In 1904 begon Kruyder als glasschilder en later
als ontwerper van gebrande glazen bij glaze‐
nier Jan Schouten in Delft. Diens atelier voor
gebrandschilderd glas was gevestigd in het
Prinsenhof in Delft. In dit glasatelier werkte ook
de latere schilder Jan Mankes. In 1907 ging
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Kruyder bij zijn ouders wonen – die inmiddels
naar Haarlem waren verhuisd – om zich hele‐
maal aan de schilderkunst te wijden. Zo kopi‐
eerde hij bijvoorbeeld oude meesters in het
Frans Hals Museum. Kruyder zou zijn werken
nooit dateren, daarom wordt zijn oeuvre vaak
ingedeeld naar de plaatsen waar hij woonde.

Haarlem 1907‐1916
In Haarlem trouwde Kruyder met de Amster‐
damse kunstenares Jo Bouman. Zij gaf van 1912‐
1916 les op de Dagtekenschool voor Kunstam‐
bachten. Zij schilderde, tekende, maakte hout‐
sneden, illustreerde kinderboeken en vervaar‐
digde lappencomposities. In 1928 exposeerde
ze in De Vuurslag in Den Haag deze lappencom‐
posities. Dieren vormden vaak het onderwerp
van haar kunstwerken. Jo Bouman was lid van
kunstenaarsvereniging De Ploeg. Haar kleurge‐
bruik van kobalt en hardgroen, mauve en
blauw doet denken aan de kleuren van Kruy‐
ders schilderijen.
Herman Kruyder maakte ook poppen en
schimmen voor een poppenspel. In 1912 richtte
Kruyder met Ko Doncker de vereniging Het
Schimmenspel op. Doncker schreef de teksten
en Kruyder vervaardigde de meeste schimmen.
Enkele jaren later ontstond in Haarlem het the‐
ater De Waagspelers, een groep poppen‐ en
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Zelfportret.

Paradijs II (1917).

schimmenspelers, waarvoor Kruyder handpop‐
pen maakte. Hij studeerde modeltekenen op de
tekenavonden in het Waaggebouw of in de
gemeenschappelijke ateliers, waar het er vrolijk
aan toe kon gaan. Soms speelde hij gitaar en
zong erbij.
Geïnspireerd door de omgeving van Haarlem
en Heemstede schilderde Kruyder in deze jaren
romantische bos‐ en weidelandschappen. Dit
landleven legde hij vast in bonte kleuren en
doet denken aan de volksschilderkunst. Naast
boeren en boerderijdieren schilderde hij ook
gestileerde plantmotieven. Het streven van de
schilder Henri Boot om ‘het wezen der dingen’
uit te drukken had grote invloed op Kruyder.
Het paradijs
De schilderijen met het paradijs als onderwerp
geven een beeld van Kruyders innerlijk: ener‐
zijds een sterk verlangen naar het paradijselijke
onbedorven leven en anderzijds de angst en
het schuldbesef. Tweemaal zou hij zijn paradijs
schilderen. In 1913 het grote doek Het Paradijs
met hoge bomen met op de voorgrond klein en
teder de eerst paradijsbewoners, het zuivere

leven. Adam en Eva staan als nietige schepsels
in een idyllisch, weelderig oerwoud afgebeeld,
omringd door hertjes. Tijdens de Eerste We‐
reldoorlog schilderde hij nogmaals een para‐
dijs, Paradijs II. Hierop zien we echter kale bo‐
men met mensen die beschutting zoeken bij de
dieren. In 1912 sloot Kruyder zich aan bij de
liberale Amsterdamse schilder vereniging Sint
Lucas, die openstond voor nieuwe richtingen
als het luminisme, fauvisme en kubisme. Geïn‐
spireerd door het kubisme en het expressionis‐
me ontwikkelde hij zijn eigen stijl: kunst met
intense kleuren.

Heemstede 1916‐1919 en Bennebroek 1919‐
1926
In 1916 vestigde Kruyder zich op Meester Lot‐
telaan 16 in Heemstede om later te verhuizen
naar de Achterweg. Vanaf deze tijd werd de
invloed zichtbaar van nieuwe stromingen in de
schilderkunst, zoals het expressionisme en het
kubisme. Zoals eerder gezegd, hij ontwikkelde
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Van links naar rechts staand: J. Wijkamp, T. Pluim, K.J. Tol; zittend: mej. Grullemans, H.J. Kruyder (hoofd), L.W. v.d.
Lee en mej. Goudswaard.

echter een geheel eigen stijl met sobere vor‐
men, zware contouren en intense kleuren. Zijn
romantische voorstellingen van het landschap
werden steeds strenger en realistischer. Binnen
het expressionisme nam Herman Kruyder een
aparte plaats in. Hij werkte vrij geïsoleerd en
trad nauwelijks met zijn kunst naar buiten. Van
grote waarde was zijn vriendschap met de
schilder Leo Gestel (1881‐1941), die hij kende uit
het Amsterdamse kunstmilieu. In 1917 had Kruy‐
der zijn eerste eenmanstentoonstelling bij
kunsthandel De Bois in Haarlem. In 1918 sloot
hij met De Bois een vierjarig contract waarmee
hij zich verzekerde van inkomsten.
De Kruyders betrokken in 1923 hun nieuwe
afgelegen op Kleine Sparrenlaan 22 in Benne‐
broek. Zij leefden er teruggetrokken in de na‐
tuur. In zijn zoeken naar een veilige plek voelde
Kruyder zich beschermd en afgeschermd door
het bos. In deze Bennebroekse tijd grijpt hij
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terug op de glazenierskunst door de onkering
en kleurenpracht van glas‐in‐lood op het doek
te laten zien.
In die periode begonnen echter ook de de‐
pressies. Herhaaldelijk moest Kruyder worden
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis,
waar overigens ook zijn vrouw meer dan eens
belandde. De angsten en depressies van de
kunstenaar worden duidelijk voelbaar in zijn
werk. Een dreigende atmosfeer gaat zijn werk
overheersen. Kruyders gevoel van onmacht
tegenover de natuur leidde tot ernstige inzin‐
kingen. Zijn werk De varkensdoder schilderde hij
naar aanleiding van het slachten van krijsende
varkens in het dorp. De varkensdoder was de
man die het paradijselijke leven wreed ver‐
stoorde en de dood bracht. De gekwelde Kruy‐
der keerde zich af van de mens en hij hunkerde
naar een rusttijd.
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Gevelsteen van de atelierwoning aan de Mosselweg in
Blaricum, door Kruyder zelf vervaardigd.

De varkensdoder.

Blaricum 1927‐1934
Na een verblijf van zes weken in het ziekenhuis
te Bloemendaal volgde een periode van her‐
stel. Herman Kruyder zocht verdere genezing
in een lange reis door Zuid‐Limburg en België.
Hij bezocht onder meer exposities van de
Vlaamse kunstenaar Gustave van de Woestijne
met wie hij de obsessie voor het sterk vergrote,
uitpuilende oog deelt. Zijn realistische zelfpor‐
tret toont een kop met grote achterdochtige
ogen, waarbij de gelijkenis met zijn vader op‐
valt. Zijn somber gekleurde zelfportret lijkt zijn
geestelijke toestand uit te drukken. Zoals een
kind zijn verdriet niet kan verwoorden was het
voor Kruyder onmogelijk zijn eigen verdriet te
uiten in zijn werk.
Het medische advies om in het Gooi te gaan
wonen, had als resultaat dat hij met zijn vrouw
een huis te Blaricum betrok. Zijn atelierwoning
op Mosselweg 3 bestaat nog en is herkenbaar
aan een gevelsteentje dat hij zelf vervaardigde.
Ook in Blaricum zocht hij zijn onderwerpen in
de omgeving, zoals Melkmeisje, Wintergezicht
te Blaricum en Boerderij te Blaricum.
Geestelijke crisis
In 1926 maakte Herman Kruyder een ernstige
geestelijke crisis door. Als gevolg hiervan sloot
hij zich steeds meer van de buitenwereld af. In
Blaricum had hij veel contact met de schilder en

boekbandontwerper Leo Gestel die hem in
contact bracht met het kubisme van Paul Cé‐
zanne en Henri Le Fauconnier. Hij werkte er in
een realistische stijl een tijdlang met rustiger
kleuren. Maar de depressies, waar de gevoelige
Kruyder steeds meer last van kreeg, gaven zijn
schilderijen en tekeningen vaak een beangsti‐
gend karakter.
Eind jaren twintig wordt zijn manier van wer‐
ken realistischer, soms bijna naïef, en doet den‐
ken aan de Franse kunstenaar Henri Rousseau.
Het beangstigende karakter van het werk ver‐
dwijnt echter niet. Het verstoorde geluk is het
thema in zijn werk. Het schilderij Echtscheiding
lijkt de barsten in zijn ziel zichtbaar te maken.
De contrasterende kleurvlakken en veel onver‐
biddelijke lijnen accentueren het diepe verdriet
van de twee koppen. Het uitbeelden van per‐
soonlijk en verhevigd ervaren van de werkelijk‐
heid zou pas later door stromingen als Cobra
worden gedaan.
De angsten en depressies waar Kruyder in
toenemende mate last van kreeg, werden
zichtbaar in zijn werk. Zo ontstond in de Blari‐
cummer tijd een serie sombere en dreigende
dieren, zoals de kwaadaardige hond met een
touw om zijn nek. In de ogen van de doodsban‐
ge hond brandt een groen licht. Het grote som‐
bere schilderij Het laatste landschap was Kruy‐
ders laatste werk.
Dat Kruyder in Blaricum reeds landelijke er‐
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Echtscheiding.

Dorpsgezicht Blaricum.

kenning had gekregen als expressionist bleek
uit een anekdotisch voorval. Er was een exposi‐
tie georganiseerd door de Gooise schilders,
maar voor deze tentoonstelling had Kruyder
geen uitnodiging ontvangen. Met een kar met
daarop drie van zijn schilderijen ging hij naar
Hamdorﬀ in Laren, het café waar de Gooise
schilders vaak bijeenkwamen en ook exposeer‐
den. Op dat moment was men bezig de ten‐
toonstelling in te richten. Na rondgekeken te
hebben wees hij op drie werken. 'Dat is rot‐
zooi,’ verzekerde hij beslist, 'dat moet er uit!'
Hierop lichtte hij de gewraakte schilderijen van
de wand en hing er zijn eigen doeken voor in de
plaats. Toen knikte hij tevreden, keerde zich
zwijgend om en verdween met zijn handkar.

Terug naar Amsterdam 1934
Van tijd tot tijd kreeg Kruyder een psychische
inzinking en werd hij opgenomen in de Valerius‐
kliniek in Amsterdam. De behandelende artsen
adviseerden Kruyder en zijn vrouw gescheiden
te gaan wonen om te trachten de vicieuze cir‐
kel te doorbreken. Want ook Jo leed aan de‐
pressies en daarin leken ze elkaar af te wisse‐
len. Jo trok in bij haar moeder in Amsterdam en
Herman ging wonen op Zomerdijkstraat 18 in
de hoofdstad, waar hij over een atelier kon
beschikken. Hij overleed echter abrupt op 29
april 1935 tijdens een opname in de Valeriuskli‐
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niek aan de gevolgen van een sprong van een
balkon. Jo bleef bij haar moeder en zus Nel
wonen en verhuisde later met hen mee naar
Amersfoort. Jo zou op 28 juni 1973 overlijden in
verzorgingshuis Puntenburg in Amersfoort.

Exposities en blijken van waardering
De Larense verzamelaar T.A. Regnault kocht
regelmatig werk van Kruyder aan in een tijd
waarin deze kunstenaar ondergewaardeerd
werd. Toen het Ministerie van Onderwijs, Kun‐
sten en Wetenschapen in 1948 een tentoonstel‐
ling liet samenstellen die als 'ambassadrice' van
de Nederlandse moderne kunst door West‐
Europa en naar overzeese gebieden zou reizen,
werd de expressionistische Kruyder als centrale
guur gekozen. In 1952 en 1953 waren er over‐
zichtstentoonstellingen in Den Haag, Amster‐
dam en Den Bosch.
In 1988 kreeg Kruyders werk een blijk van
herwaardering met de internationale tentoon‐
stelling Ensor, Hodler, Kruyder, Munch, wegbe‐
reiders van het modernisme in het museum
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Douwe van der Meulen (Oranjewoud, 1954), was
onderwijzer in Krimpen aan den IJssel en in
Soest. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis en
heemkunde en heeft dan ook meegewerkt aan
diverse onderzoeken en uitgaven op het gebied
van vooral de lokale geschiedenis van Baarn en
Soest. Daarnaast is hij maker van puzzels en is
het ‘Frysk Puzelwurdboek’ 2004/DVD 2008 van
zijn hand.
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Een Dornier op de Driest

Peter Bruin

In de namiddag van 22 april 1942 stort een bommenwerper van de Duitse Luftwaﬀe
neer in de Noordpolder te Veen in Eemnes. De vier bemanningsleden overleven de
val, maar zijn ernstig gewond. Twee van hen bezwijken dezelfde dag, één overlijdt
negen maanden later aan de gevolgen, de vierde herstelt en bereikt een
respectabele leeftijd. In documenten en geschriften is vrijwel niets terug te vinden
over het enige Duitse vliegtuig dat in de oorlogsjaren in Eemnes is verongelukt. Bij
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en in de oorlogsarchieven
van het NIOD en het Rode Kruis is het ongeval niet bekend. Alleen het
Verliesregister van de Studiegroep Luchtoorlog 1939‐1945 en het Duitse Kracker
Luftwaﬀe Archive maken er melding van.

Het vliegtuig lag aan de overkant van de
sloot
Op klompen en met kleine pasjes schuifelt Wil‐
lem Hoogeboom, nazaat van een der oudste
Eemnesser geslachten, door het weiland schuin
achter zijn boerderij aan de Meentweg. Op een
zomerse avond in augustus 2016 fungeert hij
als gids naar de plek waar hij 75 jaar geleden bij
de neergestorte Duitse bommenwerper heeft
gestaan. Twaalf jaar oud was hij. Moeiteloos
haalt Willem herinneringen op aan het voorval.
Aan de Duitser die naast het toestel ligt, zich
opricht en dan in elkaar zakt. En hoe de inhoud
van de kapotte brandstoftank van het vliegtuig
golvend in een sloot stroomt. Als veldwachter
Jan de Groot en Duitse militairen arriveren
moet hij ophoepelen.
Nu speelt een pijnlijke knie hem parten. Over
zijn schouder sjouwt hij een polsstok mee. Voor
het geval er, om bij de ongevalslocatie te ko‐
men, over een sloot moet worden gesprongen.
Wanneer de snelweg A27 niet ver meer is,
houdt Willem halt en wijst naar een groepje
hoge bomen, iets verderop. Tijdens de val raak‐
te het vliegtuig enkele boomtoppen van het
bosje. De afgebroken takken heeft hij zien lig‐
gen. ‘Het vliegtuig was bezig met een oe‐
fening’, zegt hij. ‘Er werd hier vaak geoefend.
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Vanuit laagvliegende vliegtuigen werd er ge‐
schoten op schietschijven die vlakbij, nabij de
bunker, stonden opgesteld.’
De tocht vervolgend, verlegt Willem de koers
wat naar rechts. Even later staat hij stil bij een
sloot en wijst naar de overzijde. ‘Daar aan de
slootkant moet ie gelegen hebben.’ Het gat in
de grond dat de bommenwerper heeft veroor‐
zaakt, is nu met het blote oog niet meer zicht‐
baar. Het weiland was toentertijd van Teus
Elders. In de loop der tijd is de diepte opgevuld
met slib uit omliggende sloten. Tenslotte heeft
Peter van Middelaar, de volgende eigenaar van
het weiland, er zand in gestort. Van onder de
klep van zijn pet tuurt Willem over het water
naar onregelmatigheden of verkleuringen in
het landschap. Die zouden erop kunnen duiden
dat er op die plek iets aan de hand is met de
bodemstructuur. Maar hij ziet niets wat daarop
wijst. De polsstok behoeft deze avond geen
dienst te doen.

Een verplichte proefvlucht
Woensdag 22 april 1942 is een zonnige, friswar‐
me dag, de lucht is onbewolkt en er staat een
zwakke wind.1 In een hangar op de vliegbasis
Soesterberg wordt de Dornier 217‐E, werknum‐
mer 5368, rompcode F8+AP, nagekeken en wat
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Nabij deze plek in de Noordpolder te Veen in Eemnes
stond Willem Hoogeboom 75 jaar geleden
bij de neergestorte Duitse bommenwerper.

nodig is wordt gerepareerd. Voor ’s avonds
staat een gevechtsopdracht bij Engeland op
het programma. Omdat er reparaties aan de
tweemotorige bommenwerper zijn verricht,
moet eerst een verplichte proefvlucht worden
gemaakt, schrijft Kurt Reissenweber in 1986 in
een brief aan Jaap van der Woude.
De bemanning maakt deel uit van de 6e
Staﬀel van de Kampfgeschwader 40 (6./KG40)
en bestaat uit piloot Heinz Feller, boordschut‐
ter Kuno Witschel, waarnemer Hans Kiesler en
telegrast Kurt Reissenweber.2 KG 40 was een
maritieme patrouille‐eenheid, die door de Luft‐
waﬀe vooral werd ingezet tegen geallieerde
scheepvaart. De thuisbasis is Soesterberg,
maar ze vliegen ook vanaf Eindhoven, Gilze
Rijen en Franse vliegvelden. Doelen zijn, behal‐
ve geallieerde schepen, ook Engelse industrie‐
gebieden, vliegvelden en militaire objecten.
Soms worden mijnen gelegd in de monding van
de Theems, hachelijke ondernemingen die ge‐
paard gaan met grote Duitse verliezen.
De besturing werkt niet
Die middag om even na 16.00 uur gaat de Dor‐
nier de lucht in. Na 20 minuten vliegen wil pi‐
loot Feller vanuit een glijvlucht overgaan in een
korte scheervlucht, om het toestel af te vangen
(de neus van het vliegtuig iets oplichten, waar‐
door de daling langzamer verloopt) en weer op
te trekken. Als Feller op een hoogte van 120
meter het vliegtuig wil afvangen, roept hij dat
de besturing niet werkt. Hij kan de stuurknup‐

pel naar alle kanten bewegen zonder dat het
vliegtuig reageert. Een val is onvermijdelijk.
Met het hoofd tussen de knieën wacht Kurt
Reissenweber op de dingen die komen gaan.
Gerard Heerschop, Bertus Lanphen en nog
een vriendje van wie Gerard in oktober 2016 de
naam niet meer weet, zien het gebeuren. Ze
komen uit Blaricum, maar het buitengebied van
Eemnes is hun geliefkoosde plek om slootje te
springen, de gevaren van het Valse Bosje te
trotseren of, zoals nu, dotterbloemen te pluk‐
ken. Eerst schenken ze geen aandacht aan de
twee of drie vliegtuigen die aan het oefenen
zijn nabij de bunker op de Oostermeent. Zoiets
gebeurt vaker, daar zijn ze aan gewend. Maar
nu is het anders. Er is één toestel in de lucht.
Dat vliegt zó laag en maakt zóveel lawaai, dat
de drie knapen, elf‐twaalf jaar oud, er bang van
worden.
Wanneer het vliegtuig neerstort, raakt het
met de linkervleugel enkele bomen, het be‐
landt op de grond, ploegt met de linkervleugel
door het weiland waardoor een enorme wolk
van opstuivend veen en gras ontstaat, en slaat
enkele keren over de kop. Dan wordt het stil,
onnatuurlijk stil.

Drukte in de polder
Het ongeluk
Het toestel is in meerdere delen uiteengeval‐
len. De neus stak in de grond, de staart stond
omhoog, de achterkant leek redelijk intact, ver‐
telt Rietje Eek‐Jacobs. Er is rook, geen vuur.
Reissenweber is bewusteloos geraakt en be‐
vindt zich buiten het toestel, of wat daarvan
over is. Als hij even bij kennis is, weet hij dat
Feller in de buurt moet zijn. Hij hoort diens
kreten van pijn en spreekt enkele woorden met
hem.
Gerard Heerschop en zijn maatjes bevinden
zich op pakweg zestig meter afstand van een
deel van het vliegtuig. De stilte wordt doorbro‐
ken door hulpgeroep. Als ze gaan kijken waar
dit vandaan komt, zien ze in een ondiepe sloot,
bij het staartstuk, een man zitten. Hij draagt
een overall en wrijft met een, zoals het lijkt,
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Een Dornier 217‐E klaar om op te stijgen (foto Dornier GmbH).

smerige poetsdoek in zijn gezicht en roept
almaar mutti, mutti (mamma). De jongens zijn
geschokt en radeloos. Het komt niet bij hen op
de man op het droge te helpen.
Vanaf het erf van de boerderij van zijn ooms
Willem en Rut en tante Mietje aan de
Meentweg 109 ziet Herman Fokken het vlieg‐
tuig neerstorten. Hij haast zich naar de plek des
onheils en is er getuige van dat een der Duit‐
sers die bewusteloos in een sloot ligt, door
omstanders op de kant wordt getrokken.
Als kapelaan Boelens3 van de rooms‐
katholieke Nicolaasparochie in Eemnes een
gewonde Duitser hulp wil verlenen, neemt
Herman Fokken waar dat de kapelaan met een
trap in de rug van een toeschouwer duidelijk
wordt gemaakt dat dit humaan gebaar niet op
prijs wordt gesteld. Rietje Jacobs ziet ook een
man in een sloot. Hij ligt op zijn rug en ze
meent dat hij geen benen meer heeft.4
De drie Blaricumse vriendjes hebben in de
gaten dat in het voorste deel van het vliegtuig,
een eind van hen verwijderd, twee mannen
zitten. Dichterbij komen ze niet. We waren to‐
taal verbijsterd door wat we om ons heen zagen,
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zegt Gerard Heerschop nu. Ik weet het niet
zeker, maar het zou kunnen dat beide Duitsers
zich nog in de cockpit bevonden met de riemen
om.
Eerste hulp
Na geruime tijd komen Duitse militairen op zij‐
spanmotoren aan scheuren. Ze zijn eerst ver‐
keerd gereden, naar de plek waar de PHOHI‐
zendantennes in Huizen hebben gestaan. In het
begin van de oorlog zijn de antennes door solda‐
ten van de Genie opgeblazen om te voorkomen
dat ze in Duitse handen zouden vallen. Op de
Driest is veel volk op de been.5 De Duitsers begin‐
nen met het wegjagen van de kinderen. Dat lukt
pas als ze met hun wapens gaan zwaaien. Gerard
Heerschop en zijn vrienden keren huiswaarts.
Onderweg zien ze een auto rijden met een rood
kruis erop. Ook Rietje Jacobs gaat naar huis.
Volwassenen worden eveneens aangespoord te
vertrekken. Als Piet Heerschop, broer van Ge‐
rard, na het avondeten de ongevalsplek wil be‐
zoeken wordt dat niet meer toegestaan.
De vier Duitse bemanningsleden zijn in leven,
maar zwaar gewond.6 Piloot Feller heeft ern‐
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Het ingetekende vliegtuigje geeft de plaats aan waar de bommenwerper is neergestort. De kaart
is afkomstig van de Britse Royal Air Force en dateert uit 1945 (foto en bewerking Wiebe van IJken).

stig letsel aan beide benen opgelopen. Bij een
ander is een grote snee in de nek zichtbaar en
Reissenwebers lichaam zit onder de verwon‐
dingen. Enkele artsen verlenen eerste hulp.7
Lammert Hoogeboom, vader van Willem Hoo‐
geboom, zorgt voor water. De Feldgendarmerie
uit Hilversum stelt een onderzoek in.8 Duitse
militairen die de wrakstukken bewaken worden
ondergebracht in de woning van aannemer
Gerard Jacobs aan de Stachouwerweg in Blari‐
cum. Bij Jacobs waren al Duitse soldaten inge‐
kwartierd.9
De vier gewonden worden door ziekenauto’s
naar ziekenhuizen overgebracht. Een van hen,
vermoedelijk Witschel, naar het St. Janszieken‐

huis in Laren, de anderen naar het Wilhelmina
Gasthuis in Amsterdam10, tijdens de oorlogsja‐
ren omgedoopt tot Wester Gasthuis. Een deel
ervan is in gebruik als Luftwaﬀe Lazarett
(militair hospitaal). Witschel overlijdt aan het
begin van de avond in Laren. Zijn stoﬀelijk over‐
schot wordt dezelfde dag naar het Wester
Gasthuis vervoerd.
De mogelijkheid bestaat dat de gewonden,
vanaf de plaats van het ongeval, eerst zijn over‐
gebracht naar de woning van Gerard Jacobs in
Blaricum11 en daarvandaan naar de ziekenhui‐
zen. Dat vernam Bep Machielse uit Blaricum
van Antoinette (roepnaam Net) Borsen‐Jacobs,
dochter van Gerard Jacobs. De reden hiervoor
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Duitse observatiebunker op de Oostermeent. Links van
de bunker een werkstuk van kunstenaar
Gerard Lanphen. Uit: ‘Hei & Wei’, nr. 480, 3 juni 2016
(foto Frans Ruijter).

kan zijn dat de plaats van het ongeluk moeilijk,
zo niet onbereikbaar was voor ziekenauto’s. Op
welke wijze de gewonden vanaf de onge‐
valsplek naar de woning van Gerard Jacobs aan
de Stachouwerweg zouden zijn vervoerd, is
niet bekend. Het huis van Jacobs, gelegen aan
de rand van Blaricum, was zichtbaar vanaf de
ongevalslocatie en eenvoudig benaderbaar
voor voertuigen.
Wat rest
De wrakstukken van het vliegtuig zijn in korte
tijd opgeruimd. Niettemin blijft de ongevalsplek
in trek. Jongeren gaan er op zoek naar van het
vliegtuig afkomstige materialen. Ze vinden mu‐
nitietrommels, mitrailleurbanden, patronen en
stukken plexiglas en nemen die als souvenir
mee naar huis.12
Op 23 april 1942 maakt gemeenteveldwachter
Joannes de Groot proces‐verbaal op van het on‐
geval. Hij meldt dat het vliegtuig is neergestort
op een weiland ten noorden van de Meentweg in
Eemnes, zonder nadere plaatsaanduiding. Het
toestel ligt aan de westkant van de Meentweg,
ongeveer 700 meter achter de boerderij op num‐
mer 107, waar Teus Elders en zijn echtgenote
Neel Luijf wonen en ongeveer 400 meter verwij‐
derd van de Gooyergracht, de gemeentegrens
met Blaricum.

Een bunker op palen
De bunker van de Duitsers, waarover enkele ge‐
tuigen spraken, is in de oorlogsjaren gebouwd op
de Laarder Aangerecht, aan de oude kustlijn van
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Piloot Heinz Feller in de cockpit (bron Douwe Drijver).

de voormalige Zuiderzee. Het is niet bekend wie
de werkzaamheden heeft uitgevoerd, maar het
zou de Blaricumse aannemer en bunkerbouwer
Bertus Krijnen kunnen zijn geweest.
De omgeving doet dienst als oefenterrein
voor op de vliegbasis Soesterberg gestationeer‐
de bommenwerpers van de Luftwaﬀe. Die oefe‐
nen boven het IJsselmeer met het droppen van
bommen.
Zoals op meerdere oefenterreinen van de
Luftwaﬀe in het land, zijn ook hier de vliegtuig‐
bommen namaakmodellen van beton. Vanuit
de bunker worden de oefeningen door waarne‐
mers gadegeslagen en beoordeeld. Op het dak
zijn spiegels geplaatst, waardoor van binnenuit
meer zicht is op het buitengebeuren.13
Nadat de op palen rustende observatiebun‐
ker in de jaren zeventig van de vorige eeuw een
tijdlang dienst heeft gedaan als woning annex
atelier van Gerard (Gradus) Lanphen, moet de
Blaricumse kunstenaar noodgedwongen zijn
onderkomen verlaten. Het bouwwerk dient te
wijken voor de aanleg van de A27. Begin maart
1976 wordt de betonnen bunker door de Genie
opgeblazen.
Ten tijde van het ongeval was de Dornier niet
aan het oefenen, maar bezig met een proef‐
vlucht.

Sabotage?
Tijdens hun verblijf in het ziekenhuis vernemen
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Feller en Reissenweber dat het neerstorten van
de Dornier het gevolg was van sabotage. On‐
derzoek had aan het licht gebracht dat in de
hangar van de vliegbasis Soesterberg de
schroefkoppelingen van de hoogte‐ en rich‐
tingsroeren waren losgemaakt en de borgpen
was verwijderd, schrijft Reissenweber in 1986
aan Jaap van der Woude.
Maar is het waarschijnlijk dat er sabotage is
gepleegd? Bij ons zijn geen verhalen bekend over
sabotage in de hangars, zegt Richard de Mos,
bestuurslid van de Stichting Legerplaats Soes‐
terberg 1939‐1945. In en bij Soesterberg werden
wel Nederlandse arbeiders ingezet, laat hij
weten, maar meestal in ondersteunende func‐
ties. Sleutelen aan vliegtuigen was voorbehou‐
den aan Duits geschoold militair personeel.14
Indien er sprake is geweest van sabotage, dan
moet de crew dat al gevoeld hebben tijdens het
opstijgen, als het al mogelijk zou zijn geweest om
op te stijgen, wat ik betwijfel,15 zegt Frans van
Humbeek uit het Belgische Grimbergen, auteur
van luchtvaartboeken en hoofdredacteur van
Hangar Flying, een vereniging van Vrienden van
de Luchtvaart. Bert van Rhijn, militair lucht‐
vaartdeskundige bij het Nationaal Militair Muse‐
um in Soesterberg, acht sabotage uitgesloten.
Misschien zijn er fouten gemaakt, dat kan, maar
in het algemeen waren Duitse monteurs be‐
kwaam en hun controlesysteem functioneerde
goed. Bovendien vonden er ook nog controles
plaats door de vlieger en/of een monteur. Als het
besturingssysteem onklaar is gemaakt, dan is het
voor mij niet voor te stellen dat dit voor de
proefvlucht niet is gecontroleerd.16

De wetten van de vliegkunst
Als er geen sabotage heeft plaatsgevonden,
wat kan dan de oorzaak van het ongeval zijn
geweest? Er zijn twee mogelijkheden, zegt Bert
van Rhijn. Misschien is er een breuk ontstaan in
een van de besturingskabels. Dan ben je kansloos
als vlieger, zeker op een hoogte van 120 meter.
Voor hem is het waarschijnlijker dat de bom‐
menwerper, met een verwijzing naar de aero‐

dynamica, ‘overtrokken’ was. Dit komt er op
neer dat tijdens het optrekken van het toestel na
de duikvlucht, de luchtstroom over de vleugel
dusdanig verstoord wordt door de hoek van de
vleugel ten aanzien van de aanstromende lucht,
dat de draagkracht verloren gaat. Volgens Van
Rhijn was de Dornier 217‐E, een zwaar toestel,
redelijk underpowered. Met andere woorden: de
snelheid moest er op gehouden worden om de
kist in de lucht te houden. Als dat niet gebeurt,
kent het vervolg vaak een dodelijke aoop, zegt
hij. Het duurt redelijk lang als je na een duik‐
vlucht optrekt om de snelheid er weer in te krij‐
gen. Als je dit op lage hoogte doet, zoals de vlie‐
ger deed op 120 meter, kom je te kort. Hoe meer
je probeert te sturen, des te groter maak je het
probleem. Je hebt gewoonweg niet de tijd om
snelheid terug te winnen en uit de problemen te
komen. Het komt er in mijn visie op neer dat de
vlieger een inschattingsfout heeft gemaakt,17
legt Van Rhijn uit.
Hoe zit het dan met de sabotage waar Kurt
Reissenweber het over had? De feiten, omstan‐
digheden en visies die uit dit onderzoek naar
voren komen, maken het niet waarschijnlijk dat
de Dornier in Soesterberg is gesaboteerd op de
door Reissenweber beschreven wijze. Aanne‐
melijk is dat piloot Feller, door Reissenweber
omschreven als collega en vriend die hij in het
ziekenhuis geregeld bezocht, met Reissenwe‐
ber heeft gesproken over de feitelijke gebeur‐
tenissen die tot het neerstorten van het vlieg‐
tuig hebben geleid. In dat kader ligt het voor de
hand dat Reissenweber, uit piëteit met Feller,
ruim veertig jaar na het ongeval, voor de bui‐
tenwereld de oorzaak van het neerstorten
heeft willen verhullen door die anders voor te
stellen dan het was.
Als dit onderzoek plaatsvindt, is Kurt Reis‐
senweber 97 jaar oud. Hij woont in een senio‐
renwooncentrum van het Rode Kruis in zijn
geboortestad Coburg.18 Vanwege zijn hoge
leeftijd is afgezien van de mogelijkheid hem
een reactie te vragen op de bevinding dat de
oorzaak van het vliegtuigongeval waarschijnlijk
een andere is geweest dan die hij in 1986 be‐
kend heeft gemaakt.
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Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. De grafstenen van Kuno Witschel en Hans Kiesler (foto’s 6‐4‐2011).

De bemanningsleden en hoe het hen is
vergaan
De piloot: Feldwebel (sergeant) Heinrich Wil‐
helm (roepnaam Heinz) Feller is geboren op 14
juni 1917 in Limburg an der Lahn, zoon van Hein‐
rich Feller en Elisabeth Feller‐Stamm uit Diez an
der Lahn. Hij trad in het huwelijk op 6 decem‐
ber 1941 in Limburg/Lahn met Anna Elisabeth
Gertrud Müller, was in het burgerleven werk‐
tuigbouwkundige en woonde in Limburg/Lahn,
Wiesletstrasse 8. Zijn vader was als bewaarder
werkzaam in de strafgevangenis van Diez.19
Op de chirurgische afdeling van het Wester
Gasthuis in Amsterdam worden beide onderbe‐
nen van Feller geamputeerd. Het ene been net
boven de knie, het andere er net onder. Als
Feller voor verdere behandeling is overge‐
bracht naar Reservelazarett IV in Frankfurt am
Main, overlijdt hij daar op 21 januari 1943. Vol‐
gens de overlijdensakte is bloedvergiftiging de
doodsoorzaak.20 Feller is met militaire eer be‐
graven op de begraafplaats Auf der Unterheide
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in Limburg/Lahn.21 Een klein grafveld met een
gedenksteen herinnert daar nog aan de Duitse
gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.
De boordschutter: Gefreiter (soldaat 1e klas‐
se) Kuno Witschel, geboren op 10 mei 1921 in
Berlijn‐Charlottenburg, zoon van Paul Witschel
en Helene Witschel‐Quander, religie evange‐
lisch, machinebankwerker, ongehuwd, wonen‐
de in Berlijn, Oranienstrasse 12. Aan de hand
van een registratie van het Oberkommando der
Wehrmacht in Berlijn, wordt op 26 mei 1942
door de Burgerlijke Stand in Berlijn een overlij‐
densverklaring van Kuno Witschel opgemaakt.
Daarin staat dat Witschel op 22 april 1942 om
18.15 uur ‘in Laren bei Hilversum’ is overleden.
Als doodsoorzaak wordt vermeld: Flugzeugab‐
sturz, Unfall (vliegtuigongeluk).22 Witschel
wordt op 25 april 1942 op de Nieuwe Ooster
Begraafplaats in Amsterdam begraven.
De waarnemer: Feldwebel Paul Ernst Hans
(roepnaam Hans) Kiesler, geboren 18 mei 1914
in Delingsdorf (deelstaat Sleeswijk‐Holstein),
wonende in Ahrensburg (bij Hamburg), Theo‐
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dor Stormstrasse 7.23 Kiesler overlijdt op 22
april 194224 in Amsterdam. Hij wordt, evenals
Witschel, op 25 april 1942 begraven op de Nieu‐
we Ooster Begraafplaats in Amsterdam.25
Na de oorlog worden de ’foute graven’ van
oorlogsmisdadigers, collaborateurs, NSB’ers en
duizenden Duitsers van de Nederlandse be‐
graafplaatsen verwijderd. De stoﬀelijke over‐
schotten worden nagenoeg allemaal overge‐
bracht naar de Duitse Oorlogsbegraafplaats in
het Limburgse Ysselsteyn.26 Witschel en Kiesler
op 17 december 1947. In Ysselsteyn worden ze
herbegraven.
De telegrast: Gefreiter Kurt Gottlieb Reis‐
senweber, geboren op 29 januari 1919 te Co‐
burg.27
Twee dagen na het vliegtuigongeval komt
Reissenweber bij kennis in het Wester Gasthuis.
Hij heeft een hersenschudding, verwondingen
aan voorhoofd, slaap en linker scheenbeen en
zijn lichaam zit onder de zwellingen, kneuzin‐
gen en blauwe plekken.
Nadat Reissenweber uit het ziekenhuis is
ontslagen, wordt hij leraar op een vliegeroplei‐
dingsschool. Nadat hij is omgeschoold tot vlie‐
ger, raakt hij gewond en belandt weer in een
ziekenhuis. In 1945 wordt hij door de Amerika‐
nen krijgsgevangen genomen en drie maanden
later in vrijheid gesteld. Reissenweber keert
terug naar Coburg, vindt enkele kortdurende
baantjes, waarna hij als ambtenaar in dienst
treedt van de gemeente Coburg. Daar is hij
werkzaam tot zijn pensionering op 31 decem‐
ber 1981.
Op uitnodiging van de Koninklijke Lucht‐
macht brengt Reissenweber, in gezelschap van
zijn dienstkameraden van Kampfgeschwader 2
(KG2), waar hij na zijn opleiding tot vliegtuigte‐
legrast bij was ingedeeld, op 6 augustus 1986
een bezoek aan het vliegveld Welschap, nu
vliegveld Eindhoven. Daar wordt hun een kijkje
geboden in de keuken van de huidige vliegerij.
Reissenweber maakt van de gelegenheid ge‐
bruik een dag later, samen met een ex‐collega,
in Eemnes de plek te bekijken waar hij de val
van de bommenwerper heeft overleefd.28
Hij ontmoet er Herman Fokken, op het mo‐

Kurt Reissenweber in vol ornaat (bron Douwe Drijver).

ment van het ongeval vijftien jaar oud, die
wordt vergezeld door zijn zoon Bastiaan. ‘Het
weerzien verliep in een gemoedelijke sfeer’,
zegt Bastiaan. Hij herinnert zich dat zijn vader
en de Duitser hadden gesproken over omstan‐
ders, die een van de bemanningsleden uit een
sloot hadden gehaald. ‘Die man was buiten
kennis en lag met zijn hoofd onder water.29 Op
de terugreis bezoekt Reissenweber de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn, waar hij
een krans legt bij de graven van Witschel en
Kiesler.
Dit artikel verscheen eerder in het kwartaalblad
van de Historische Kring Eemnes, jaargang 39
nummer 1.
Peter Bruin was werkzaam bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Hij doet naspeuringen naar
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gebeurtenissen tijdens WO2 in de BEL‐
gemeenten en publiceert daarover in het kwar‐
taalblad van de Historische Kring Eemnes.
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De kaart verklaard

De kaart van Perk

Anton Kos

In een eerdere aevering van deze rubriek ging ik in op de zogenoemde kaart van
Walraven (1723). Na een conict met de Amsterdamse pendelaar François
Hinloopen (1657‐1735), moesten de erfgooiers hun claims in kaart brengen. Saillant
is dat de toen vervaardigde kaartenreeks – inclusief de fraaie kaart van Walraven –
ervoor zorgde dat de overheid precies wist waar zij moest zijn, toen zij in de
negentiende eeuw overging tot ontginning van woeste gronden. Echter door
ingrijpen van de visionaire Hilversumse notaris Albertus Perk (1795‐1880) bleef een
deel van de erfgooiersgrond ‘gemeen’ (de heideverdelingen van 1836 en 1843). En
ook toen werden er kaarten vervaardigd, waaronder ‘De kaart van Perk’. Daarover
gaat dit artikel.

De opmaat tot de kaart
Aan het begin van de negentiende eeuw had‐
den veel mensen genoeg van al die woeste en
onrendabele gemeenschappelijke gronden. Het
devies was: ontginnen! Het zou de boeren
meer eigen land opleveren en stedelijke ar‐
moedzaaiers zouden zich op het platteland
kunnen vestigen om daar als landbouwer aan
de slag te gaan. In 1809 werd een wet aangeno‐
men die de verdeling van gemeenschappelijk
bezit moest stimuleren. De overheid liet ook
haar oog vallen op de Gooise gemene gronden.
Volgens oude gewoonte kwamen de erfgooiers
in vergadering bijeen in de Grote Kerk van
Naarden om over deze voornemens te debatte‐
ren (23 januari 1811). Men stemde eendrachtig
tegen. Klaarblijkelijk hadden de erfgooiers
daartoe het volste recht, want de overheid kon
ontginning toen niet afdwingen of liever ge‐
zegd nóg niet afdwingen.
Zeventien jaar later: Albertus Perk trad aan
als secretaris van de erfgooiersorganisatie. Hij
was naast notaris ook agent van Domeinen (de
eigendommen van de hoogste machtshebber,
beheerd door agenten, onderdeel van het Mi‐
nisterie van Financiën). In 1837 werd hij boven‐
dien directeur van de Maatschappij ter bevorde‐

ring van de cultuur in Gooyland. Tevens bekleed‐
de Perk lange tijd het ambt van gemeentese‐
cretaris te Hilversum, waarna hij daar ook
raadslid en wethouder werd. Door die combi‐
natie van functies en ambten had Perk zicht op
én kennis van de wensen, motieven en strate‐
gieën van de organisaties die zich bemoeiden
met de ontginningsproblematiek. Ook kon hij
de gevoelens van de erfgooiers peilen en hun
zo nodig laten weten dat zij altijd over de op‐
handen zijnde regelingen zouden mogen stem‐
men en dat hun besluiten bindend zouden zijn.
Voor Perk was het niet de vraag, òf er een
botsing zou komen tussen de autoriteiten en
de erfgooiers, maar wanneer. Hij deed daarom
studie naar de erfgooiersgeschiedenis en kwam
tot de conclusie dat de gebruiksrechten van de
erfgooiers en de eigendomsrechten van de
overheid (of overheden) allebei rechtskracht
hadden en geldig waren. Een grondruil zou dit
accident waiting to happen met onbekende
aoop voorkomen. Na lange onderhandelingen
werd in 1836 een compromis bereikt en uitge‐
voerd. Grote delen van de Gooise heiden en
veengronden kwamen in handen van de over‐
heid, terwijl de erfgooiers werkelijk eigenaar
werden van de voor hen veel interessantere
meenten of weilanden.
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De ‘kaart van Perk’. Gooiland na de heideverdeling van 1843, aanwijzende de soort van bebouwing en alle veranderingen tot
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op gemeld tijdstip, 1843, gedrukt 1845 (1:25000).
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Het was zoals te doen gebruikelijk bij erfgooi‐
erszaken niet genoeg. Notabelen begonnen
zich ermee te bemoeien, onder wie juristen en
zelfs een collega‐directeur van Perk. De laatste
wist dat hij opnieuw tot een vergelijk diende te
komen: de regeling van 1843. Het blijkt dat
Perk flink heeft moeten laveren tussen de
overheid en de erfgooiers, maar uiteindelijk
tot tevredenheid de compromissen tot stand
bracht: … hoezeer ook die gebruiksrechten
soms belemmeringen hebben opgeleverd tegen
ontginning en nuttige ondernemingen, ze heb‐
ben echter bijzonder gestrekt tot instandhou‐
ding van een, ofschoon weinig bemiddelde, ech‐
ter niet behoeftige – en vooral onafhankelijke –
stand van landbouwers en kleine grondeige‐
naars, die, in andere ongelijk vruchtbaarder en
voordeliger gelegen streken, is tenietgegaan;
alsmede, dat met deze zeer goed tot overeen‐
stemming is te komen, zij het in een laag tempo,
maar daardoor ontstaan ook geen botsingen of
onherstelbare vernietigingen.1 Perk zag dus in
dat de gebruiksrechten van de erfgooiers zich
niet verdroegen met een uitdijende en op alge‐
meen belang gefocuste overheid. Tegelijkertijd
concludeerde hij dat niemand recht had op de
volle winst – dat wil zeggen eigendom en ge‐
bruik over alle grond.
Net als bij eerder grondverlies veranderden
nadelen in voordelen. De erfgooiers verloren
weliswaar veel grond, maar verkregen over het
overgebleven deel voor het eerst juridische
zekerheid. Bovendien hadden ze toch niet veel
aan de afgestane gronden. Met de schapen‐
houderij ging het al lange tijd niet goed en de
weinige overgebleven herders die gebruik‐
maakten van de heiden, zouden best afkunnen
met het resterende deel. Ook voor Hilversum
hadden de compromissen verreikende gevol‐
gen. Voordat trein, tram en werkforens hun
intrede deden, kwam een signicante bouw‐
golf van buitenplaatsen op heidegrond op
gang, zoals Einde Gooi en Zwaluwenberg. En er
was behoefte aan een goede overzichtskaart,
waardoor wij het Gooi halverwege de negen‐
tiende eeuw kunnen bekijken.
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De kaart: wat staat erop?
Op de kaart wordt aangegeven dat die is ge‐
maakt … op aanvrage en met medewerking van
A. Perk. Agent van het domein te Hilversum,
vandaar de naam. Deze kaart van 1843 werd in
1845 gedrukt op een schaal van 1:25.000 en
door een zekere J. Jansen met potlood inge‐
kleurd en van een legenda voorzien. In een
kader is een werk van Jan van Ravenswaay
(1789‐1869) afgebeeld. Opmerkelijk is de
afbeelding van het Tienhovens Kanaal dat al
doorgetrokken was tot aan de Hoorneboeg.
Zichtbaar is het tracé – ‘Projectkanaal’ – van de
geplande verdere doortrekking tot aan Huizen.
Bij de veiling kochten speculanten al percelen
op dit tracé. Tevergeefs. Het Tienhovens Ka‐
naal werd niet verlengd en had toch al weinig
betekenis voor het Gooi.
Aan de zuid‐ en oostzijde van Naarden be‐
vindt zich een groot aantal sloten. Deze zijn alle
gegraven voor vervoer van zand, omdat de
Staten van Holland in 1674 hadden besloten de
hoger gelegen terreinen bij de vesting Naarden
te laten afzanden, waardoor onderwaterzet‐
ting of inundatie mogelijk werd. De engen of
akkers rond de dorpen zijn gearceerd, terwijl
vanuit de dorpscentra de wegen zijn te zien.
Vele wegen komen uit op het ‘Laarder Kerk‐
hof’ (nu het Sint‐ Janskerkhof), een van de
oudste begraafplaatsen van het Gooi. Over dit
kerkhof loopt de Oude Postweg, de naam zegt
het al, de weg die postwagens en diligences
van Amsterdam via Naarden op Amersfoort en
verder gelegen steden namen.2
Bijzonder is dat het gebied aangeduid met
‘Van Ouds het Gooijer Bosch’ ten zuiden van
Hilversum in die tijd voornamelijk uit heide‐
grond bestond en voor een groot deel werd
bebost door de nieuwe eigenaren. Laat u dus
niet misleiden, indien u wandelt of etst in dit
gebied. Die bomen hebben niets te maken met
het rond 1600 verdwenen oerwoud, waarvan
enkele oerbomen in het stadhuis van Naarden
verder ‘leven’. De Gooiers waren fervente hout‐
hakkers, want op de kaart is nauwelijks bos te
zien, behalve op gronden die bij buitenplaatsen
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Albertus Perk (1795‐1880).

weiland en moerasgebied. De organisatie be‐
heerde die gronden vanuit de stad Naarden. De
overheid nam ‘genoegen’ met 1735 hectare. De
Vrankrijker berekende dat sinds de kaart van
1709 tot 1843 niet meer dan 319 hectare ver‐
vreemd of door ontginning aan het collectief
bezit van de erfgooiers was onttrokken.
De kaart van Perk maakte intrinsiek duidelijk
dat het sinds de Middeleeuwen tot verwarring
leidende Romeinsrechtelijke begrip eigendom
een plaats had gekregen, waardoor de erfgooi‐
ers werkelijk eigenaar werden van een deel van
de gemene gronden, terwijl de overheid de
overige gronden in diezelfde hoedanigheid aan
zich trok. Meer dan een halve eeuw later kreeg
deze problematiek een vervolg, juist vanwege
de onverenigbaarheid van alle rechtsvormen
en verschillende juridische interpretaties. In
1912 kwam er een eﬀectief einde aan deze peri‐
kelen door de invoering van de Erfgooierswet.

hoorden. De houthakkers zorgden ervoor dat
er weilanden konden worden aangemaakt, die
ten westen van Bussum, ten noorden en wes‐
ten van Naarden en in noordoostelijke richting
van het Gooi te zien zijn. De hoger gelegen en
dorre delen worden ‘Het Harde’ genoemd.
Interessant
zijn
de
aanduidingen
‘Kerkelanden’ en ‘Vullingland’ nabij Loosdrecht.
De naam Kerkelanden verwijst naar een schen‐
king van gronden in 1481 door de erfgooiers
aan de kerkmeesters van Naarden. Hun gods‐
huis was afgebrand en voor de wederopbouw
waren inkomsten nodig. Die Kerkelanden ho‐
ren feitelijk bij de vullinglanden (een vulling of
onland is een afgegraven stuk veengrond).3
Waranden of jachtvelden (zeer zanderige
gronden begroeid met struiken) zien we vlakbij
het dorp Huizen. De haven daarvan is op dit
moment nog niet gegraven, vandaar dat deze
ontbreekt (De Vrankrijker, 1966). Perk had
daarmee overigens ook bemoeienis. De Verga‐
dering Stad en Lande van Gooiland bezat toen
2100 hectare bos en heide en circa 1500 hectare

Dr. Anton Kos werkte onder meer als hoofd col‐
lecties en onderzoek bij het Zuiderzeemuseum.
Tegenwoordig werkt hij free Lance. Hij promo‐
veerde in 2009 in Leiden op een proefschrift over
de Gooise marken. Hij was redacteur van ‘Tussen
Vecht en Eem’ en publiceerde al vaker in dit blad.
Noten
1. Zie Perks Verslag omtrent den oorsprong en den
aard der gebruikregten op de heiden en weiden in
Gooiland; bijzonder in betrekking tot de vraag, wie
de gerechtigden zijn tot dat gebruik (Arnhem
1842), p. 60.
2. Zie over Sint Jan – kerk, grond, oorsprong, loca‐
ties, verhouding tot Elten, erfgooiers ofwel vrij‐
wel alle aspecten – de artikelen van Jaap Groene‐
veld in dit blad en in de kwartaalberichten van de
Historische Kring Laren.
3. Zie over de naam Kerkelanden Anton Kos, ‘Waar
komt de naam Kerkelanden vandaan?’, in: Eigen
perk. Hilversumse Historische Kring, 2004 4, p. 4‐7
en mijn proefschrift Van meenten tot marken. Een
onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van
de Gooise marken en de gebruiksrechten op de
gemene gronden van de Gooise markegenoten
(1280‐1568). Hilversum, 2010 5‐329.
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Themaleergang Gooi‐o‐logie najaar 2017

Boeren, burgers en buitenlui tussen Vecht & Eem
Het najaar van 2017 staat regionaal‐historisch gezien vooral in het teken van de Open Monumenten
Dag met als thema Boeren, burgers en buitenlui en van de Week van de erfgooier. Daarom organi‐
seert de Werkgroep Gooi‐o‐logie namens de Stichting Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en ver‐
wante organisaties zoals de Vrienden van het Gooi, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR
een themaleergang gooi‐o‐logie over Boeren, burgers en buitenlui.
Eeuwenlang werd het Gooi vorm gegeven door de erfgooiers. Met de modernisering van de regio
vanaf ca. 1874 kwamen er heel andere bevolkingsgroepen wonen (ondernemers, arbeiders, mid‐
denstanders, forenzen) en werd het Gooi ook een geliefd recreatiegebied, vooral voor Amster‐
dammers. Via interessante inleidingen bieden we inzicht in de socio‐culturele en landschappelijke
gevolgen van deze veranderingen.
De leergang wordt aangeboden via de Volksuniversiteit Het Gooi.
Data en subthema's
De leergang start in de Week van de erfgooier; de bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavon‐
den:
1 november: Boeren: de geschiedenis van de Erfgooiers vanaf ca. 1500 tot 1978.
Docent: dr. Anton Kos.
15 november: Burgers: Nieuwe bevolkingsgroepen door industrialisatie en de aanleg van villawijken
1850‐1940.
Docenten: dr. Henk Michielse en drs. Gerard Hoogendijk.
29 november: Buitenlui: Het Gooi als recreatiegebied.
Docenten: Jaap Vlaanderen (GNR) en Hetty Laverman.
Excursie
13 december: Avondbezoek aan het archief in Naarden, i.h.b. het erfgooiersarchief m.m.v. de ar‐
chivaris dr. Niels van Driel en dr. Anton Kos.
Tijdstip
De bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.
Plaats
De leergang vindt plaats in Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum (aan de weg tussen
station Bussum‐Zuid en station Hilversum Mediapark).
Deelnemersbijdrage
€ 60, inclusief (digitaal) lesmateriaal.
Aanmelden
Aanmelden via de website www.volksuniversiteithetgooi.nl
Uw betaling wordt geïnd via automatische incasso.
Informatie
Nadere informatie kan gevraagd worden via mw. Hetty Laverman, tel. 06‐23618314 of bij de Volks‐
universiteit Het Gooi, tel. 035‐5312939.
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De Sint-Jansverering in een SintVitusparochie voor 1580

Jaap Groeneveld

Sinds het artikel ‘De Sint‐Vituskerk op het Sint‐Janskerkhof te Laren’ van Harry van
der Voort in TVE 2010‐1 heeft me al die jaren de volgende vraag beziggehouden:
‘Hoe verhoudt zich de verering van Sint Jan tot die van Sint Vitus als patroonheilige
van de oude Vituskerk op het Laarderhoogt, nu het Sint‐Janskerkhof?’ Op de
‘Ronde kaart van het Gooi’ van omstreeks 1520 staat Laren aangegeven met de Sint‐
Vituskerk op het Hoogt, terwijl in het dorp nog geen kerk of kapel is afgebeeld.
Deze kerk lijkt een kruiskerk voor te stellen, sterk in afwijking van de andere kerken
en daardoor van belang.1 Hierdoor kwam bij mij de gedachte op dat er in de
transepten misschien zijaltaren stonden, waarvan mogelijk één gewijd was aan Sint
Jan. In eenvoudige zaalkerken blijken echter ook zijaltaren te hebben gestaan, zoals
in Eemnes‐Binnen, waar er aantoonbaar twee waren.2
Deze gewaarwording gaf me een nieuwe stimu‐
lans aan mijn zoektocht in een verdwenen,
maar boeiende middeleeuwse wereld, die we
ons nauwelijks meer kunnen voorstellen. Me
bewust van de vele onzekerheden probeer ik
hier de oude Larense geschiedenis te verken‐
nen, zonder daarbij overigens de Sint‐
Jansverering geweld aan te willen doen. Inte‐
gendeel, die is zoals zij is, als resultaat van een
ontwikkeling van eeuwen. Dit artikel probeert
ook de Sint‐Jansverering te verzoenen met het
gegeven dat de oude centrale parochiekerk op
het huidige Sint‐Janskerkhof een Sint‐Vituskerk
was. Het één behoeft namelijk het ander niet uit
te sluiten en vooral niet in het licht van de laat‐
middeleeuwse heiligenverering, waarnaar Mar‐
gry reeds verwees en die naar mijn mening on‐
derbelicht is gebleven bij alle focus op Sint Jan.

De Sint‐Vituskerk op het Hoogt
We weten dat er al in 1306 een kerk was in La‐
ren en dat die op het Laarderhoogt of ‘het
Hoogt’ stond, waar nu het Sint‐Janskerkhof is.
De kerk was toen de parochiekerk voor het
zuidelijke deel van het Gooi, Hilversum, Laren
en Blaricum. Zij is naar schatting, afgaand op de
datering van enkele gevonden stenen van deze

kerk, gebouwd omstreeks 1250‐1270. Er is geen
gedocumenteerde informatie over de bouw
noch over het bestaan van een kapel als voor‐
ganger. Het weinige wat ervan voor 1580 gedo‐
cumenteerd is overgeleverd, bestaat uit: de
drie pastoorswisselingen die de Vituskerk van
Laren noemen in 1436, 1444 en 15303; de zoge‐
naamde ‘Ronde Kaart van het Gooi’ 4 waarvan
bijgaand tekeningetje is overgenomen; de ob‐
servaties van Lambertus Hortensius, rector aan
de Latijnse School van Naarden, over de Laren‐
se Sint‐Jansverering in 1564 in zijn Chorographia
Goiolandiae5 en de kerkvisitatie van 15696. Voor
het onder historici inmiddels wel geaccepteer‐
de feit dat de kerk was gewijd aan Sint Vitus en
niet aan Sint Jan, verwijs ik naar Van der Voort
die de in het Gooi niet opgemerkte vondst van
Kok (1967) herontdekte in 2010.
Hortensius’ verslag, dat een summiere sa‐
menvatting heeft bij Perk en een vertaling bij
De Vrankrijker, geeft een aantal interessante
details over de Sint‐Jansverering tussen de ruis
van zijn weergave met Griekse mythologische
analogieën. Peerlkamps vertalingen zijn on‐
nauwkeurig gebleken en ook had ik vragen bij
de vertaling bij De Vrankrijker. Daarom heb ik
de heer W. Boekelman (†), die De ondergang
van Naarden opnieuw vertaalde, bereid gevon‐
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De Vituskerk op het Laarder Hoogt met het dorp op de
achtergrond omstreeks 1520 (fragment van de ‘Ronde
kaart van het Gooi’, Nationaal Archief 4VTH‐2580).

den een paar tekstfragmenten uit Chorograa
Goiolandiae opnieuw te vertalen. Het resultaat
volgt hierna, waarbij opgemerkt moet worden
dat Boekelman zonder interpretatie met tekst‐
verfraaiing zo dicht mogelijk bij de oorspronke‐
lijke tekst is gebleven:7
Territus his monstris et relligione colonus
Tactus, in excelso condidit inde iugo,
Pro re pauper opus, nullo splendore sacellum
Baptistae divo relligione sacrum.
Instituit Nymphas sparis per colla capillis
Ferre duas signum Virginis almiparae.
[...]
Septima ubi illuxit curru subvecto Calendas
Iulii, in aprico Bacchica sacra cient.
Undique colluvies venit huc vesana iuventae.
Baptista et divo Panica sacra ferunt,
De vertaling van Boekelman:
Verschrikt door deze wondertekens en door
godsdienst
Bevangen, stichten de bewoners daarom op
grote hoogte
Naar omstandigheden een pover werk, een
kapel zonder luister
Door goddelijke religie gewijd aan de Doper.
Hij regelde dat jonge vrouwen, de haren ver‐
strooid over de hals
Twee beelden droegen van de zegebarende
Maagd.
214

De daarvan overgetekende kerk (uit: ‘Sint Jan’, 1952).

[...]
De zevende dag van [vóór] de Kalendae van
Juli [= 24 juni] verlicht,
Gaan zij naar de plechtigheid van Bacchus.
Overal vandaan komt hierheen een wilde men‐
gelmoes van jeugd.
Zij dragen een aan de Doper en de godheid
gewijde pluim,
Er staat in deze tekst een aantal zaken die in
verband met dit artikel van belang zijn: (a) de
vertaling van sacellum in kapel, (b) zowel het
vereren van Johannes de Doper als Maria en
tot slot (c) de feestvierende jeugd.
Om met de laatste te beginnen, Sint‐
Jansfeesten waren wijd verbreid in Europa. Als
tegenhanger van Kerstmis, het feest van het
komende licht, werd ook midzomer of de zon‐
newende (21 en 22 juni) gevierd. Het werd wel
als tweede belangrijke kerkelijk feest ‘Kerstmis
van de zomer’ genoemd. Als oorspronkelijk
heidens feest zou het eveneens gekerstend en
aan een passende heilige zijn gekoppeld: Jo‐
hannes de Doper. De heidense elementen ter
ere van de oogstgod bleven zo bewaard, zoals
het versieren van het hoofd met bloemen en
pluimen. Nog in de zeventiende eeuw werden
de huizen versierd met bloemen. Jongelui trok‐
ken gearmd door de straten. Een ooggetuige
uit 1606 meldde dat men zong en danste en
‘ijdelijcke liedekens’ zong. Met Sint Jan moch‐
ten vrouwen een vrijer uitzoeken, die zij hun
Sint Jan noemden. Bredero dichtte erover en
laat in zijn tragikomedie Griane (Amsterdam
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Jules Adolphe Aimé Louis Breton, ‘La Fête de la Saint‐Jean’, ca. 1875, olie op doek, 34,3 x 61,3 cm (John G. Johnson
collection, Cat. 906, Philadelphia Museum of Art).

1616) Bouwen Langhlijﬀ vertellen over zijn ont‐
moeting met Sinnelijcke Nel van Gooswegen:
So haest als zij mijn sach,
So stong ick huer wel an
Want sij riep, int volle seltscip:
Dit is mijn eyghen Sint Jan.
Er bestaat discussie over het verband van de
Sint‐Jansverering in Laren met het oorspronke‐
lijke zonnewendefeest. De kerkelijke behoefte
dit feest met (vermeende) heidense wortels in
christelijke zin te verdiepen zou een aanleiding
kunnen zijn geweest voor de verering.8 Margry
wijst de suggestie van heidens verband af en
plaatst die in de context van een geconstru‐
eerd mythologisch verleden, maar legt zonder
uitleg wel verband met de laatmiddeleeuwse
heiligenverering.9 Hierna zal op dat verband
worden ingegaan, zonder overigens mee te
gaan in de bestrijding van de gebleken heiden‐
se uitingen bij de oude Sint‐Jansviering.

Verwarring over kerk of kapel, Sint Vitus
vergeten
De nu protestante Johanneskerk is pas in 1521

als kapel gesticht, terwijl de parochiekerk op
het later zo genoemde Sint‐Janskerkhof op het
Hoogt van Laren stond, tot die in 1586‐1587
werd afgebroken als overbodig voor de calvi‐
nisten. Bij de kerkvisitatie van 1569 werd ge‐
constateerd dat de doopvont in de
‘parochiekerk’ (parochiali ecclesia; beneden in
het dorp) stond en het heilig sacrament in de
‘kapel’ (capella; op het Hoogt) bewaard werd10,
wat er op duidt dat in de praktijk de functies al
als zodanig lijken omgewisseld te zijn. Over een
patroonheilige wordt niet gerept.
Ook Hortensius blijkt in 1564 de oude kerk op
het Hoogt te beschouwen als kapel (sacelli, sa‐
cellum), maar dan aan Sint Jan de Doper gewijd,
zoals we eerder zagen. Hij schrijft ook: Baptistae
sacrum vasto sublime recessu / Ista Larinates alta
sepulchra tenent. Boekelman vertaalt dit met:
Gewijd aan de Doper, hoog door uitgebreide afge‐
zonderde ligging / De Laarders hebben deze hoog‐
te voor graven. Uit de tekst blijkt verder dat
deze ‘kapel’, dus de oude Vituskerk, in vervallen
staat verkeert en er begraven wordt.
Dat op het Hoogt ook begraven werd, blijkt
ook uit een brief van Larens schout Garbrandt
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Stellingwerf, ‘Der Roomsgezinden Bevaard in het koorn
te Laren op S.Janskerkhof’, tekening ca. 1730 (coll.
Museum Hilversum).

Roloﬀz Ketel aan de toenmalige heer van Nijen‐
rode als erfmaarschalk van Gooiland.11 Deze
laatste was de rooms‐katholieke edelman Floris
van den Boogaard (Bongard; ca. 1526‐1602).12
De brief rept echter van ‘onse capelle [die] seer
benaut staet tusschen die huyse’, dus in het
dorp. Hij moet zijn geschreven vóór 1580. Er
was nog sprake van reparatie van de vervallen
kerk, terwijl er blijkbaar geen behoefte was aan
twee gebouwen. Na 1580 kwamen de katholie‐
ken er heimelijk samen en er werd inmiddels
heftig weerstand geboden tegen de door de
Staten gevorderde afbraak.
De voor katholieken vriendelijke baljuw P.C.
Hooft schrijft daarentegen in 1618 in een terug‐
blik dat Laren benevens de Parochykercke op de
hooghte staende, noch was gerieft met een zeer
schoone Capelle, (...) in den Dorpe gesticht.13
Heel verwarrend dus, maar bij de autoriteiten
was blijkbaar nog bekend hoe het precies zat
met de verhouding kerk en kapel, maar over
Vitus wordt net als bij de visitatie van 1569 ook
hier niet meer gerept. We blijven zitten met de
vraag waarom Hortensius in 1564 en de kerkbe‐
stuurders in 1569 het gebouw op het Hoogt als
kapel omschreven.
In het licht van het feit dat er nog in 1530 een
pastoorswisseling was met verwijzing naar Sint
Vitus in Laren14, is het niet goed voorstelbaar
dat in 1564 deze patroonheilige al helemaal
vergeten was. Het beschouwen van de oor‐
spronkelijke aan Sint Jan gewijde kapel in het
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Zijaltaren aan pilaren in de Nicolaikirche te Kalkar. Links‐
voor het Johannesaltaar met Johannes de Doper (l.) en
de Evangelist (r.). Sint Severijn (m.) vervangt het oor‐
spronkelijke Mariabeeld dat in 1945 verloren ging.

dorp als parochiekerk leidt eigenlijk naar de
opvatting dat de parochie daarmee in de bele‐
ving Sint Jan als schutspatroon lijkt te hebben
aanvaard zonder dat daar een oﬃciële grond
voor was. In deze context is het niet verwon‐
derlijk dat Hortensius, als in Naarden neerge‐
streken buitenstaander, verwoordt wat hij
blijkbaar plaatselijk aan informatie heeft verza‐
meld. Zijn informanten – dezelfden als degenen
die in 1569 rapporteerden? – waren blijkbaar
Sint Vitus al vergeten en hij is waarschijnlijk
daardoor op het verkeerde been gezet, wat
betreft de patroonheilige en wat eigenlijk de
kerk en de kapel waren.
In 1719 was in elk geval de zaak van de pa‐
troonheilige wel beklonken. Toen werd opgete‐
kend dat de parochie Sint Jan de Doper als pa‐
troon heeft terwijl het Sint‐Janskerkhof van ouds
en tegenwoordig noch zoo vermaard [is] door de
menigvuldige bevaarten der katholijken.15
Opvallend is het gegeven dat Hortensius Sint
Jan koppelt aan de kapel, wat op zich juist is als
men afziet van de plaats van de kapel. Iemand
– of misschien hijzelf? – kan de klok hebben
horen luiden, maar niet precies geweten heb‐
ben waar de klepel hing. Men lijkt te hebben
onthouden dat de kapel gewijd was aan Sint
Jan, mede door de viering van zijn feest. De
kapel in het dorp had inmiddels de hoofdrol
gekregen, quasi als dorpskerk, en de kerk op
het Hoogt de bijrol, quasi als kapel. Hortensius’
verhaal is zo de opmaat geworden naar de
eeuwige verwarring, de schier onuitroeibare,
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Selectie van beelden uit de retabel van Soest (foto
Catharijneconvent, Utrecht; coll. Rijksmuseum)

traditionele misvatting ‘dat er een Sint‐
Janskerk op het Sint‐Janskerkhof’ stond.

Het kerkhof als geheiligde plaats
Het kerkhof op het Hoogt met de oude Sint‐
Vituskerk heeft in 1564 niettemin een centrale
plaats met betrekking tot de viering van het
Sint‐Jansfeest. Ook persoonlijke bedevaarten
of ommegangen naar het kerkhof tot ver na de
Reformatie, tot ergernis van de calvinisten,
duiden daarop.16 Het is niet uitgesloten dat
daarbij ook andere heiligen aan bod kwamen,
zoals we zagen met de twee rondgedragen
Mariabeelden.
Die centrale plaats is niet zo vreemd, want in
de christelijke geloofsbeleving sinds de zesde
eeuw vormden het kerkhof en de kerk samen
de ‘gemeenschap van de levenden en de do‐
den’ rond het (hoofd)altaar, met zijn relikwieën
van en gewijd aan een martelaar of heilige. Hier
was de aardse gemeenschap van gelovigen in
grote solidariteit verbonden met de doden in
de hemel, met de heiligen en met Christus de
Verlosser. Hier vormden de levenden en de
doden één lichaam met Christus in afwachting
van de wederopstanding. Het kerkhof met de
kerk werd zo een geheiligde plaats.
Dat verklaart naar mijn mening ook waarom
het Heilige Sacrament niet uit de oude kerk op
het Hoogt werd verplaatst naar het bedehuis in
het dorp. Ik stel me voor dat het in de beleving
van de gelovigen, inclusief de kerkelijke autori‐
teiten, een probleem zal zijn geweest om de
sacramenten naar de Sint‐Janskapel in het dorp
te brengen en alle belangrijke vieringen in het
dorp te laten plaatsvinden, want de gemeen‐
schap van de levenden en de doden zou daar‐
mee verbroken worden. Soortgelijke situaties
deden zich voor in Nijmegen en Wageningen,
waar de speciale band tussen het oude kerkhof
en de nieuwe kerk is blijven bestaan met een
jaarlijkse processie of ommegang.17

Heiligenverering in het algemeen
Hortensius, noemt in 1564 ook het ronddragen

van Mariabeelden op het feest van Johannes
de Doper. In de kerkvisitatie van 1569 blijkt er
een ‘oﬃcie’ ter ere van Sint Anna te zijn. Hoe
zat dat met die heiligenvereringen?
Sinds de zesde eeuw kwamen in de westerse
– dus roomse – kerken zijaltaren op, maar het
aantal nam pas sterk toe vanaf de veertiende
eeuw, het eerst in de grote centrale kerken. Dit
hing samen met het in de twaalfde eeuw opge‐
komen concept van het vagevuur. Daar deden
overledenen boete voor hun zonden en wer‐
den ze gelouterd, zodat ze toch in de hemel
toegelaten konden worden, aldus het geloof.
Een troostrijk perspectief voor de boetvaardi‐
ge, maar steeds aan verleidingen bloot staande
mens. De dood en verderf zaaiende pestepide‐
mieën werden als een straf van God ervaren en
drukten de gelovigen op hun gemoed, daarbij
geholpen door rondtrekkende monniken.
Door het opdragen van memoriemissen voor
de overledenen en de bemiddeling van de heili‐
ge(n) aan wie het betreﬀende altaar was ge‐
wijd, hoopte men het proces van loutering te
bespoedigen. Zo ontstond bij leken, hetzij fami‐
lies, hetzij broederschappen of gilden, een
groeiende behoefte aan zijaltaren. Aan deze
altaren waren ‘oﬃcies’ of ‘vicarieën’ verbon‐
den, die in feite stichtingen waren met door
de
oprichters
geschonken ‘beneciaal‐
goederen’ (landerijen, vastgoed). Uit de op‐
brengsten daarvan werden het onderhoud en
de verfraaiing van het altaar en de bedienende
priester (vicaris, kapelaan) bekostigd. De
‘fundatiebrief’ als stichtingsakte bepaalde on‐
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De gereconstrueerde triomfbalk van de gerestaureerde Sint‐Walburgiskerk te Netterden (foto Boerman Kreek Archi‐
tecten, Steenderen). De muurdecoratie is gerestaureerd volgens aanwezige resten.

der meer wanneer missen werden opgedragen.
Aanvullende schenkingen in latere brieven re‐
gelden het opdragen van memoriemissen van
verwanten van de stichter(s) of leden uit de
groep van de stichters. Deze voorzagen ook in
extra inkomsten voor de priester.
Een en ander leidde echter ook tot uitwassen
als handel in vervalste relikwieën en aaten die
binnen de kerk op groeiende weerstand stuit‐
ten.18 Bogaers voegt nog een belangrijk ele‐
ment toe aan deze algemeen gangbare ziens‐
wijze. Vrome gelovigen identiceerden zich
met de heiligen die als voorbeelden dienden
voor hun devote levenswijze en zij kozen ook
heiligen die het beste pasten bij hun leven.19
Belangrijke zijaltaren in grote kerken vonden
vaak een plaats in een zijkapel, waar het altaar
dan meestal tegen een op het oosten gerichte
gevel of wand stond. Zijaltaren stonden ook
wel tegen pilaren met de achterzijde naar het
oosten gericht (geoost). Ze hadden een beeld
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of schilderstuk als retabel dat de heilige(n)
verbeeldde aan wie het altaar was gewijd. De
uitvoering was afhankelijk van de beschikbare
middelen. Sommige vicarieën waren medege‐
bruiker op een bestaand altaar. Vaak werd de
dienst uitbesteed aan een waarnemer die maar
een deel van de opbrengsten kreeg.20
Heiligen die dicht bij Jezus stonden waren
populair, zoals zijn moeder de Heilige Maagd
Maria (Onze Lieve Vrouw), Maria’s moeder
Anna, Johannes de Doper die zijn neef Jezus
doopte, en de apostelen. Maar ook martelaren,
van wie overigens Sint Jan de eerste was, ston‐
den vanaf het vroegste Christendom in zeer
hoog aanzien; ‘het bloed der martelaren was
het zaad der kerk’. Sint Vitus (derde eeuw, †
Rome) was daar ook één van en hij genoot een
buitengewone populariteit in Duitse gebieden,
nadat zijn relikwieën in 836 in een weergaloze
processie van de abdij van Sint Denis bij Parijs
naar de abdij van Corvey waren gebracht. Hij
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Crucix van Laren, Noord‐Nederlands, eind vijftiende
eeuw, eikenhout met sporen van polychromie, hoog
circa 100 centimeter, Sint– Jansbasiliek Laren (foto B.
Nouwens).

gold als een van de veertien noodhelpers, die
werden aangeroepen tegen allerhande acuut
onheil. Sinds het Concilie van Trente (1545‐
1563) zijn de gebeden voor deze noodhelpers
overigens verboden als vorm van bijgeloof en
zij zijn op de achtergrond geraakt.21

Heiligenverering in Naarden
De moederkerk van Laren, de Sint‐Vituskerk in
Naarden, had wel 21 zijaltaren, waarvan de
bezittingen met de oude namen administratief
apart bleven bestaan na de Reformatie. Deze
geven de situatie weer sinds omstreeks 1572.
De oudste kerk op de huidige plaats dateert
van na de verplaatsing van de stad na 1351 en zij
is voltooid in 1440. Tussen 1455 en 1518 werd

gewerkt aan de uitbreiding tot de huidige
vorm, terwijl in die tijd de kerk tweemaal werd
verwoest; namelijk door brand in 1468 en door
gewelddadigheden in 1481. Die altaren be‐
troﬀen acht vicariealtaren ten behoeve van de
memorie van de stichters, zeven gilde‐ of broe‐
derschapsaltaren voor het welzijn van deze
gezelschappen en hun leden en zes oﬃciealta‐
ren van het stadsbestuur die alleen op de
naamdagen van de heiligen werden bediend. 22
In het visitatieverslag van 1569 wordt een aan‐
tal daarvan apart behandeld en worden desbe‐
treﬀende (fundatie)brieven met hun jaartallen
genoemd.
Hoewel in veel algemene literatuur ‘oﬃcie’
en ‘vicarie’ als uitwisselbaar synoniem (lijken
te) worden gehanteerd, is er een wezenlijk
verschil. Een oﬃcie valt onder het wereldlijk
recht en de eraan verbonden priester is afzet‐
baar. Bij de vicarie moeten de bezittingen
‘geestelijk gemaakt’ zijn door de toestemming
van de bisschop en de priester is niet afzet‐
baar.23 Dit strookt ook met de situatie in Naar‐
den, waar de oﬃciealtaren van het stadbestuur
waren. Waar overigens gerept wordt over een
‘geestelijk oﬃcie’ wordt wel een ‘vicarie’ be‐
doeld.24
Bijgaande tabel (zie bladzijde 220) geeft per
altaar het oudste en het jongste jaartal van de
aanwezige fundatiebrieven en daartussen als
[..] het aantal brieven, oplopend gesorteerd
naar de oudste brief – stichtingsbrief? – per
altaar. De oﬃciealtaren, voor zover genoemd
met brieven, blijken hiervan de oudste. Over de
acht vicariealtaren weten we niets, evenmin
van een aantal andere altaren, behalve de heili‐
gen aan wie ze waren gewijd en de goederen
die daaraan waren verbonden. Twee altaren
met brieven hadden in 1569 elk slechts één
vijftiende‐eeuwse brief (Sint Jacob 1423 en
Heilig Kruis 1470), terwijl Sint Jan er drie had
(1447, 1484, 1495) en Sint Nicolaas twee (1465,
1466).25
De oudste brieven stroken globaal met de
bouw en de uitbreiding van de kerk. Die van de
gilden en broederschappen stammen uit Naar‐
dens bloeitijd. De vollers (volders) springen er
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Oﬃciealtaren:

Fundatiebrieven:

Sint Jacob (25 juli)
Sint Jan (24 juni en 27 dec.)
Sint Nicolaas (6 december)

1423 [11] 1558
1447 [9] 1557
1465 [4] 1511

Gilde/broederschapsaltaren:
Heilig Kruis (broederschap)
Onze Lieve Vrouwe (br’schap)
Sint Quirinus (vollers)
Sint Severus (wevers)
Zoete Naam van Jezus
(schoen‐ en kleermakers)

1470 [9] 1567
1506 [7] 1552
1508 [18] 1566
1511 [9] 1561
1521 [5] 1548

als de fabrikanten van laken uit met 18. De
bloeitijd werd abrupt afgebroken in november
1572 met de uitmoording van de stad door de
Spanjaarden. Kort daarvoor hadden geuzen de
altaren omver geworpen en kerkzilver afge‐
voerd. De bevolking heeft beelden en schilderij‐
en aanvankelijk gered door ze in een dichtge‐
metselde ruimte op te bergen. De toren was
door de Spanjaarden in brand gestoken, maar
de kerk blijkbaar niet.26 Hierdoor is gelukkig de
vanuit cultuurhistorisch oogpunt unieke pla‐
fondschildering gespaard gebleven.
Vergelijking met Kalkar en Soest
Om een globale indruk te krijgen hoe de in‐
richting met de veelheid aan altaren er in die
tijd ongeveer uit kan hebben gezien, verwijs ik
naar oude kerken met laatmiddeleeuwse alta‐
ren in het Neder‐Rijnse gebied en in de Neder‐
landen, zoals de Sankt Nicolaikirche van Kalkar.
Daar zijn zeven van de zestien zijaltaren met
laatgotische retabels bewaard gebleven.
In veel opzichten gaat vergelijking van de
stad Kalkar met Naarden op. Er was een laken‐
industrie en er waren contacten met Zwolle,
Utrecht en Amsterdam. Het Westfaalse Land
van Kleef, waarin Kalkar ligt, was sterk op de
Nederlanden gericht en er werd – overigens
nog lang – net als in de Nederlanden een Ne‐
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derduits dialect gesproken en geschreven. De
bloeitijd viel in dezelfde periode tot 1570. De
Kalkarse altaren stammen uit de tijd van ca.
1490 tot 1570, met het zwaartepunt tussen
1500 en 1530. Ze zijn opgericht door broeder‐
schappen en gilden, die zich voor de vormge‐
ving oriënteerden in Vlaamse steden en
Utrecht.27 Hoewel geraakt door de Tachtigjari‐
ge Oorlog, bleef het gebied katholiek en zijn
veel altaren daardoor behouden gebleven.
De vraag of rijk met houtsnijwerk versierde
retabels hier te lande ook voorkwamen, kan
bevestigend beantwoord worden, gezien de
beelden van ‘de passieretabel van Soest’ uit
omstreeks 1500. Die zijn in 1905 bij de restaura‐
tie van de Grote Kerk van Soest aangetroffen in
een dichtgemetselde ruimte en kunnen worden
gekoppeld aan Utrechtse beeldhouwers.28
Scholten schrijft hierover: In de Nederlanden was
in de late Middeleeuwen een rijke beeldencultuur,
en – afgezien van lokale verschillen in stijl en kwa‐
liteit – kan zeker volgehouden worden dat wat in
Kalkar bewaard is gebleven zich in rijkdom en
kwaliteit laat vergelijken met wat elders in de
Lage Landen in kerken te zien was. Dat gold zeker
ook voor Utrecht, dat in die tijd een van de be‐
langrijkste sculptuurcentra van ons land was.29
Over de uitvoering van de Naardense retabels
tasten we echter volledig in het duister.
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De plattegrond van een kruiskerk naar die van Zeerijp
(uit: SOGK: Steensma; tekst door auteur).

Heiligenverering in Laren
Laren kan men qua schaal niet vergelijken met
Naarden of Kalkar, maar genoemde voorbeel‐
den illustreren de context en de tijdgeest. Ook
op het platteland was er behoefte aan bespoe‐
diging van de reis naar de hemel en identicatie
met heiligen. Een bescheiden afspiegeling in
het aantal zijaltaren en de vormgeving daarvan
liggen echter voor de hand.
Ondanks het ontdoen van de kerken van
heiligenbeelden, is er in de naaste omgeving
van Laren een aantal veertiende‐ of vijftiende‐
eeuwse beelden gekoesterd door de katholie‐
ke gemeenschappen. We noemden reeds
Soest, maar dichter bij huis gaat het om een
piëta in Blaricum, een piëta in Eemnes‐Buiten,
een Maria met Kind uit Eemnes‐Binnen en een
crucix (corpus) in Laren.30 Verder is er een
beschadigd beeld gevonden in de toren van de
Johanneskerk, dat waarschijnlijk Sint Jan de
Evangelist voorstelt. Dit beeld zou volgens De
Rijk deel hebben kunnen uitmaken van een
calvariegroep, triomf‐ of apostelbalk, maar het
zou ook opgesteld kunnen zijn geweest tegen
een pilaar of een muur als devotiebeeld. Beide
Larense beelden worden gedateerd in de twee‐
de helft van de vijftiende eeuw, hoewel De Rijk
het Johannesbeeld eerder dateert, namelijk
omstreeks 1430.31
We zagen in 1564 het ronddragen van twee
Mariabeelden. Uit het visitatieverslag van 1569
blijkt dat er in Laren een officie gewijd was aan
Sint Anna. Met Sint Jan de Doper en Sint Jan de
Evangelist erbij hebben we in principe al vier
andere heiligen die vereerd kunnen zijn geweest
naast Sint Vitus als patroonheilige. Het Heilig

Kruis kan daar nog aan toegevoegd worden als
vijfde vereringsobject in de vorm van het cruci‐
fix.
Daarmee zou Laren op bescheiden schaal
Naarden kunnen hebben gevolgd, waarvan we
weten dat daar ook een vicariealtaar gewijd
was aan Sint Anna. Zij genoot in de late Middel‐
eeuwen een grote populariteit. In Utrecht ont‐
stonden omstreeks 1440 voor het eerst Anna‐
broederschappen.32 Dat de Sint‐Jansverering
en de Mariaverering ouder zijn getuigen ook de
twee aan hen gewijde Utrechtse kapittels uit
het midden van de elfde eeuw. In Naarden
werd op het Sint‐Jansaltaar op 24 juni het feest
van Sint Jan de Doper gevierd en op 27 decem‐
ber dat van de Evangelist, evenals in vele ande‐
re plaatsen en ook in Kalkar.
Het wil niet zeggen dat er in Laren vier zijalta‐
ren waren. We moeten ons ook bewust zijn van
het gegeven, dat beelden niet alleen verbonden
waren aan altaren, zoals we reeds hiervoor
aanhaalden bij De Rijk. Voor de ongeletterde
leken was de uitbeelding van het Bijbelverhaal
in schilderingen en beelden belangrijk om zich
het verhaal in te prenten. Rijke versiering met
verguldsel en beschildering (polychromie) droe‐
gen daaraan bij, maar gaven tevens een voor‐
proefje van de beloofde hemelse pracht. Daar‐
mee werd ook eerbied afgedwongen zoals die
voor koningen. Bij flakkerend kaarslicht moet
het een indrukwekkend schouwspel zijn ge‐
weest, zeker in een nieuwe kerk.
Ter illustratie plaatsen we hier een foto van
de fraai gedecoreerde en in 2013/14 gerestau‐
reerde vijftiende‐eeuwse Sint‐Walburgiskerk in
Netterden.33 Daar is een triomfbalk gerecon‐
strueerd met de oude beelden aan de hand van
bewaard gebleven afbeeldingen. Het geeft
tevens een beeld van fraaie kerkbeschildering
in de Nederlanden, die sinds de Reformatie uit
ons collectief geheugen is verdwenen door de
alom tegenwoordige witkalk van de Reforma‐
tie. Het Larense crucix heeft misschien op
zo’n triomfbalk gestaan in de triomfboog op de
scheiding van koor en schip. Op de triomfbalk
staan gewoonlijk ter weerszijden van het kruis
Maria en Johannes de Evangelist. Het Larense
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Johannes de Evangelist, Gelders, eind vijftiende eeuw,
eikenhout met resten van polychromie, hoogte 117 cm,
Johanneskerk Laren (foto R. Ooijkaas).

Johannesbeeld kan ook deel hebben uitge‐
maakt van zo’n triomfbalk, niet noodzakelijker‐
wijs in hetzelfde gebouw.

Sint‐Jansverering in een Vituskerk
Voordat in 1521 de kapel in het dorp werd ge‐
bouwd, zou de Vituskerk op het Hoogt twee,
mogelijk wel vier zijaltaren kunnen hebben
gehad. Enerzijds lijkt het mij onwaarschijnlijk
dat er vier zijaltaren waren in verband met de
omvang en de welstand van de gemeenschap,
maar uitgesloten is dat zeker niet gezien de
vorm van de kerk. Afgaande op het genoemde
tekeningetje van de Vituskerk kunnen twee
altaren een plaats hebben gevonden in de twee
aanbouwen (transepten) en misschien twee
andere aan weerszijden van de triomfboog
tussen koor en schip. Combinatie van Maria en
Anna samen op een zijaltaar kwam vaker voor.
Steensma geeft verhelderend inzicht in Gro‐
ningse dorpskerken, waar vaak twee, vier of
zes zijaltaren stonden, maar oneven aantallen
komen ook voor. Zie ook de plattegrond van de
kruiskerk van Zeerijp.34 Het crucix heeft wel‐
licht in een triomfboog gestaan en er hoeft
geen vicarie of broederschap met altaar van
het Heilig Kruis te zijn geweest. Het meeste
weten we niet.
Voor een ordentelijke verering van heiligen
was het noodzakelijk om relikwieën te bezitten.
Vermoedelijk heeft men die van Sint Jan de Do‐
per in Laren in de tweede helft van vijftiende
eeuw verkregen, misschien na het stichten van
het officie in Naarden (zie tabel), als navolging
van wat in de moederkerk in de hoofdstad van
Gooiland gebeurde. Maar zeker is ook dat niet
op grond van de verering van Johannes de Do‐
per in de Utrechtse Sint‐Janskerk sinds om‐
streeks 1050, wat verering reeds vanaf de stich‐
ting van de Larense Vituskerk omstreeks 1250‐
1270 mogelijk maakt.35 Daar hoeven niet noodza‐
kelijkerwijs al direct relikwieën aan te pas te zijn
gekomen.
Er is een legende overgeleverd over de vondst
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van relikwieën op het Hoogt die een daar ver‐
moorde pelgrim had meegebracht. De beweer‐
de vindplaats op het Hoogt is daarbij van be‐
lang.36 Het blote feit dat er zo’n legende was
en de in 1564 gebleken feestelijke verering van
Sint Jan de Doper als belangrijkste feest, ma‐
ken aannemelijk dat er in Laren relikwieën van
hem waren. Mogelijk waren het zelfs de enige
relikwieën van welke heilige dan ook in Laren,
waardoor deze verering de belangrijkste werd.
De relikwieën zullen eerst in de Vituskerk zijn
bewaard met de daarbij gepaste verering. Het
is uiteindelijk helemaal open of dat op een zijal‐
taar is gebeurd of op het hoofdaltaar, als twee‐
de heilige naast Sint Vitus.

Sint Jan de Doper verdringt Sint Vitus
Na de bouw van de kapel in het dorp in 1521 zou
het zijaltaar gewijd aan Sint Jan de Doper –
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misschien ook aan Sint Jan de Evangelist? – met
de relikwieën van Sint Jan de Doper daarheen
verplaatst kunnen zijn. Of zijn alleen de reli‐
kwieën verplaatst? Daarvoor zou dan zeker
toestemming nodig zijn van de bisschop en de
eigenaren van het altaar. Daarover is echter
niets overgeleverd.
Gezien het bestaan van de kermis (= kerk‐
mis), zou in elk geval de wijding op Sint‐
Jansdag (24 juni) hebben kunnen plaatsvin‐
den,37 met of zonder verplaatsing van relikwie‐
ën. Het feest zal grote indruk hebben gemaakt
en voor de bevolking werd de kapel in de dage‐
lijkse praktijk de dorpskerk. Dat zou de oorzaak
kunnen zijn geweest van het verwarrende ver‐
wisselen van de aanduidingen ‘kerk’ en ‘kapel’.
Hortensius is er in elk geval mee op het ver‐
keerde been geraakt. De herinnering aan Sint
Vitus, die er in 1530 nog was38, is er uiteindelijk
bij ingeschoten, al of niet geholpen door het
verbod op de gebeden voor de noodhelpers,
zoals Sint Vitus, dat was uitgevaardigd door het
Concilie van Trente (1545‐1563).
Hoewel er geen sprake was van een proces‐
sie ten tijde van Hortensius, is de gewoonte om
naar het kerkhof op het Hoogt te trekken ge‐
bleven, ook toen er geen kerk meer stond.
Ondanks dat er een Vituskerk stond was de
Sint‐Jansverering in 1564 er al prominent aan‐
wezig. Het kerkhof bleef net als in Nijmegen en
Wageningen belangrijk voor Laren, ook na
afbraak van de Vituskerk en mede omdat er
niet bij de als dorpskerk fungerende Sint‐
Janskapel begraven kon worden. Zo werd de
naam van het kerkhof Sint Jan te Laren kerkhoﬀ
(1619), waarmee Sint Vitus denitief uit het
geheugen verdween en men is gaan denken
dat er van begin af aan een Sint‐Janskerk
stond. Dat wordt ook ondersteund door Hor‐
tensius, die in 1866 door Perk in brede kringen
een vaste plaats kreeg in de Gooise geschied‐
schrijving.
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09.15 Vertrek per autobus vanaf Toeristisch Overstappunt (TOP) De Zandzee in
Bussum, t.o. Sportfondsenbad, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum
Programma
10.00 uur Ontvangst en koﬃe
10.30 uur Welkom door Jan Vollers, voorzitter van Tussen Vecht en Eem
Ontvangst door Elganan Jelsma, directeur Waterliniemuseum
10.35 uur Lezing van Bas Kreuger : Geschiedenis van de Hollandse Waterlinie
11.30 uur Museumbezoek
13.00 uur Vertrek van de groep
Inlichtingen bij de penningmeester van TVE, mw. Iny Hoogendijk, Rostocklaan 7, 1404
AD BUSSUM. Aanmelden kan per email: penningmeester@tussenvechteneem.nl.
Kosten (inclusief busvervoer, ontvangst koﬃe, lezing en entree museum) € 25 voor
donateurs TVE en € 35 voor overige geïnteresseerden. IBAN TVE: NL95 INGB 0003
8920 84 t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Naarden.
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Schepen en scheepvaart

Het Merwedekanaal

(sinds 1952 het Amsterdam-Rijnkanaal)

Gerard Baar

U zult denken: Wat heeft dit te maken met ‘Tussen Vecht en Eem’? Eigenlijk heel
veel, want de aanleg heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Als het aan de stad
Amsterdam had gelegen, zou het traject van het grootste kanaal van Europa toen,
via Naarden en deels over de rivier de Eem, naar Amersfoort hebben gelopen. Vanaf
die stad had het dan door de Gelderse Vallei vlak voorbij Rhenen in de Neder‐Rijn
moeten uitmonden. Het tweede gedeelte zou door een smal stuk van de Betuwe
naar de Waal bij Dodewaard gekomen zijn. De kosten waren beraamd op 18 miljoen
gulden. Bovendien opteerde Amsterdam al jaren voor de verbetering van de
waterverbinding met Rotterdam, langs Gouda, à raison van 6 miljoen gulden. Dit
stond in een in 1878 door minister Tak van Poortvliet ingediende Ontwerp‐
Kanalenwet, waar ook allerlei andere voorstellen tot aanleg en betere
bevaarbaarheid van Nederlandse waterwegen in opgenomen waren.
Een vurige wens
In ieder geval was het een uitvloeisel van het
door Thorbecke in 1848 in gang gezette beleid
om tot een Rijksvaarweg van Amsterdam naar
Keulen te komen. Een groot deel van de Twee‐
de Kamer stond bij het indienen van Tak van
Poortvliets wetsvoorstel in ieder geval achter
de voor Amsterdam beoogde oplossing voor
het sneller bereiken van de Rijn, mede vanwe‐
ge het pas gereed gekomen Noordzeekanaal.
De stad hoopte dat de stroom van naar het
achterland te verschepen goederen dankzij
haar toegang tot de Noordzee zou gaan toene‐
men. Ik betwijfel of het Merwedekanaal dan al
in 1892 door de koninginnen Emma en Wilhel‐
mina geopend had kunnen worden.

De stad Utrecht komt in het geweer
Utrecht voelde zich al langer in de hoek ge‐
drukt, zodat het gemeentebestuur niet had
stilgezeten. Dit bestuur diende zijn zienswijze
tot verbetering van de desbetreﬀende belang‐
rijke waterweg in bij de Commissie van Rappor‐
teurs. Vanaf 1821 had het stelsel van rivieren,
kanalen en vaarten van Amsterdam tot de Lek,
door een door koning Willem I afgekondigd
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besluit, oﬃcieel de naam ‘Keulse Vaart’ gekre‐
gen. Deze begon op de Amstel, liep via de
Weespertrekvaart naar Weesp en van daaruit
over de Vecht door de Reevaart in Nederhorst
den Berg naar Overmeer. (Nigtevecht was door
het graven van de Reevaart al in 1632 uit de
vaarroute geschrapt, 260 jaar later viel ook
Nederhorst den Berg buiten de boot). Vanaf
Overmeer volgden de schepen weer de Vecht
tot aan de Weerdsluis in Utrecht. Het laatste
gedeelte leidde via de Vaartse Rijn naar Vrees‐
wijk. Die Keulse Vaart kostte de schippers han‐
denvol geld, doordat er een groot aantal brug‐
gen en sluizen op de scheepsroute lag. Tot en
met de passage van de Vreeswijkersluis naar de
rivier de Lek waren ze bijna 100 gulden kwijt.
Bovendien verloren ze daar bovenop vaak kost‐
bare tijd, doordat er na het verlaten van die
laatste hindernis lang niet altijd meteen een
sleepboot bemachtigd kon worden.

Waterstanden bleken een niet te onder‐
schatten factor
In 1826 was tegenover die Vreeswijkersluis het
nieuw gegraven Zederikkanaal geopend. Dit
tracé van Vianen tot de Boven Merwede bij
Gorinchem had tot doel de niet te reguleren
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Spotprent over de problemen van Tak van Poortvliet.
(Bron: G.M. Greup, De Rijnverbinding en haar geschiede‐
nis).

waterstanden van de Lek en de Neder‐Rijn te
omzeilen voor de vaart naar Keulen. In 1869
grepen bij Koninklijk Besluit vastgestelde Rijn‐
vaartautoriteiten en gemeentebesturen van de
steden Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht
terug op het bovengenoemde idee van Thor‐
becke uit 1848. Ze probeerden alles uit de kast
te halen om Keulen, hét handelshart van Euro‐
pa, sneller te kunnen bereiken. De stad Utrecht
was voorlopig buitenspel gezet, maar zou tri‐
omferend terugkeren!
Amsterdam stond te popelen van daad‐
kracht. Want toen de stoomvaart haar intrede
had gedaan, voeren de stoomschepen, als de
waterstand het toeliet, vanuit het IJ over de
Zuiderzee naar de Gelderse IJssel. Dat was lang
niet altijd mogelijk, want daar gold hetzelfde
euvel. Trouwens, die rivier nemen was een reis
rond de wereld, voordat de boten het Panner‐
densch Kanaal op konden stomen. De Waal, die
altijd over genoeg water in haar bedding be‐
schikt, moest daarom in alle opties voor de
toekomst van de binnenscheepvaart meegeno‐
men worden. Ondanks de scepsis of het wel

Het Merwedekanaal na de opening in 1892 (Bron:
Greup).

zou lukken een kanaal dwars door de Betuwe
te graven, bleven de ingenieurs erin geloven.
De bovenmatige angst voor de daar aanwezige
kwel was voor de autoriteiten de voornaamste
reden die uiteindelijke, onvermijdelijke oplos‐
sing steeds naar voren te schuiven. Ondanks de
vele beloftes om de tolheﬃngen op de Keulse
Vaart drastisch te beperken was dat sinds de
opening van het Noordzeekanaal op 1 novem‐
ber 1876 nog altijd niet gebeurd. Amsterdam
had onder andere door de hoge kosten om de
Waal te bereiken zijn aandeel in de Rijnvaart
langzaam terug zien lopen tot 5% van het totale
aantal tonnages. De IJzeren Rijn, een spoor‐
weg van Antwerpen naar Keulen, had jarenlang
de goederen vervoerd waarop Amsterdam
eigenlijk had gerekend.

Voorlopig geen uitsluitsel over het tracé
De uiteindelijke beslissing zou na een jaar
schriftelijk debatteren vanwege een onver‐
wachte gebeurtenis op politiek terrein nog een
jaar op zich laten wachten. Op 5 mei 1879 start‐
te een elf dagen durend debat over het te vol‐
gen tracé van een nieuw te ontwikkelen Rijn‐
verbinding. Utrecht trok fel van leer bij monde
van jhr. mr. J. Röell. Volgens hem diende een
kanaal door de Gelderse Vallei slechts lokale
belangen. Utrecht, hij noemde de stad in zijn
betoog ‘het Nederlandsche Luik der toekomst’,
zou door dat besluit groot onrecht worden
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Amsterdam neemt zijn verlies en slaat terug (Bron: Greup).

aangedaan. ‘Vecht’‐ afgevaardigde Bastert deed
ook een duit in het zakje om in bruggeldtermen
te spreken. Hij verweet de minister dat deze
het Valleiplan met 14 andere plannen had ver‐
bonden om zodoende tot een fait accompli te
komen. Ondanks andere steekhoudende argu‐
menten had het tracé, zoals het er vanaf 1952
denitief ligt (anno 2017 met een breedte van
100 en een diepte van 7 meter), toch een heel
andere richting kunnen hebben. Een van de
Kamerleden wees zijn medevolksvertegen‐
woordigers in die debatten van 1879 op de
ongunstige nanciële toekomst van de Staat,
want het bleek dat de Atjeh‐oorlog veel langer
zou gaan duren dan gedacht. Hij kreeg pos‐
tuum gelijk, die koloniale oorlog duurde van
1873 tot 1942. Het heeft de Staat der Nederlan‐
den een vermogen gekost!
Daarnaast bracht een van de volksvertegen‐
woordigers nog naar voren, dat de nieuw aan‐
genomen Onderwijswet enorme kosten met
zich mee ging brengen. Het ingebrachte amen‐
dement om het Gelderse Valleikanaal niet door
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te laten gaan, verwierp de Tweede Kamer met
41 tegen 37 stemmen. De uiteindelijke verwer‐
ping van dit vurig door de hoofdstad gewenste
geld verspillende tracé kwam voort uit een met
40 tegen 39 stemmen door de Kamer aangeno‐
men amendement om de verlenging van de
Limburgse Noordervaart tot Venlo te doen
vervallen. Een paar boze Limburgers zegden
door die afwijzing hun eerder betoonde steun
aan het Gelderse Valleiplan op, zodat de Kamer
dit voorstel op 20 mei 1879 met 40 tegen 39
stemmen verwierp. Een dubbeltje op zijn kant
voor de stad Utrecht, er lagen nieuwe mogelijk‐
heden in het verschiet. De verantwoordelijke
minister Tak van Poortvliet trok het hele ont‐
werp in, de regering betuigde hem haar steun
en trad af.

Terug bij af
Omstreeks 1880 lagen er op een gegeven mo‐
ment twaalf ontwerpen voor een Rijnverbin‐
ding op tafel. Eentje, ingediend door professor
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Boven: De eerste oeververbinding over het Merwede‐
kanaal.
Onder: Een stoomboot in het centrum van Nederhorst
den Berg in de 30 meter brede Reevaart.

Het Vechtplan en het kanaalplan. (Bron: Greup)

Huët, sprong eruit. Hij had een plan ontwikkeld,
dat gezien het tijdsbeeld enorm gedurfd was.
Het behelsde de afdamming van de Neder‐Rijn
bij Wageningen, waarna deze door de Gelderse
Vallei naar Spakenburg geleid zou gaan worden.
Bij die plaats moest de rivier in een intussen
afgedamde Zuiderzee uitmonden om vervol‐
gens via het IJ en het Noordzeekanaal bij IJmui‐
den in de Noordzee te stromen. Sommige krin‐
gen beweerden dat ir. Lely eraan meegewerkt
had. Een ander ontwerp (ingediend door oud‐
genie‐officier J. Kalff) voor een kanaal langs
Hilversum en Driebergen naar de Waal bij Tiel
zou 17 miljoen moeten kosten, onbetaalbaar,
ook weer vanwege die Atjeh‐oorlog.

Het politieke dubbeltje op zijn kant
In 1881 kwam er een doorbraak over het te
volgen tracé, zeer tegen de zin van Amster‐
dam. De stad kreeg waarschijnlijk het deksel op
haar neus, doordat zij in 1879 te hoog had inge‐
zet met haar twee eisen.
TVE 35e jrg. 2017
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Vecht en kanaal anno 2017.

Het nieuwe Amsterdam‐Rijnkanaal (1952). (Bron:
Greup)

Het werk aan het definitief gekozen traject in
de richting van Utrecht begon in 1881, met dank
aan de boze Limburgers. Er kwam een heel
nieuw kanaalvak van Zeeburg tot Nigtevecht. In
1883 waren de polderjongens al tot aan Nigte‐
vecht gekomen. Ze hadden de bedding tot een
meter diepte uit moeten graven, de resterende
twee meter haalde een stoombaggermachine
omhoog. Bij dat dorp had Rijkswaterstaat ook
niet stilgezeten, want de geprojecteerde sluizen
om van het kanaal op de Vecht te kunnen ko‐
men waren gelijktijdig klaar. De Vechtlobby had
in 1881 voor elkaar gekregen dat de regenrivier
op veel plekken in hoge mate gekanaliseerd zou
worden. Nederhorst den Berg was door deze
mensen al in de vergeethoek gedrukt. U kunt
dat op het bijgevoegde kaartje zien. Toch had‐
den die vechters voor een met af en aan varen‐
de schepen gevulde Vecht onder aanvoering
van het Tweede Kamerlid Bastert in die paar

tussenliggende jaren gestaag terrein verloren.
Het gemeentebestuur van Maarssen bleef wel
op hun hand, want dat wilde zelfs het halve
dorp afbreken om meer ruimte voor de stoom‐
boten te creëren!
De landspolitiek zag op tijd de rampzaligheid
van het aangenomen Vechtplan in en veegde
het in één klap van tafel. Het uiteindelijk in 1884
met ruime meerderheid aangenomen wets‐
voorstel voor een heel nieuw kanaal tussen
Amsterdam en Utrecht danken we aan het
kamerlid jhr. mr. J.W.H. Rutgers van Rozen‐
burg. Hij gold tot in lengte van dagen als de
redder van de Vecht.
Op 28 april 1883 schreef burgemeester
Schottelink van Nederhorst den Berg dat het
plan voor onteigening tot algemeen nut voor
de aanleg van een kanaal van Amsterdam naar
de Merwede twee maanden ter inzage had
gelegen op het gemeentehuis. Zover bekend
protesteerde niemand, de Bergers lieten Gods
water over Gods akker lopen. In 1892 viel na de
opening van de nieuwe Rijnverbinding de door‐
gaande scheepvaart over de Reevaart binnen
een jaar bijna totaal weg.
Het dorp heeft zich in de loop der jaren van
die economische uitsluiting hersteld. U kunt
dat met eigen ogen zien, als u vanuit het Gooi
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De constant open staande sluis bij Nigtevecht.

eens op ontdekkingsreis westwaarts etst. Het
pontje van Nederhorst den Berg naar Nigte‐
vecht kan u op bepaalde tijden over de Vecht
helpen. Een etsbrug over het Amsterdam‐
Rijnkanaal die begint op de Vreelandseweg in
Nigtevecht helpt u verder, als u dat wilt. Zelfs
langs fort Nigtevecht naar Abcoude. Die mooie
brug is tot nu toe het laatste wapenfeit van
Rijkswaterstaat, wat het kanaal betreft.
Er zijn veel ontwikkelingen aan voorafge‐
gaan. Het in 1892 in gebruik genomen kanaal
heeft na veel gedelibereer vanaf 1931 tot 1952
(WO II was spelbreker) een ware metamorfose
ondergaan. (Voor het jaar 1900 had het al de
bijnaam ‘Kikkersloot’ gekregen). Het Amstel‐
landpeil van het kanaal maakte plaats voor het
Normaal Amsterdams Peil. Dat hield in dat het
waterpeil met 1 meter verlaagd kon worden tot
‐0,40 cm NAP, zodat alle sluizen tussen IJmui‐
den en het nieuwe tracé naar de grote sluis van
Wijk bij Duurstede open konden blijven staan.
Dit hele kostenbesparende plan was uitgedacht
door de hoofdingenieur van de Provincie
Utrecht, ir. Mussert. Het na de oorlog ter hand
genomen graven van een kanaalpand door de
Betuwe, naar Tiel, liep in 1949 vertraging op,
doordat de gravers massaal naar de kersen‐

boomgaarden overliepen. Ze konden in een
paar maanden met het plukken van de in over‐
vloed aan de bomen hangende kersen eventjes
veel meer verdienen.
In 1952 was toch na 60 jaar het beoogde doel
bereikt. Binnenvaartschepen konden nu veel
sneller, zonder kosten, richting Duitsland va‐
ren. Het slotstuk, de sluis bij Tiel, bracht ze op
de altijd bevaarbare Waal. Eindelijk was de Rijn‐
vaart verbeterd.
Gerard Baar was huisschilder in Nederhorst den
Berg. Hij is redacteur van Werinon, waarin hij
regelmatig publiceert.
Literatuur
Mr. G.M. Greup, De Rijnverbinding van Amster‐
dam en haar geschiedenis. Amsterdam, 1952.
Diverse artikelen over het Merwedekanaal van
Gerard Baar in de Werinon, tijdschrift van de
Historische Kring Nederhorst den Berg.
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Geachte redactie

Reactie op ‘De wereld werd kleiner’
In 1964 was Amsterdam zestien minuten
sporen
Met veel belangstelling heb ik uw openingsarti‐
kel De wereld werd kleiner (TVE 35/1) gelezen.
Het is interessant om te leren hoe vaak en te‐
gen welke kosten een reis van bv. Naarden naar
Amsterdam destijds mogelijk was. Aan het eind
van uw artikel staat hoe het tegenwoordig gaat:
27 minuten mits er geen trein is uitgevallen of
vertraagd. Inderdaad is de auto meestal sneller
in Amsterdam, maar de parkeertarieven zijn er
exorbitant hoog (te vermijden als de forens in
Bussum‐Zuid, Weesp of Diemen zijn auto stalt
en daar op de trein stapt).
Wat waren een halve eeuw geleden de NS‐
reistijden? In de decennia voor de verzelfstandi‐
ging/splitsing NS en Prorail waren de treinver‐
bindingen op de Gooilijn veel sneller dan tegen‐

woordig voor reizigers uit Hilversum en Naar‐
den‐Bussum, zie de bijlage. Ik heb uit mijn col‐
lectie spoorboekjes een keuze gemaakt: in 1964
vermeldde het spoorboekje een ochtendspits‐
trein van Naarden‐Bussum naar Amsterdam die
om 7.26 uur vertrok en zestien minuten later
aankwam in Amsterdam CS. Vier jaar later werd
deze dienst uitgebreid naar de hele dag: 1 × per
uur achttien minuten reistijd. Toen in juni 1986
het nachtnet begon, hoorden ook Naarden‐
Bussum en Hilversum tot de nachtstations (alle
zeven nachten van de week op elk uur van de
nacht in zestien minuten naar Amsterdam CS,
en dan meteen door naar Schiphol en verder,
tegen het gewone dagtarief. Helaas heeft die
luxe voor ons maar twee jaar mogen duren).

Spoorboekje 1964

232

TVE 35e jrg. 2017

Hoogachtend, Paul Klein

In Memoriam Frans de Gooijer
Op 15 juni jl. overleed Naarder Frans de Gooijer,
een eminent erfgooier. Hij was een fel strijder
om het gedachtegoed van de erfgooiers levend
te houden en hun nalatenschap goed te behe‐
ren. Als bestuurslid van de Stichting Stad en
Lande van Gooiland, opgericht met dat doel,
heeft hij veel betekend. Frans kende vanuit zijn
jeugd het boerenleven in de stad Naarden. Als
telg van een waar erfgooiersgeslacht werd hij
geboren in de boerderij aan de Bussummer‐
straat binnen de vesting. Hij had geen ambitie
om zijn vader als boer op te volgen en werd
technisch tekenaar en hoofdconstructeur bij
Stork in Amsterdam.
Van jongs af had hij een grote belangstelling
voor geschiedenis. Dit spitste zich in eerste in‐
stantie toe op de familiegeschiedenis en de
historie van de oude boerderij waar hij had ge‐
woond. Toen zijn vader in de jaren zestig van de
twintigste eeuw de boerderij moest verlaten,
tekende Frans nauwgezet de plattegrond en
gevels met daarbij de exacte afmetingen. Later
vereeuwigde hij alle boerderijen in de vesting
op die wijze. Zijn belangstelling voor de geschie‐
denis van het Gooi en de erfgooiers groeide uit
tot een ware verslaving. Na zijn pensionering
bezocht hij geregeld het archief in Naarden en
verkreeg veel kennis over tal van Gooise histori‐
sche onderwerpen. Vooral verdiepte hij zich in
de geschiedenis van de erfgooiers met de talrij‐
ke juridische en genealogische kwesties.
Hij hield deze kennis zeker niet voor zichzelf.
Hij begon in 1987 artikelen te schrijven voor De
Omroeper en ook voor Tussen Vecht en Eem. In
Blaricum, waar zijn voorgeslacht vandaan
kwam, vond hij geestverwanten en ook in de
periodiek van de historische kring aldaar ver‐
schenen artikelen van zijn hand. De veelheid aan
kennis en zijn dwang om dit allemaal uit te dra‐
gen zaten hem vaak dwars bij het schrijven van
artikelen. De redactie moest zijn inbreng vaak
redigeren en bekorten. Het bleef niet bij onder‐
zoeken en schrijven. Hij maakte ook tentoon‐
stellingen en werd actief hoeder van het erf‐
goed van de erfgooiers. In 1993 trad hij toe tot
het bestuur van de Stad en Lande Stichting en
bleef actief bestuurslid tot in 2016. Hij vertegen‐

woordigde deze stichting vele jaren in het be‐
stuur van TVE.
Met de komst van de nieuwe media heeft
Frans zich ingespannen om daarvan optimaal
gebruik te maken. Vele gegevens zette hij op zijn
website om deze zo voor iedereen toegankelijk
te maken. Op zijn weblog die hij in 2007 startte,
stonden rond de 500 berichten met foto’s, kaar‐
ten en video’s. Hij vond het zijn taak en opdracht
om al zijn kennis vast te leggen en zo goed moge‐
lijk openbaar te maken. Voor de geschiedschrij‐
vers was Frans belangrijk. Hij verzamelde niet
alleen kennis over de geschiedenis van het Gooi,
Naarden, Blaricum en de erfgooiers, maar was
ook altijd buitengewoon behulpzaam voor ande‐
ren. Een simpele vraag leverde altijd een uitge‐
breid, goed gefundeerd antwoord. Hij was voor
vele onderwerpen een dankbare vraagbaak.
Voor al zijn werk ontving hij in 2014 van de be‐
sturen van Stad en Lande van Gooiland, Tussen
Vecht en Eem, de Vrienden van het Gooi en het
Goois Natuurreservaat de Emil Ludenpenning. De
genoemde organisaties en vele onderzoekers zijn
hem blijvend dank verschuldigd voor zijn werk,
inzet en alle adviezen die hij hun heeft gegeven.
Ed van Mensch
Bestuur Stichting Stad en Lande van Gooiland
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Vrijwilligers GNR krijgen Ludenpenning
voor hun langdurige inzet
Uitreiking Emil Ludenpenning 2017 in de Infoschuur ‘t Gooi met v.l.n.r. Jan Vollers (voorzitter Tussen Vecht en
Eem), Hans Metz (voorzitter Vrienden van het Gooi), Wouter Nugteren (vrijwilliger GNR), Frits van Dulm (voorzitter
Stad en Lande van Gooiland) en Kees‐Jan Dosker (voorzitter Goois Natuurreservaat).

Anders dan in de acht voorgaande jaren waarin
de Ludenpenning werd toegekend, werd de
onderscheiding dit keer niet aan een persoon
uitgereikt maar aan de 350 vrijwilligers van het
Goois Natuurreservaat (GNR). Ook van de tra‐
ditionele locatie werd afgeweken. Niet in het
stadhuis van Naarden, maar in de informatie‐
schuur van GNR, vond de bijeenkomst plaats,
omdat de gemeenteraad van Gooise Meren
gebruik maakt van de burgerzaal zolang de
verbouwing van het gemeentehuis van Bussum
nog duurt.
De voorzitter van de Stichting Stad en Lande
van Gooiland, Frits van Dulm, heette in zijn
openingswoord met name de aanwezige hou‐
ders van de Ludenpenning welkom en schetste
in enkele zinnen de bedoeling van de penning
en bijbehorende Ludenlezing. Een speciaal
welkom richtte hij tot de nieuwe voorzitter van
GNR, Kees‐Jan Dosker. De afwijkende locatie
achtte Van Dulm in verband met de onderschei‐
den vrijwilligers eigenlijk heel passend. De Info‐
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schuur bevindt zich immers niet ver van het
voormalige Gemeenlandshuis, afgebroken in
1975, op het terrein van het huidige mediapark
en nabij villa Spijkerpolder, de woning van Emil
Luden, de eerste voorzitter van Stad en Lande
van Gooiland.
Na een eerste intermezzo van Het Riverside
Trio, dat muziek uit het stroomgebied van de
Mississippi ten gehore bracht, werd het jury‐
rapport voorgelezen door de voorzitter van de
Vereniging Vrienden van het Gooi, Hans Metz.
Hierna nam Wouter Nugteren, namens de vrij‐
willigers de Ludenpenning en de bijbehorende
oorkonde in ontvangst.
Het juryrapport constateerde dat de vrijwil‐
ligers hebben voldaan aan de criteria die de
toekenners van de penning, de Stichting Stad
en Lande, de Stichting Tussen Vecht en Eem,
de Vrienden van het Gooi en GNR, destijds heb‐
ben geformuleerd. Zij hebben namelijk blijk
gegeven van een bijzondere inzet voor het
behoud van het historisch gegroeide cultuur‐
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landschap en voor het in stand houden van het
natuurschoon in het Gooi met daarin de karak‐
teristieke elementen van landschappelijke,
geologische, cultuurhistorische en archeolo‐
gische waarden. Zij zijn ambassadeurs van de
Gooise natuur waardoor het draagvlak onder

de Gooise bevolking voor natuur en landschap
wordt vergroot. Met hun specieke ervaring,
kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren
zij een belangrijke bijdrage in het functioneren
van het Goois Natuurreservaat.
Hans Metz herinnerde eraan dat, hoewel er
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vanaf de oprichting van GNR een beroep werd
gedaan op betrokken inwoners om op vrijwilli‐
ge basis werkzaamheden in de Gooise natuur
uit te voeren, er in de eerste decennia weinig
belangstelling was. De laatste decennia is het
aantal toegenomen van 250 vrijwilligers in 2010
tot 350 in 2017. Het grootste aantal is in het
2800 ha tellende Goois Natuurreservaat actief
met kleinschalige beheerswerkzaamheden.
Daarnaast zijn er vele vuilopruimers die indivi‐
dueel of in groepsverband de natuurgebieden
schoon houden. Er bestaan nu twaalf groepen,
waarvan er één een zwervend bestaan leidt en
elf een bepaald gebied van het natuurreservaat
onderhouden. Zes groepen zijn actief met ex‐
cursies, natuureducatie en voorlichting. Het
onderhoud en ontwikkelen van ‘speelbossen’
zou zonder vrijwilligers niet mogelijk zijn, aldus
het juryrapport.
Indachtig het motto ‘Meten is weten’ hou‐
den tien groepen zich bezig met natuur moni‐
toring, het in kaart brengen van ora en fauna.
Jaarlijks werken de vrijwilligers ruim 13.000 uur,
hetgeen overeenkomt met acht fulltime werk‐
nemers, die zo worden uitgespaard. Afsluitend
constateerde het rapport dat de vrijwilligers
behalve hun bijdrage aan het in stand houden
van de Gooise natuur in al haar facetten, ook
ambassadeurs zijn van het GNR en een belang‐
rijke schakel vormen tussen de Gooise bevol‐
king en het GNR. Alle reden de Ludenpenning
dit jaar toe te kennen aan de vrijwilligers van
het GNR.
Na een tweede intermezzo van Het Riverside
Trio was het woord aan Wouter Nugteren na‐
mens de honderden vrijwilligers. Hij bedankte
het Emil Ludenfonds voor de waarderende
woorden van de jury, voor de penning en de
oorkonde. Evenals het juryrapport constateer‐
de hij dat het vrijwilligerswerk in de lift zit en hij
merkte op dat er in zijn beginjaren op de jaar‐
lijkse vrijwilligersdag in december enkele tien‐
tallen bijeenkwamen. Hij benadrukte dat hij, en
naar hij hoopte alle vrijwilligers, er veel voor
terugkrijgen: gezondheid van lichaam en geest
en een voldaan gevoel. Tenslotte verzekerde
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hij zijn medevrijwilligers gekscherend dat zij
niet bang hoefden zijn dat hij de penning mee
naar huis zou nemen en dat Jaap Vlaanderen
wel voor een mooi plaatsje zou zorgen bij het
GNR.
Na dit oﬃciële gedeelte was het tijd voor de
lezing door Jaap Mulder met als onderwerp
Dassen en dassenvoorziening in het Gooi die
enthousiast werd ingeleid door Jan Vollers,
voorzitter van de Stichting Tussen Vecht en
Eem. Mulder ging in zijn drie kwartier durende
lezing uitvoerig in op de geschiedenis van de
bijna in Nederland uitgestorven das en op de
maatregelen die worden genomen dit vooral ’s
nachts levende roofdier te laten terugkeren in
onze fauna. Omdat de das van dierlijk voedsel
leeft dat vooral op de zandgrond voorkomt,
wordt ook in het Gooi van alles in het werk
gesteld zijn aantal te vermeerderen. Of die
maatregelen ook eﬀectief zijn, wordt gecontro‐
leerd door een intensief monitoringsysteem
met gps, dat op de dieren wordt aangebracht,
en camera’s die in hun habitat worden ge‐
plaatst om hun gedrag beter te begrijpen. Hier‐
door verkrijgen biologen als Jaap Mulder een
goed inzicht in de handel en vooral wandel van
de dassen die soms per nacht meer dan 20
kilometer aeggen. Een reden temeer om spe‐
ciale ecoducten over en ecotunnels onder snel‐
wegen aan te leggen om de dieren voor een
noodlottige oversteek te behoeden. Aandacht
besteedde Mulder ook aan de relatie met land‐
bouwers en trotse particulieren met een mo‐
delgazon. Zij zien de das vaak liever gaan dan
komen vanwege schade aan hun gewassen of
hun strakke grasmat. Schade die door Mulder
werd gerelativeerd op basis van het menu van
de das.
In de receptie na zijn lezing bleken toch niet
alle aanwezigen ervan overtuigd dat de das er
in alle opzichten sympathieke manieren op
nahoudt. Maar over het aantrekkelijke en ken‐
merkende uiterlijk van de das geen kwaad
woord.
Joris Cammelbeeck
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Zeer geslaagde Open Dag mei 2017

Op een zonnige 13e mei 2017 kwamen vele do‐
nateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem
en leden van de HK Blaricum bijeen in het St.‐
Vitusgebouw in Blaricum. Voorzitter Jan Vollers
heette hen (83 in aantal) hartelijk welkom en
dook meteen in de geschiedenis van Blaricum
en TVE. Op 18 mei 1985 was er ook een Open
dag van TVE in Blaricum, waarbij in het bijbeho‐
rend themanummer hetzelfde schilderij van Co
Breman was afgebeeld als in het themanum‐
mer van 2017, maar toen in zwartwit. Wat
scheelt het toch veel, dat TVE in kleur ver‐
schijnt! Vollers feliciteerde medeorganisator
van deze Open Dag, de Historische Kring Blari‐
cum, met zijn 35‐jarige bestaan. Hij verwees
naar een komende expositie over De Stijl in
Museum Singer en een komende excursie naar
het Waterliniemuseum in Bunnik, door TVE ge‐
organiseerd. Hij bedankte Maria Boersen voor
haar medewerking als redacteur en auteur aan
het themanummer over Blaricum. Ze had ook
in 1985 aan het themanummer meegewerkt. En
hij voegde er een aardige informatie aan toe:
de ouders van Maria hadden 65 jaar geleden in
hetzelfde St.‐Vitusgebouw hun huwelijksfeest
gevierd, na hun huwelijksvoltrekking in de na‐
bije St.‐Vituskerk.
De oﬃciële opening geschiedde door de
burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart‐
Bloch. Ook zij feliciteerde de jarige HK Blaricum
en prees de kring vanwege zijn enorme belang‐
stelling voor historisch Blaricum. Kunst en cul‐
tuur bepalen in hoge mate de identiteit van dit

dorp, ook wat de toekomst betreft, want het is
van belang de mooie dorpskern te behouden.
Zij was diep onder de indruk van het thema‐
nummer over Blaricum, dat duidelijk laat zien
wat er allemaal in het dorp is gebeurd. Veel van
de kunstgeschiedenis van Nederland speelde
zich af in Blaricum. Dat is uitgebreid door Lien
Heyting (de eerste spreker van die morgen)
behandeld in haar boek De wereld in een dorp
(Amsterdam 1994). Deze uitgave was het eer‐
ste cadeau dat de burgemeester in Blaricum
had ontvangen en ze vond het leuk nu een
lezing van de auteur mee te maken. Zij vond
het ook leuk dat er in het oude gemeentehuis
op een vleugel, geschonken door de inwoners
van Blaricum, muziek van Jakob van Domselaer
ten gehore zou worden gebracht en wenste de
deelnemers een heel mooie dag toe.
Mondriaan is gek geworden!
Aan de hand van een aantal dia’s ging daarna
Lien Heyting, oud‐redacteur van NRC Handels‐
blad, in op de kunstenaars en De Stijl in Blari‐
cum. Ze begon met Mondriaan, omdat deze
niet alleen een tijd in Blaricum woonde en
werkte, maar er ook vrienden had en er toen
kunstenaars woonden die hij sterk beïnvloed‐
de. Zij beschreef de ontwikkeling in het werk
van Mondriaan, dat steeds strakker, platter en
uiteindelijk non‐guratief werd, zodat alleen
het minimale overbleef. Daarbij ging Mondri‐
aan volgens velen te ver. ‘Mondriaan is gek
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geworden!’ was de mening van enkele kunste‐
naars naar aanleiding van zijn steeds schemati‐
scher geschilderde doeken.
In 1917 richtte architect en criticus Theo van
Doesburg het tijdschrift De Stijl op teneinde de
moderne kunstenaars met elkaar te verbinden.
Het lukte hem ook Mondriaan, toen hét voor‐
beeld voor de meeste moderne schilders, aan
het tijdschrift te verbinden. Deze wisselde al
ideeën over kunst uit met de schilder Bart van
der Leck, die sinds 1916 in Laren woonde.
Mondriaan zou overigens maar korte tijd aan
De Stijl verbonden zijn. Zijn opvattingen over
kunst verschilden toch teveel van die van Theo
van Doesburg en anderen. Behalve Mondriaan
en De Stijl‐kunstenaars droegen de Kolonie van
Internationale Broederschap, de zogenaamde
Smedenkring en theososche kringen in hoge
mate bij aan de ontwikkeling van de moderne
kunst, vooral wat haar sociale functie betreft.
De collectie van de gemeente Blaricum
Na een korte pauze kwam kunsthistorica Diana
Kostman aan het woord. Heel enthousiast en
met behulp van vele dia’s besprak zij – alles uit
het hoofd! – de persoon en het werk van be‐
langrijke kunstenaars die in Blaricum gewoond
en gewerkt hebben. Daarbij kwamen weer
andere schilders en tekenaars aan bod dan bij
Lien Heyting. Als kunsthistorica op het gebied
van de nieuwste tijd was het Diana Kostman
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gelukt in de kunstcommissie van de gemeente
Blaricum te komen. Daardoor kwam zij in aan‐
raking met de gemeentelijke kunstcollectie, die
in het oude en het huidige gemeentehuis te
bewonderden is.
Wat een prachtige en museumwaardige col‐
lectie ontdekte zij. En zo uiteenlopend: van
Raoul Hynckes (impressionistisch, strak, som‐
ber, magisch‐realistisch) tot en met Bob ten
Hoope (vrolijk, kleurrijk, bijna expressionis‐
tisch). Hynckes was bevriend met de
‘kattenschilder’ Sal Meijer, die door hem meer
aandacht kreeg. Ook Herman Kruyder is in de
Blaricumse collectie te vinden en ook hij schil‐
der op z’n eigen manier. Komende uit Baarn
zocht deze schilder vanwege depressies de rust
in Blaricum. Die depressies hadden ook een
positieve kant: ze bezorgden hem inspiratie.
Diana Kostman legde dat uit aan de hand van
Kruyders beeld De staande boer. Dat beeld wil‐
de hij overigens Wantrouwen noemen, maar
zijn vrouw Jo bepaalde anders. Sommige van
zijn schilderijen zijn magisch‐realistisch te noe‐
men zoals De gele hond.
Een echte duizendpoot was Leo Gestel, door‐
dat wel haast alle moderne stromingen in zijn
werk zijn terug te vinden. Maar door het ge‐
bruik van de kleur geel heeft dat werk toch iets
heel eigens. Natuurlijk kwam ook Mondriaan
aan de orde, die komende uit Parijs, in Blaricum
terechtkwam, waar hij noodgedwongen door
de Eerste Wereldoorlog een tijd verbleef. Inte‐
ressant was ook het gedeelte over de belangrij‐
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ke kunstverzamelaar Sal Slijper en de sociale
functie van de kunst zoals die toen gezien werd
door onder anderen Lou Loeber en Herman
Heijerbrock. Deze twee schilders waren zeer
sociaal bewogen, de laatste ging zelfs – net als
Vincent van Gogh – naar de Belgische mijn‐
streek de Borinage om het zware leven van de
arbeiders af te beelden en zo aan de kaak te
stellen.
Bijzondere muzikale afsluiting en lunch
Het ochtendprogramma werd in het nabijgele‐
gen oude gemeentehuis afgesloten met een
bijzonder muzikaal optreden van Jacob Bo‐
gaart. Hij speelde op de vleugel Proeven van
Stijlkunst, drie delen voor piano van Jacob van
Domselaer. Deze aparte ‘mondriaanse’ muziek
werd boeiend door hem toegelicht. Daarna
werden de schilderijen uit de collectie van Blari‐
cum die in het gebouw hangen, door de aanwe‐
zigen bekeken.
Ook de lunch was bijzonder: ze bestond uit
een aspergemaaltijd en een glas witte wijn, die
zeer tevreden door allen werden genuttigd.
De excursies
Groep A deed een dorpswandeling met gids
Frans Ruijter langs kunstenaarswoningen en
ateliers van de Dooyewaardstichting. Ruijter,
Blaricummer van het jaar 2016, is geboren en
getogen in Blaricum. Hij is de auteur van Heb
je nog nieuws…?! Wel en wee in Blari‐

cum (Blaricum 2012). Hij werkte bij de gemeente Blaricum en bij de brandweer en kent
(bijna) iedereen in het dorp. Hij lardeerde zijn
verhaal met talloze anekdotes/wetens‐
waardigheden, onder andere over het wel en
wee van de dorpsbewoners tot een paar ge‐
neraties geleden, het opdrijven van koeien
die niet van de hulsthagen houden, de vlag
met het wapen van Blaricum, de oude hoeves
van het Goois hallenhuistype, de straatnaam‐
geving en het woonhuis van Sal Slijper die
daar tijdens WO II in zijn eigen huis onderge‐
doken zat.
Een medewerkster van de Dooyewaardstich‐
ting etste met de groep mee van atelier naar
atelier. Eerst toog men naar de oude hoeve
waar Willem Dooyewaard zijn atelier had; dit is
nu een stipendiumatelier. Ze vertelde over wat
de stichting doet, namelijk het behoud en res‐
tauratie van historische ateliers (zie yer en site
www.dooyewaardstichting.nl). Daarna werd
atelier De Gors bezocht, met een voor Blaricum
karakteristiek oranje/zwart nummerbordje. De
kunstenaar ontving ons gastvrij. Voorts liep de
groep langs het Tolhuisje en de schrijverswo‐
ningen van A. den Doolaard en Martinus Nijhoﬀ
(Heiblom) naar de hut van Mondriaan. De stich‐
ting heeft daar kelders onder gegraven waar
de kunstenaar kan wonen. Ook het grotere
atelier van Hart Nibbrig werd bezocht. Vlakbij
Het Vitus aangeland wees Ruijter nog op een
blok huizen uit de jaren vijftig, speciaal ge‐
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bouwd voor grote gezinnen. Door middel van
voetballen integreerden de nieuwe kinderen
prima met de Blaricummer jeugd.
Groep B vertrok per huifkar met koetsier Nico
de Jong van de zorgboerderij en rondleider
Joep Vos, voorzitter van de Historische Kring
Blaricum. Tijdens een huifkartocht in Blaricum
is het mogelijk om ‘over de heggen heen te
kijken’. Vele Blaricumse importbewoners laten
namelijk hun heg zeer hoog worden, zodat het
niet mogelijk is om alle mooie huizen en boer‐
derijen in Blaricum te bekijken.
In de Kerklaan kreeg de boerderij op nr. 7
aandacht, omdat Eppo Doeve daar in WO II
heeft gewoond. Deze boerderij is in het begin
van de twintigste eeuw noodkerk geweest.
Boerderij Kerklaan 3 – 5 is een gemeentelijk
monument en was het woonhuis van de laatste
boeren‐burgemeester van Blaricum: Elbert
Heerschop. Op het Fransepad ging de tocht
langs de boerderij waarin Rijkje Raven woonde.
Zij trouwde in de Franse tijd met haar knecht,
ene Heerschop, omdat ‘het zulke rare tijden
waren’. Aan de Angerechtsweg ligt de asperge‐
boerderij. De Blaricumse pastoor Jongerius,
afkomstig uit een tuindersfamilie, adviseerde
de familie Bakker om asperges te gaan telen.
Dat gebeurde sinds begin jaren vijftig van de
vorige eeuw. Ook nu zijn er nog asperges te
koop en langs de Bergweg zijn aspergevelden
te vinden.
Aan de Bloemlandseweg zag men het Riet‐
veldhuis waarin kinderboekenschrijver A.D.
Hildebrand (vooral bekend van Bolke de Beer)
gewoond heeft. De Rotondeweg is genoemd
naar het paviljoen De Rotonde dat daar vroeger
gestaan heeft. Het paviljoen werd onder ande‐
ren bezocht door koningin Emma. Aan de Nool‐
seweg zag men het woonhuis van Rueter en
aan de Melkweg het De Basselt atelier dat van
de Blaricumse kunstenaar Jos Linnebank is
geweest. Langs de hutten van de Dooije‐
waardstichting ging men naar de Torenlaan,
alwaar de drukkerij Vrede van de Kolonie van
de Internationale Broederschap was gevestigd.
De koloniebakkerij is nu het woonhuis van de
burgemeester van Blaricum.
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Groep C ging met gids Gerbe van der Woude
vooral langs woningen van architect Rueter.
Maar eerst werd over andere gebouwen iets
verteld. Het gebouw St. Vitus is gebouwd in
1911 en wordt gebruikt voor allerlei bijeenkom‐
sten – van doopplechtigheid tot begrafenissen.
Op het kruispunt Fransepad, Brinkstraat, Kerk‐
laan zijn al twaalf monumenten te zien. In de
buurt ligt ’t Harde, van daar liepen destijds de
Fransen door het dorp, vandaar de naam Fran‐
sepad. Dit knooppunt is een ‘Kruiskuil’, doordat
het laag ligt, waardoor het onder water kan
lopen. Op Dorpstraat 14a woonde Sal Slijper,
die vóór WO II in zijn huis 170 Mondriaans had
ondergebracht! Ook in de muziektent zie je de
Amsterdamse School terug. Daar staat een
bronzen kopie van de Erfgooiersboom. Het
originele houten exemplaar staat in de Neder‐
landse hervormde kerk. Er waren eens twaalf
cafés in Blaricum. In 1696 was er een grote
brand, waardoor de kerk, de school en vele
gebouwen in de as werden gelegd.
Van vele huizen in Blaricum is de architect
onbekend. Maar van de architect Rueter zijn in
Laren en Blaricum wel 60 huizen bekend. Het
zijn alle rijksmonumenten. De kenmerken van
deze huizen zijn: de bovenkant van de voor‐
deur in de vorm van een toog en dan steeds op
een andere manier vormgegeven, vele glas‐in‐
lood ramen en vaak een rieten dak. Op Bussu‐
merstraatweg 2 staat de ambtswoning van de
burgemeester. Op nr. 9 zie je een huis met een
‘minangkarbouwkap’, er stondeerder een can‐
teclaer, een haan op. Even verderop, rechts van
de kerk, woonden in de achtereenvolgende
huizen: dirigent Haitink, zangeres Aafje Heynis,
de burgemeester en dichteres en beeldend
kunstenares Fritzi ten Harmsen van der Beek.
Op de Noolseweg (een nool is een zand‐
hoop) waren eerst boekweitvelden, de num‐
mers 9 en 11 zijn met gemeentesubsidie ge‐
bouwd. Nr. 14 en 25 zijn woningen, ook door
Rueter ontworpen. De bovenkant van de voor‐
deur van nr. 14 heeft een vorm die ‘Melkmeisje’
genoemd wordt. Nr. 16 is het laatste huis dat
Rueter ontworpen heeft, in 1950. Het heeft een
apart balkonnetje.
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Ten slotte
Na aoop van de excursies werd door de deel‐
nemers onder het genot van een drankje, vele
lekkere hapjes en vrolijke muziek geanimeerd
nagepraat. Tenslotte trakteerde de jarige HK
Blaricum iedereen op het mooi verzorgde boek
Heb je nog nieuws…?! Wel en wee in Blaricum.
Een bijzondere attentie! Daarna vertrokken

allen zeer voldaan over de gehele dag – mede
dankzij de inbreng van de jarige HK – naar huis.
De jarige en het bestuur van TVE kunnen dus
tevreden terugblikken.
Met dank aan Maria Boersen, Willemijn Booy
en Ine Wanmaker.
Frits Booy
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WEEK-VAN-DEERFGOOIER
zaterdag 28 oktober – vrijdag 3 november 2017
In de Week‐van‐de‐erfgooier besteden tientallen organisa‐
ties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een grote
variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschie‐
denis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lan‐
ge tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke
gronden in het Gooi.
Na de opheﬃng van de Vereniging van de erfgooiers in 1977 is de Stad en Lande Stichting, later
genaamd de Stichting Stad en Lande van Gooiland, opgericht. Deze stichting stelt zich onder meer
ten doel de geschiedenis van de erfgooiers levend te houden. Door het initiëren en coördineren
van de Week‐van‐de‐erfgooier wordt de geschiedenis van de erfgooiers in één week in het hele
Gooi op een speciale wijze onder de aandacht gebracht.
Voorlopig programma
Symposia en lezingen
*De Vereniging van Vrienden van het Gooi organiseert op dinsdag 31 oktober een unieke dag met
drie korte lezingen door erfgooiers en een interessante excursie naar sporen van de erfgooiers.
*De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk verzorgt, vooruitlopend op de week, op dinsdag‐
avond 24 oktober een lezingenavond over Hilversum en de erfgooiers. Aan de orde komen de laat‐
ste boerenbedrijven van de erfgooiers, de activiteiten en de bezittingen van Stad en Lande in Hil‐
versum.
*Bij de Historische Kring Blaricum wordt op een nog nader te bepalen datum een lezing gehouden
over de erfgooiers en hun geschiedenis.
*Op 4 november geeft Anton Kos, de auteur van het gedenkboek Erfgooiers geportretteerd, in de
Libris Boekhandel Voorhoeve te Hilversum een lezing over de erfgooiers en over zijn publicatie.
Evenementen
*Het Goois Natuurreservaat gaat speciale erfgooierswandelingen uitzetten door het rijke Gooise
landschap waarop de erfgooiers door hun eeuwenoude gebruiksrechten op de gemeenschappelij‐
ke gronden een groot stempel hebben gedrukt. Deze wandelingen worden in drukvorm verspreid.
Tentoonstellingen
*Bij de Historische Kring Laren is al vanaf 20 mei een expositie te zien over erfgooiers. Periodiek
worden unieke stukken uit de kunstcollectie van de gemeente Laren tentoongesteld. Gedurende
dit jaar is er een wisselend aanbod met telkens een ander thema rond de erfgooiers. De originele
erfgooierslijsten met alle Larense erfgooiers zijn digitaal door bezoekers te raadplegen.
*De Historische Kring Bussum gaat tijdens de Open Monumentendagen, 9 en 10 september, aan‐
dacht besteden aan de erfgooiers.
*Het Huizer Museum stelt in de week stukken uit zijn royale depot tentoon in pop‐up expositieruim‐
ten. Winkeliers stellen hun etalage beschikbaar voor bijzondere werktuigen uit het rijke verleden
van de erfgooiers. Een kennisquiz voert langs deze unieke buitenexpositie.
*De Bibliotheek Hilversum zet in deze week de erfgooier centraal in beelden, boeken en geschrif‐
ten. Ook zal in die week daar de reizende tentoonstelling over erfgooiers zijn opgesteld.
*In Singer Laren worden permanent foto’s van Koos Breukel van hedendaagse erfgooiers tentoon‐
gesteld.
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Met de klok mee:
Laatste veiling van gereedschappen van de erfgooiers.
Vergadering van de erfgooiers in Sportpark Hilversum.
Vergadering van de erfgooiers in de Grote Kerk in Naar‐
den in 1930.

*Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen besteedt in deze week extra aandacht aan het rijke
erfgooiersarchief.
*Uit de Collectie Hilversum van de gemeente Hilversum zijn objecten, tekeningen en schilderijen
beschikbaar gesteld.
Ondernemersactiviteiten
*Bij de Larense bakkerij ‘Patisserie Jane’ worden speciale spijsgevulde ‘Erfgooiertjes’ gebakken.
Tegen inlevering van een kortingsbon kan daar gedurende de week voor een ouderwetse prijs een
kopje koﬃe met ‘Erfgooiertje’ worden genuttigd.
Afsluiting
*De Week‐van‐de‐erfgooier wordt afgesloten met een feestelijke eindmanifestatie op 3 november
in de Grote Kerk te Naarden met onder meer lezingen van Herman Pleij en Anton Kos en een muzi‐
kaal intermezzo. Deze middag zal ook het eerste exemplaar van het boek Erfgooiers geportretteerd
worden uitgereikt. Dit boek met veel portretfoto’s van erfgooiers door de fotograaf Koos Breukel
is een uitgave ter gelegenheid van het 40‐jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooi‐
land. Aanvang van deze slotmiddag is om 14.30 uur.
Nadere en actuele informatie over alle activiteiten is te vinden op de website: vvvgooivecht.nl
TVE 35e jrg. 2017
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Het lezen waard

Boekbesprekingen
Boeiend boek met nieuw
materiaal over Comenius
De historische band tussen de Tsjechische lo‐
soof, theoloog, politiek denker en pedagoog
Jan Amos Comenius en Naarden is dun, maar
sterk en vitaal. Het Comenius Museum en de
jaarlijkse Comenius‐dag houden zijn erfenis
levend. Van tijd tot tijd blijven er ook publica‐
ties gewijd worden aan deze denker van inter‐
nationale betekenis. Ter gelegenheid van tach‐
tig jaar mausoleum hebben enkele enthousias‐
te auteurs een tweetalig boekje geschreven
met veel aanvullende informatie over Come‐
nius, ‘zijn’ museum en grafkapel en de relatie
tussen hem en Naarden door de eeuwen heen.
Zij presenteerden hun publicatie op 8 mei in
het mausoleum in aanwezigheid van tal van
hoogwaardigheidsbekleders, onder wie voor‐
malige en huidige bestuurders van Gooise Me‐
ren.
Het boekje is keurig vormgegeven. Eén kant‐
tekening: er is voor gekozen om de Tsjechische
en de Nederlandse tekst parallel af te drukken.
Typograsch onderscheid of een verschillende
papierkleur zou de leesbaarheid hebben ver‐
aangenaamd.
De inhoud is de moeite waard. De auteurs
hebben nieuw materiaal in het Presidentieel
Archief in Praag aangetroﬀen en van hun unie‐
ke vondsten doen zij met zichtbaar genoegen
verslag. In het eerste hoofdstuk gaan de au‐
teurs in op de ‘Nederlandse’ Comenius: van
1656 tot 1670, de laatste veertien jaar van zijn
leven, woonde en werkte de Tsjechische ge‐
leerde in Amsterdam.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de zoek‐
tocht naar de exacte begraaocatie van Come‐
nius in Naarden, de herbegrafenis in 1929, de
opening van het mausoleum in 1937, de restau‐
ratie(s) van de kapel en de combinatie met het
museum in 1992.
Het derde hoofdstuk belicht de hoogtepun‐
ten in de herdenkingen en de monumenten die
ter gelegenheid daarvan zijn opgericht. Hoe
244

gevoelig dit soms lag, blijkt wel uit de anekdote
uit 1972, toen op het lint van de krans bij het
Comeniusmonument de namen stonden van
enkele prominente politieke gevangenen. De
Tsjechoslowaakse ambassadeur weigerde daar‐
om de plechtigheid bij te wonen!
Hoofdstuk 4 gaat in op de bijzondere relatie
tussen de communistische machthebbers en
de diepgelovige Comenius. Hieruit blijkt dat
Comenius voor hen vooral een wereldverbete‐
raar en vredestichter was. De Koude Oorlog
werd toegeschreven aan eenzijdige Westerse
agressie, die weer voortvloeide uit het kapita‐
listische systeem. Van de noodzakelijke maat‐
schappelijke ingrepen claimden zij Comenius
als geestelijke voorvader.
Ook in Nederland werd Comenius blijkens
hoofdstuk 5 op waarde geschat. Vanaf 1892 was
er een permanente tentoonstelling aan hem
gewijd in het stadhuis van Naarden. In 1924
werd deze uitgebouwd en ondergebracht in
Het Spaanse Huis in de Turfpoortstraat. In 1992
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kwam door een verhuizing de gelukkige combi‐
natie van museum en mausoleum tot stand. De
bemoeienis van de Tsjechische regering en haar
financiële steun vormen een rode draad in de
postume zegegang van Comenius. Op alle ni‐
veaus leefden Tsjechen mee met het wel en
wee van hun nationale held (hoofdstuk 6).
Interessant zijn de reacties van geleerden en
politici op de vraag naar het belang van Come‐
nius in het slothoofdstuk. Opvallend hierin is
dat ieder er een eigen Comenius op nahoudt:
als taalgeleerde dan wel praktische leermees‐
ter, als vredestichter dan wel politiek activist,
als drager van de christelijke wortels van Euro‐
pa dan wel humanistisch vrijdenker en hervor‐
mer. Bij een universele geest als Comenius sluit
het een het ander niet uit, maar het zou jam‐
mer zijn, als Comenius gevierendeeld zou wor‐
den door het elk‐wat‐wils‐denken. De herden‐
king van tachtig jaar mausoleum vormt de op‐
maat voor een internationale conferentie in
Naarden ter gelegenheid van het 350e sterfjaar
van Comenius in 2020. Dat zou een mooie gele‐
genheid zijn om de héle Comenius in samen‐
hang en balans te belichten.
Niels van Driel
Pieter J. Goedhart, Jan C. Henneman, Hans van
der Linde, Comenius en Naarden. Historische
schets van het Comenius Museum en Mausoleum
in Naarden. Uitgeverij Pegasus, Amsterdam
2017. Prijs € 12,50.

De trots van Nederhorst
den Berg
De buitenplaats Petersburg heeft slechts hon‐
derd jaar bestaan en is sindsdien al tweehon‐
derd jaar verdwenen. Een driehoekig stuk wei‐
land aan de Vecht in Nederhorst den Berg is
alles wat er nog van te zien is. Het moet, gezien
deze omstandigheden, wel een heel bijzonder

buiten zijn geweest, als er nu nog zo'n fraai
boek aan gewijd wordt.
De aanleiding tot deze uitgave is de vondst in
de Universiteitsbibliotheek van Leuven van de
gekleurde versie van de twaalf schetsen die
Daniël Stopendaal van Petersburg maakte voor
zijn Zegepralende Vecht. Diverse deskundigen
schetsen in dit boek het Vechtlandschap, de
ontwikkeling van de buitenplaatsen in deze
regio, de persoon en de activiteiten van Chris‐
toﬀel (van) Brants, de voornaamste bewoner
van Petersburg, het gebouw en de tuinen, en
uiteindelijk de ondergang van deze buiten‐
plaats. Deze mooie uitgave is mogelijk gemaakt
door bijdragen van een aantal instanties, waar‐
onder de Nederlands Kastelen Stichting.
De naam Petersburg doet ongetwijfeld aan
Rusland denken. Dat was ook de bedoeling van
eigenaar Christoﬀel Brants, koopman op Rus‐
land en agent voor tsaar Peter de Grote. Deze
laatste had in 1703 de grondslagen gelegd voor
zijn nieuwe hoofdstad Sint‐Petersburg. Brants
stond met de tsaar, aan wie hij westerse vaklie‐
den en grote hoeveelheden wapens leverde,
op goede voet. Zijn fortuin was dan ook voor
een groot deel door deze transacties gemaakt.
Tsaar Peter heeft Petersburg in 1717 bezocht.
De kosten van dit bezoek waren 65.000 gul‐
den: de gasten hebben zich in het huis en met
name in de tuinen nogal uitgeleefd.
Bij het lezen van de beschrijving van het ter‐
rein en de omgeving ten tijde van de aankoop
bekruipt je de vraag: kon Brants nu echt niet
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iets beters krijgen? Het lag buiten het gedeelte
van de Vechtstreek waar de belangrijkste bui‐
tenplaatsen stonden, het lag niet op een
hoofdroute vanaf Amsterdam, het terrein was
nogal drassig en het grondplan ervan was een
ongelijkzijdige driehoek. Dat laatste was de
classicistische tuinarchitecten van rond 1700
een gruwel.
Brants en zijn architect Simon Schijnvoet
kenden elkaar vanuit de Lutherse gemeente in
Amsterdam. Zij moeten de potentie van deze
plek hebben gezien. Het huis werd in strakke,
sobere stijl uitgevoerd. De afmetingen van het
hoofdgebouw waren veelvouden van tien voet,
die van de zijvleugels veelvouden van zes voet.
De voorkant was op de Vecht gericht, de ach‐
terzijde op de tuinen. Door de tuinen liepen
twee zichtassen die elkaar kruisten. Van de
beplanting krijgen we een idee dankzij de etsen
van Stopendaal, maar complete zekerheid bie‐
den deze niet: Stopendaal wilde voor Brants

(een belangrijke nancier van zijn werk) diens
buitenplaats in perfecte staat tonen, wat weer
wat anders is dan volledig waarheidsgetrouw.
Werinon, de Historische Kring van Neder‐
horst den Berg, zet zich er sinds 2002 voor in
om te bereiken dat van Petersburg een histo‐
risch monument wordt gemaakt. Dit prachtig
geïllustreerde boek is een uitstekend propa‐
gandamiddel voor dit doel.
Hans Mous
Diverse auteurs, Petersburg, Roem der Hoven.
De verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent
Christoﬀel Brants. Amsterdam/Wijk bij Duurste‐
de 2017. ISBN/EAN 978‐90‐74205‐07‐8.
Prijs € 19,95.

Agenda
Historisch Café Naarden. Jan van Tuin houdt
een lezing over de plafondschilderingen in de
Grote Kerk van Naarden. Locatie: in de Grote
Kerk, Naarden‐Vesting, aanvang 20.00 uur.

september
9/10
Open Monumentendag

23

10
Op pad met Albertus Perk. Hilversum‐Zuid, een
prachtig stadsdeel. Kees van Aggelen leidt u
door het zuidelijke stadsdeel met zijn gevari‐
eerde architectuur. Verzamelen om 14.00 uur
met ets op de Kerkbrink, Hilversum.
16
Bottermarkt in Huizen
19
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HK Huizen organiseert een rondleiding over de
Oude Begraafplaats, in samenwerking met het
Huizer Museum en de Stichting Vrienden van
het Oude Dorp. Aanvang 15.00 uur bij de in‐
gang aan de Ceintuurbaan. Aanmelden bij se‐
cretaris@historischekringhuizen.nl of telefoon
035 526 05 80.
oktober
7
HK Huizen organiseert een historische ets‐
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tocht Sporen uit het verleden. Aanvang 13.30
uur bij de Botterwerf, Oude Haven. Aanmelden
bij secretaris@historischekringhuizen.nl of
telefoon 035 526 05 80.

9
HK GL Juliette Donker houdt een lezing Middel‐
eeuwse Kastelen in de Vechtstreek, lezing in het
Dorpshuis in Vreeland. Aanvang 20.00 uur.

31

21
HK Huizen houdt haar ledenavond met de pre‐
sentatie Geologie in Huizen door Kees Boer‐
hout. Aanvang 20.00 uur.

In de Oude Kerk in Huizen worden twee lezin‐
gen gehouden: Ruud Hehenkamp spreekt over
‘De Reformatie in Huizen’en Albert Scheer over
‘Gereformeerden en Doopsgezinden’.

Historisch Café Naarden. Klaas Oosterom van
de Historische Kring Bussum vertelt over de
bunkers op de Franse Kamp en het fort Werk
IV te Bussum. Locatie: De Mess (voorheen De
Hoed/VVV), Adr. Dortsmanplein, Naarden‐
Vesting. Aanvang 20.00 uur.

28 oktober‐3 november
Week van de Erfgooier
november
Start themaleergang Gooi‐o‐logie najaar 2017
Burgers, boeren en buitenlui tussen Vecht &
Eem:
1 november: Boeren: de geschiedenis van de
Erfgooiers vanaf ca. 1500 ‐ 1978. Docent dr.
Anton Kos.
15 november: Burgers: nieuwe bevolkingsgroe‐
pen door industrialisatie en de aanleg van villa‐
wijken 1850‐1940. Docenten: dr. Henk Michiel‐
se en drs. Gerard Hoogendijk.
29 november: Buitenlui: Het Gooi als recreatie‐
gebied. Docenten: Jaap Vlaanderen (GNR) en
Hetty Laverman.
13 december: excursie bezoek aan het archief
in Naarden, i.h.b. het Erfgooiersarchief m.m.v.
de archivaris dr. Niels van Driel en dr. Anton
Kos.
De bijeenkomsten zijn van 19.30‐22.00 uur in de
Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum
(aan de weg tussen station Bussum‐Zuid en
station Hilversum Mediapark).
Aanmelden via de website
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
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In 2018 zijn de bijeenkomsten de derde woens‐
dag van de maand: 17 januari, 21 maart, 16 mei,
19 september, 21 november in De Mess.
Tentoonstellingen
Historische Kring Baerne
Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a, Baarn
Expositie Zand erover, begraven in Baarn. Tot 16
oktober woe van 14.00‐16.00 uur en za van
11.00‐13.00 uur.
Historische Kring Blaricum
Brinklaan 4A, Blaricum
Expositie van schilderijen en tekeningen van
Eppo Doeve t/m 17 september. T/m 11 novem‐
ber expositie Cees Wijsman en Ingrid Wiegers,
do van 20.00‐22.00 uur en za van 14.00‐16.00
uur.
Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Vaste tentoonstelling Vivat Comenius, gewijd
aan het leven en werk van de beroemde Tsje‐
chische geleerde Jan Amos Comenius (1592‐
1670). 3 Tentoonstellingen: Unitas Fratrum/
Education for all/Mausoleum 80 jaar. Aandacht
voor de Broedergemeente, de erfenis van Co‐
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menius op onderwijsgebied en fototentoon‐
stelling Mausoleum 80 jaar, t/m 15 oktober, di‐
zo van 12.00‐17.00 uur.
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architec‐
tuur Centrum
Dudokpark 1, Hilversum
Rondleiding door het interieur van het raadhuis
en tentoonstelling over het leven en werk van
W.M. Dudok (1884‐1974) met na aoop bij goed
weer torenbeklimming. Do t/m zo om 13.30 uur.
Aanmelden hiervoor is niet nodig.
Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 21,
Expositie over Streekdrachten in Eemnes. Geo‐
pend za van 14.00‐16.00 uur.
Geologisch Museum Hoand
Hilversumseweg 51, Laren
Permanente expositie Goois Verleden. Hier ko‐
men onder de naam ‘Goois Verleden’ de geolo‐
gische, paleontologische, archeologische en
landschappelijke facetten van het Gooi aan
bod. Wisseltentoonstelling Energie‐waar gaat
dat heen? Di‐zo 13.00‐16.30 uur. Elke derde zon‐
dag van de maand is er een lezing van 14.00‐
15.00.

Blaricum, 7 oktober dorpswandeling o.l.v. een
gids. Vertrek vanaf Achter de Deel, het onderko‐
men van de HK Blaricum aan de Brinklaan 4a,
Blaricum. De wandeling start om 14.30 uur.
Aanmelden via
info@hkblaricum.nl.
Huizen: iedere tweede zaterdag van de maand
wandeling door het authentieke dorp.
Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum
Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Naarden:
Vereniging Vestingstad Naarden organiseert
iedere derde zondag van de maand een stads‐
wandeling in en om de vesting.
Aanvang 12.30 uur bij de Utrechtse Poort, Ruys‐
daelplein.

Museum Soest, Steenhoﬀstraat 46, Soest
Historie en wisselexposities. Het museum heeft
een uitgebreide expositie over de Tweede We‐
reldoorlog ingericht. Deze is geheel gericht op
Soest en Soesterberg. Het gehele jaar op zater‐
dag en zondag van 13.30‐17.00 uur.
Museum Spakenburg, Oude Schans 47‐63, Bun‐
schoten‐Spakenburg
Tentoonstelling Hoe Hollands is onze kleder‐
dracht. Maandag van 13.30‐17.00, di t/m zater‐
dag van 10.00‐17.00 uur.
Museum Weesp, Nieuwstraat 41, Weesp
Vaste presentaties: Weesper en Hollands por‐
selein, Koninklijke Cacaofabriek C.J. van Hou‐
ten, woe‐zo 13.30‐17.00 uur.
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden,
Westwalstraat 6
Di t/m vrijdag van 10.30‐17.00 uur, weekenden
en feestdagen van 12.00‐17.00 uur.
Stadswandelingen
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