Tijdschrift voor regionale geschiedenis
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

35e jrg. nr. 4, december 2017
35e jrg. nr. 4, december 2017

Tijdschrift voor regionale geschiedenis

35e jrg. nr. 4, december 2017

Tussen Vecht
Vecht en
en Eem
Eem
Tussen
Tussen Vecht en Eem

Linies rond Naarden
Linies rond Naarden
Linies rond Naarden

De zuivering van de NSF
De zuivering van de NSF
na de oorlog
na de
oorlog van de NSF
De
zuivering
na de oorlog

Het Gooisch
Gooisch Vrouwtje
Vrouwtjeterug
terugin
inNaarden
Naarden
Het
Het Gooisch Vrouwtje terug in Naarden

Politietroepeninin
Politietroepen
Nieuwersluis
Nieuwersluis
Politietroepen
in
Nieuwersluis

TVE 35e jrg. nr. 4, december 2017

Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

De Polynormhuizen konden als onderdelen uit een meccanodoos in elkaar worden gezet. Zie het artikel
over deze huizen in dit nummer.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Vallende blaadjes
Als u dit leest, is het inmiddels (bijna) winter.
De redactie is al vanaf september bezig ge‐
weest om ervoor te zorgen dat u weer een
mooi en interessant nummer in handen krijgt.
Dat is op zich niets bijzonders, het is tenslotte
ons werk. Alleen deze keer liep het allemaal
anders dan anders. Verschillende geplande
artikelen bleken niet te komen, we moesten
het een na het ander schrappen, het was inder‐
daad de tijd van de (uit)vallende blaadjes
(bladzijden). We zagen al aankomen dat er een
interdun tijdschriftje als een ritselend herfst‐
blaadje achter uw voordeur zou neerdwarre‐
len. Met vereende krachten hebben we het
toch voor elkaar gekregen dat u de gebruikelij‐
ke plof op de mat niet hebt hoeven missen.
Wat hebben we u in dit nummer te bieden?
Om te beginnen de terugkeer van het Gooise
vrouwtje in Naarden. Marlo Reeders vertelt hoe
dat in zijn werk is gegaan. Hans Hoogenboom
heeft nageplozen hoe in 1945 en 1946 de
‘zuivering’ van de NSF (later Philips Hilversum)
heeft plaatsgevonden. Klaas Oosterom en Hans
Mous verdiepten zich in de verdedigingslinies
om Naarden rond 1900. Willem Mooij en Wim
van Schaik onderzochten het verblijf van de
zogenaamde Politietroepen in Nieuwersluis

tussen de twee wereldoorlogen. Willem Mees‐
ter beschrijft de totstandkoming van de Poly‐
normhuizen: huizen die als onderdelen uit een
meccanodoos in elkaar konden worden gezet
en afkomstig waren uit Bunschoten. Sander
Koopman geeft toelichting bij de tentoonstel‐
ling ‘Gevonden Voorwerpen’ (over archeologie
in het Gooi) in Museum Hoand in Laren. Gjalt
Zondergeld maakt u bekend met de uit Weesp
afkomstige predikant Salomon van Til (1643‐
1713). Tenslotte vertelt Frits Booy hoe het ge‐
meentehuis van Blaricum aan een bijzondere
klok is gekomen.
Nieuwsgierig geworden? Lezen dan maar.
Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag (grote inzet): Het Gooisch Vrouwtje terug in Naarden.
© 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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Het Gooisch Vrouwtje

Marlo Reeders

Of zij ooit door de straten van Naarden heeft gelopen, zullen wij nooit te weten
komen, wie zij was evenmin. Het ‘Gooisch Vrouwtje’, dat sinds 2015 in de Grote Kerk
Naarden tentoongesteld wordt, heeft een houten geschiedenis, niet een van vlees
en bloed.
Ongeveer vijfhonderd jaar voor haar reisje van
Amsterdam naar Naarden, werd het Gooisch
Vrouwtje door Jan Eerstenszoon van Schayck in
Utrecht uit eikenhout gesneden. Van Schayck
leefde tussen circa 1470 en 1527 en was een
beeldsnijder, iemand die met messen, beitels
en gutsen beelden vervaardigde uit hout, ivoor,
been en zacht gesteente. In die tijd maakten
beeldsnijders impressies van mensen, dieren,
heiligen, goden en mythische voorstellingen,
die meestal een religieuze of symbolische func‐
tie hadden en op verschillende onderdelen van
kerken, gebouwen en interieurs werden aange‐
bracht. Van Schayck was beroemd en werkte
voor de Domkerk, waarvoor hij onder meer een
aantal kalkstenen gewelfschotels1 met kerkva‐
ders2 sneed. Drie van deze gewelfschotels be‐
vinden zich dichtbij huis: in het Centraal Muse‐
um Utrecht. In het Victoria & Albert Museum in
Londen treﬀen wij de apostelen aan, die Van
Schayck produceerde voor de bibliotheek van
de Domkerk. Dit museum meldt dat hij voor het
vervaardigen hiervan zestien guldens ontving
in 1497.
Aan het begin van de zestiende eeuw moet
Van Schayck gewerkt hebben aan panelen voor
de orgelkast van het nieuwe orgel voor de Sint‐
Vituskerk in Naarden. Dit was de tijd van de
Vlaamse Primitieven, kunstschilders die vooral
werkzaam waren rond de bloeiende steden
Brugge, Gent, Leuven en Brussel. Bekende
vertegenwoordigers van deze school waren
Jan van Eyck, Hans Memling en Adriaen Isen‐
brant. Hun werk vormde een hoogtepunt in de
kunstgeschiedenis van de oude Nederlanden
en de portretten van hun hand waren een af‐
spiegeling van het toenmalige schoonheidside‐

aal: een hoog, kaal voorhoofd, geen beharing
en amandelvormige oogleden. Wie naar het
Gooisch Vrouwtje van Van Schayck kijkt, ziet
overeenkomsten.
Wij weten niet wie de opdrachtgever van het
laatgotische orgel in de kerk was, noch is be‐
kend hoe het orgel er oorspronkelijk uitzag.
Het arriveerde rond 1515 en de rijkversierde
orgelkast met de panelen van Van Schayck
maakte daarvan onderdeel uit. Op tien smalle
schotten stonden ridders afgebeeld, met aan
hun voeten een wapenschild. Waarschijnlijk
betrof het een vorstenreeks. Aan hun wapen‐
schilden waren ridders vroeger gemakkelijk te
herkennen. Het is ook mogelijk dat afbeeldin‐
gen de Negen Besten3 zouden zijn, aangevuld
met een tiende, wellicht lokale held. De derde
mogelijkheid is dat de ridders de graven van
Holland moeten voorstellen, maar dat is on‐
waarschijnlijk. Er waren immers 28 graven en
waarom zou een Hollandse graaf een tulband
dragen? De overige vier panelen zijn heraldieke
afbeeldingen van een griﬃoen, een wildeman,
een adelaar en een leeuw. Tot slot was er een
vrouwtje dat iets naar voren geleund neerkeek
van haar hoge plek naar de kerkgangers bene‐
den haar, de handen gevouwen.

Het oude orgel wordt vervangen
In de loop der tijd is de dispositie van het orgel
rigoureus gewijzigd en uitgebreid. Er werd zo
vaak aan gesleuteld, dat het orgel rond 1850
een lappendeken was geworden, praktisch
onbespeelbaar en vals. Menig organist vertrok,
al dan niet ongewenst. De enig overgebleven
tekening van dit orgel is een weergave van de
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Museum

De Apostel Mattheus (Victoria and Albert Museum
Londen).

situatie uit de tijd vlak voor de sloop rond 1860.
Op de achterkant vermeldde de kunstenaar,
Gerard Arentzen, dat men tijdens de sloop het
bouwjaar van het orgel had aangetroﬀen, maar
kennelijk moest hij hiervoor in zijn papieren
zoeken of iemand spreken, want het lege plek‐
je voor het jaartal heeft hij niet meer ingevuld.
Van het orgel zijn slechts vijftien onderdelen
bewaard gebleven, waarvan zeven niet zicht‐
baar zijn op de tekening. In 1862 werd het nieu‐
we Bätz‐Witte orgel geïnstalleerd. Dit grootor‐
gel is nog steeds in gebruik.
Het kerkbestuur was verheugd over de
komst van het nieuwe orgel, dat maar liefst
30.422 gulden en 75 cent kostte. Er wordt veel
over geschreven in de notulen en helaas weinig
over het oude orgel. Dit werd ontmanteld, te
koop aangeboden in het Algemeen Handelsblad
en verkocht met waarschijnlijk alle panelen en
het vrouwtje, voor 650 gulden aan de heer M.
de Vledder te Harderwijk. Vier van de panelen
werden later aangekocht (van De Vledder?)
door Daniël Franken, een van de founding
fathers van het Koninklijk Oudheidkundig Ge‐
nootschap (KOG).4 Hij schonk in 1862 de pane‐
len aan het KOG. De resterende panelen en het
vrouwtje werden in 1881 door het KOG verwor‐
ven uit de verzameling van luitenant‐generaal

Meyers in Brussel. Het KOG bracht de stukken
dus weer bijeen en moest daarvoor diep in de
buidel tasten. In 1885 werd het ensemble door
het KOG in bruikleen gegeven aan het nieuw
geopende Rijksmuseum (Amsterdam), waar dit
tot de tijdelijke sluiting in 2003 onderdeel uit‐
maakte van de vaste tentoonstelling.

Gewelfschotel
Utrecht).
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Sint‐Gregorius

(Centraal

Het Rijksmuseum en de panelen
In 2009, het jaar waarin ik aantrad als directeur
van de Stichting Grote Kerk Naarden, werd on‐
derzoek gedaan naar de panelen. Senior con‐
servator beeldhouwkunst Frits Scholten en
onderzoeker Bieke van der Mark van het
Rijskmuseum bezochten Naarden om de teke‐
ning van het oude orgel voor onderzoek op te
halen. Ik ontving hen en tijdens dit bezoek
hoorde ik voor het eerst van een lief beeldje
van een vrouwtje, waarvan wellicht een keer
een gipsafdruk gemaakt kon worden om in ons
winkeltje te verkopen. Ik was direct geïnteres‐
seerd in haar.
Bij de heropening van het Rijksmuseum ble‐
ken de panelen van Van Schayck opnieuw een
plek bemachtigd te hebben in de vaste ten‐
toonstelling, hetgeen de kwaliteit van deze
stukken herbevestigt. In zaal 0.4 van het muse‐
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Vrouwenportret van Hans Memling (circa 1480‐1485).

um hangen deze op spectaculaire wijze in een
gotische opstelling. Het vrouwtje had daar niet
tussen gepast en bleef in het depot achter.
Wie ‘orgelkast’ zoekt op de website van het
Rijksmuseum, krijgt haar en de overige panelen
van dichtbij te zien op scherpe foto’s. Naast
haar gegevens staat zij er als volgt omschre‐
ven:
Halﬃguur van een vrouw met gevouwen handen,
afkomstig van een orgelkast van de St. Vituskerk
te Naarden. Haar vlechten liggen over een net‐
vormige kap. Over een hemd met lange mou‐
wen, een kleed met rechthoekige halsuitsnijding,
waaraan pofmouwen met franje, en wijd uitlo‐
pende ondermouwen.
Wie zij was, is onbekend. Velen hebben sugges‐
ties gedaan. Was zij Maria Magdalena? Godelin‐
de? Een kluizenares? De vrouw of dochter van de
schenker van het orgel? Of had zij zelf het orgel
geschonken? Was zij het liefje van Van Schayck?
Wij weten het niet. Haar prachtige kleding, des‐
tijds waarschijnlijk gepolychromeerd, doet in
ieder geval vermoeden dat zij best een Gooise
had kunnen zijn, een beeld van een vrouw. Zo
ontstond de naam Gooisch Vrouwtje.

Twee bruikleenverzoeken
In januari 2014 werd ik benaderd door de pro‐
ducers van het televisieprogramma ‘Max Mo‐

numentaal’. In dit programma, ondersteund
door de BankGiro Loterij, werd door presenta‐
tor Huub Stapel een historische locatie bezocht
om erachter te komen, wat eraan ontbreekt of
kapot is. Tijdens het programma zette men zich
in om het verlorene terug te krijgen of het ge‐
broken onderdeel te repareren. De producers
vroegen mij of Grote Kerk Naarden een wens
had en ik dacht direct aan het Vrouwtje, dat in
het depot van het Rijksmuseum lag. Hiervoor
zou ik een bruikleenverzoek moeten indienen.
Er was weinig tijd om in aanmerking te ko‐
men voor dit programma, dus begon ik direct
aan het bruikleenverzoek. Na een telefoonge‐
sprek met het museum bleek dat de kerk, een
niet‐museale instelling, weinig kans zou maken.
Ik waagde het er toch op en begon te schrijven
op een vrijdag. Tijdens een koﬃepauze in het
koor van de kerk, waar op dat moment het
‘Kunst & Antiek Weekend’ gaande was, zat ik
naast een bezoeker aan wie ik vroeg of de
beurs beviel. Het gesprek dat volgde kreeg een
wending, toen bleek dat hij Karel Loeﬀ, direc‐
teur van Erfgoedvereniging Heemschut, was.
Direct vertelde ik hem waar ik mee bezig was
en ik vroeg hem of hij mij kon helpen. Diezelfde
middag ontving ik een adhesiebrief van hem,
die ik dankbaar aan mijn bruikleenverzoek toe‐
voegde. Het bruikleenverzoek werd helaas
afgewezen. Je hals over de kop storten op
onbekend terrein, biedt ook weinig kans van
slagen. Ik was teleurgesteld, doordat zo’n kans
niet vaak voorbijkomt, en stond met lege han‐
den.
Om meer te leren van deze ervaring belde ik
met het Rijksmuseum voor nadere uitleg en
werd uiteindelijk doorverbonden met een
vriendelijke dame van het KOG, die mij vertelde
dat dit genootschap de eigenaar was van de
panelen en het Vrouwtje. Na het gesprek be‐
zocht ik de website van het KOG en kwam ik
een voor mij bekende naam tegen op de lijst
van het bestuur. Hoewel ik geen idee had of
het nog iets zou uitmaken, besloot ik een
vriend met dezelfde naam te bellen. Toen bleek
dat hij familie was, heb ik hem over het bruik‐

TVE 35e jrg. 2017

253

Tekening van het oude orgel in de Sint‐Vituskerk van
Naarden.

leen verteld. Hij was direct enthousiast en be‐
sloot zijn familielid te bellen.
Korte tijd later stond Jaap Kamp, penning‐
meester van het KOG, voor mijn bureau. Hij
woonde in het Gooi en kwam even langs om te
vernemen, wat ik nu eigenlijk wilde met dat
Vrouwtje. Ik vertelde mijn verhaal en liet hem
de nis in de kooromgang zien waar het Vrouw‐
tje in haar vitrine mooi zou passen. Bij het zien
van die nis werd hij enthousiast en beloofde hij
mij de andere bestuursleden te informeren.
In mei werd ik uitgenodigd door Charlotte
van Rappard, toenmalig bestuurslid Collectie
van het KOG. Bij haar thuis in Amsterdam wer‐
den mijn plannen door haar uitgeplozen, vorm‐
gegeven en gestructureerd. Zij vertelde mij dat
het in het beleid van het KOG past de collectie
meer zichtbaarheid te geven, waar mogelijk in
ons nationaal erfgoed. Teruglopend naar mijn
auto, die onder het Museumplein geparkeerd
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stond, zag ik tussen de donkere wolken een
enorme zonnestraal landen op het goud van
het Rijksmuseum. Ik maakte er een foto van en
verzond deze naar kantoor. Voor het eerst
kreeg ik hoop.
Wat volgde was een hobbelpad, maar het
doel bleef zichtbaar. Er zouden immers inke
kosten komen voor de aanschaf van de klimaat‐
vitrine, de beveiliging en het transport. Het
bestuur van Stichting Grote Kerk Naarden was
terughoudend, omdat de stichting zich in een
tijd van schaarste bevond. De rijkssubsidie voor
onderhoud bleef in die tijd uit, dus was het
devies dat elke verdiende euro aan het gebouw
en niet aan versieringen moest worden uitge‐
geven. Ik besloot het Prins Bernhard Cultuur‐
fonds te bellen met de vraag of het nut zou
hebben een aanvraag te doen voor nanciële
ondersteuning van het project. Het was half
vier ’s middags op een vrijdag en het antwoord
was hoopvol – alleen was de deadline diezelfde
maandag. Twee uur later lag mijn bureau vol
papieren en liet ik de buurvrouw mijn aanvraag
lezen op foutjes waarna ik naar de brievenbus
rende met de envelop voor het fonds.
De aanvraag werd gehonoreerd en bleek niet
alleen een nanciële toezegging te bevatten,
maar ook een soort keurmerk. Andere fondsen
en particulieren volgden het goede voorbeeld
met giften, de Vereniging Vrienden van de Grote
Kerk Naarden en de gemeente Naarden hielpen
ook mee. De restauratiearchitect, Paul van
Vliet, beloofde kosteloos de aanpassingen aan
de nis te zullen begeleiden en het bedrijf voor
de beveiliging bood de diensten ook kosteloos
aan. Het enthousiasme groeide.

Het Vrouwtje komt naar Naarden
Vlak voor mijn vakantie naar New York kwam er
groen licht van het KOG, vergezeld van een
gulle gift. Een prachtig moment. De pers was
ook enthousiast geworden. Aan de telefoon
om vijf uur ’s ochtends, met twee slapende
kinderen naast mij, vertelde ik in een live radio‐
uitzending over het Vrouwtje. Het programma
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Opstelling van de orgelpanelen in het Rijksmuseum.

belde mij daarna bijna maandelijks met het
verzoek wel te laten weten, wanneer het
Vrouwtje in Naarden zou arriveren.
Ondertussen had ik haar nog nooit gezien; ik
kende haar alleen van foto’s. Daar kwam veran‐
dering in. In het streng beveiligde depot van
het Rijksmuseum in Lelystad maakte ik met
haar kennis en mocht ik haar met blauwe hand‐
schoentjes oppakken. Wat een prachtig beeld‐
je, met jngesneden handjes en een teer
hoofdje. Het Rijksmuseum was zeer behulp‐
zaam. Enige tijd later, in een kleine werkplaats
in de catacomben van het museum, werd on‐
der begeleiding van hoofdrestaurator Meube‐
len, Paul van Duin, het steuntje waarop zij in de
vitrine zou rusten, gemaakt. Ondertussen vlot‐
ten de werkzaamheden in Naarden en werd de
op maat gemaakte klimaatvitrine geïnstalleerd.
Op 15 november 2015, ongeveer vijfhonderd
jaar na haar eerste entree, arriveerde het
Gooisch Vrouwtje met Crown Transport. De
heren met handschoentjes brachten een enor‐
me kist met daarin twee grote kussens. Op de
slopen stond Rijksmuseum geborduurd en er‐
tussen lag het Vrouwtje, verpakt in doeken en
bubbeltjesplastic. De rode loper lag uitgerold
en pers was aanwezig. Als een koningin werd
zij dus binnengebracht.
Het Goois Vrouwenkoor zong haar diezelfde
avond toe in het bijzijn van allen die betrokken
waren. De wijn kwam van de bankmanager, de
cateraar oﬀreerde een prix d’amis en de orga‐
nist speelde ‘The Arrival of the Queen of Sheba’
voor ons. Jaap Kamp van het KOG hield net als
ik een toespraak en op de eerste rij zat Charlot‐
te van Rappard, die mij fantastisch geholpen
had en van wie ik veel heb geleerd. De onthul‐
ling werd door Marleen Sanderse, toenmalige
wethouder van Cultuur, verricht. Zij was een
van de eersten die enthousiast waren, en meld‐
de dat een Gooise vrouw geen botox nodig
heeft om vijfhonderd jaar haar schoonheid te
behouden. De avond van de onthulling was
feestelijk en over de komst van het Gooisch
Vrouwtje werd in de landelijke pers bericht.
Door de vele giften was de begroting sluitend

en konden wij ook het onderhoud aan de kli‐
maatvitrine voor de komende jaren waarbor‐
gen.
Door het Vrouwtje in langdurig bruikleen te
geven, is een prachtige driehoek tussen de
oorspronkelijke locatie, de eigenaar, en het
Rijksmuseum ontstaan. Wij zijn daar buitenge‐
woon dankbaar voor! De bezoekers van de
Grote Kerk Naarden vinden haar betoverend. Zij
wordt niet alleen door ons, maar door allen
omarmd. Of zij ooit door de straten van Naar‐
den heeft gelopen, zullen wij nooit te weten
komen, wie zij was evenmin. Het Gooisch
Vrouwtje, dat sinds 2015 in de Grote Kerk Naar‐
den tentoongesteld wordt, heeft een houten
geschiedenis en een gouden toekomst.
Dank aan alle betrokkenen en in het bijzonder
aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap,
het Rijksmuseum en Paul van Vliet.
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Het Gooisch Vrouwtje

Kerk, van wie de theologische werken bewaard
zijn gebleven.
3. De negen ‘grootste’ helden uit de Bijbel (Jozua,
koning David, Judas Maccabeus), de Klassieke
Oudheid (Hector van Troje, Alexander de Grote,
Julius Caesar) en de Middeleeuwen (koning Ar‐
thur, Karel de Grote, Godfried van Bouillon).
4. Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap werd
in 1885 opgericht door een aantal Amsterdamse
particulieren en stelde zich ten doel een collectie
Vaderlandse Oudheden aan te leggen die perma‐
nent toegankelijk moesten zijn. Zij verwierven
waardevolle objecten die anders aan het buiten‐
land verkocht zouden worden. Het KOG raakte
nauw betrokken bij totstandkoming van het Rijks‐
museum en besloot in die tijd een groot deel van
de collectie aan het museum in langdurig bruik‐
leen af te staan. Vandaag is het KOG springlevend
en organiseert veel interessante bijeenkomsten in
het Rijksmuseum. Vriend worden van het KOG is
een echte aanrader: www.KOG.nu.

Marlo Reeders (1969) is sinds april 2009 direc‐
teur van Stichting Grote Kerk Naarden. Naast
haar voorzitterschap van het Grote Kerken Over‐
leg, is zij bestuurslid van de Vereniging voor Be‐
heerders van Monumentale Kerken in Nederland
(VBMK), bestuurslid van Stichting Klinkend Erf‐
goed Nederland en Panellid van de door Stich‐
ting Kunstweek georganiseerde Verkiezing van
Kunstenaar van het Jaar. Als secretaris is zij bo‐
vendien lid van het bestuur van een familiestich‐
ting voor goede doelen.
Noten
1. Een gewelfschotel is een ornament dat zich soms
aan de gewelven bevindt op de plaats waar de
gewelfribben samenkomen.
2. Een kerkvader (Latijn: pater ecclesiae) is de gebrui‐
kelijke aanduiding voor schrijvers en leraren
(meestal bisschoppen) van de vroegchristelijke
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Onvaderlandschlievenden bij de NSF

Hans Hoogenboom

Drie jaar na de oorlog, op 27 februari 1948, kon de NV Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek in Hilversum toch nog haar dertigste verjaardag vieren. Dank ging uit naar
eigenaar NV Philips Gloeilampenfabrieken. Directeur J.G.E. Gieskes van de NSF gaf
‘zijn’ personeel een pluim, want dat had zich in oorlogstijd ‘in overgrote
meerderheid’ voorbeeldig gedragen.1

Met dat ‘in overgrote meerderheid’ stipte Gies‐
kes subtiel aan, dat in de oorlog niet al het per‐
soneel aan de goede kant had gestaan. Dat was
geen geheim. Half Hilversum wist in 1948 dat de
fabriek aan de Jan van der Heijdenstraat, die net
de omschakeling had gemaakt van radio‐ en
zenderfabriek naar telecommunicatiebedrijf,
een uitgebreide zuivering achter de rug had.
Het concrete resultaat daarvan was geweest,
dat er in 1946 wegens onvaderlandschlievend
gedrag 109 ontslagen waren gevallen. Nog eens
37 personen hadden een schorsing of een beris‐
ping gekregen.2 Het aantal bestraften zou ho‐
ger zijn geweest, als de directie eind 1945 niet
had besloten om in een aantal gevallen ‘genade
voor recht’ te laten gelden. Rekenen we die
laatste groep niet mee, dan valt – bij een ge‐
schatte personeelssterkte van 2500 mensen aan
het eind van de oorlog – te concluderen dat er
tegen zes procent van het personeel maatrege‐
len zijn genomen. Op de kaft van de dossiers
van de bewuste personeelsleden kwam na de
zuivering de sanctie te staan, bijvoorbeeld

‘ontslag’, alsmede het waarom, bijvoorbeeld
‘NSB’. Namen werden er in de verkorte versie
van het eindrapport niet genoemd. Maar wie bij
de NSF werkte en nieuwsgierig was naar het lot
van een (ex)collega, kon naar de afdeling Perso‐
neel gaan en daar inzage krijgen, zo had de
directie beslist. Volgens een oud‐werknemer,
die de dossiers zegt te hebben gezien, zijn alle
personeelsdossiers halverwege de jaren negen‐
tig door Philips vernietigd.

De NSF
In februari 2018 zal het een eeuw geleden zijn,
dat het bedrijf het levenslicht zag bij een nota‐
ris in Amsterdam. Dat de NSF in Hilversum een
gouden toekomst tegemoet zou gaan, was in
1918 nog niet direct duidelijk. In het begin was
er een fors gebrek aan orders voor zendappa‐
ratuur, zodat men uit armoede zelfs etsen en
raam‐ en deurkozijnen moest maken. De groei
en de bloei kwamen pas na 1924 met de ont‐
dekking van het radiotoestel door het grote
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Vorige pagina: De Duitsers zijn gearriveerd per auto, de
dag na de capitulatie.
Onder: Een Duitser in gesprek met enkele NSF‐
vertegenwoordigers, mei 1940.

publiek en de geboorte van de omroepen. En
vooral ook omdat de wereldspeler NV Philips
Gloeilampenfabrieken de aandelen van de NSF
opkocht. Hilversum voer er wel bij, want het
leverde veel werkgelegenheid op.
De seintoestellenfabriek stond op een terrein
van zes hectare. In de fabriekshallen aan de Jan
van der Heijdenstraat 71‐73 zette het personeel
radiozend‐ en ontvangstapparatuur in elkaar.
De werknemers en ‐sters stonden in de instru‐
mentmakerij aan werkbanken en boor‐ en
freesmachines. Er werd gegraveerd, geschaafd,
geboord, gemeten en gemonteerd. In de hal
ernaast speelden soldeerbouten en schroeven‐
draaiers de hoofdrol aan lange montagetafels.
Iets verderop controleerden collega’s de net
gemaakte apparatuur. Ze voerden schokproe‐
ven en temperatuurtests uit. De gereedschaps‐
makerij stond vol machines die de kwaliteit van
de productie moesten waarborgen: boormachi‐
nes, revolverdraai‐ en slijpbanken, maar ook
microscopen.
De tekenaars zaten op de ontwerpafdeling.
Chemici deden tests op de afdeling materiaal‐
keuring. Verder was er de harderij voor metaal,
waar vaklui met asbesthandschoenen aan hun
werk deden. Smeden en lassers waren er ook,
evenals schrijnwerkers die op de houtbewer‐
kingsafdeling kasten voor de radio’s maakten,
schuurden en opwreven.
Apart hiervan beschikte de NSF inpandig
over een bedrijfsschool, waar jongelui in twee
jaar voor een baan in de fabriek werden klaar‐
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gestoomd. Bij ongelukjes en ongelukken kon
men in de verbandkamer terecht, onderdeel
van de Medische Dienst. Voor natjes en droog‐
jes – en samenkomsten – was er de kantine aan
de overzijde van de straat. Problemen thuis kon
de werknemer op de afdeling Maatschappelijk
Werk aankaarten. Die afdeling organiseerde
ook de gezinshulp: hulp van de ene huisvrouw
aan het gezin van de andere. De bedrijfsbrand‐
weer oefende regelmatig en gaf demonstra‐
ties, onder andere bij de gemeentelijke vijvers.
Alles bij elkaar was de NSF een kostbare or‐
ganisatie. Maar het bedrijf verdiende uitste‐
kend tussen 1925 en 1940. Orders kwamen van
omroepen, rederijen, vliegtuigmaatschappijen
en de overheid. De particuliere vraag naar ra‐
diotoestellen was groot en was nauwelijks bij
te benen. De NSF en Philips proteerden. De
radiofabriek en de omroepsector bleven zich
ontwikkelen, totdat in 1940 de bezetters arri‐
veerden.
Vijf jaar zaten fabriek en omroep in een
dwangbuis. Toen in 1945 de bevrijding in zicht
kwam, was er van de NSF weinig meer over.
Van de fabriek resteerde alleen het casco op
het terrein aan de Jan van der Heijdenstraat.
De Duitsers hadden het complex na september
1944 – nadat de directie het bedrijf zelf had
moeten sluiten bij gebrek aan elektriciteit –
totaal gestript. Daarbij hadden ze hulp gehad
van onder anderen een aantal werknemers, die
in het eindrapport van het zuiveringsonderzoek
‘fabrieksruimers’ zouden worden genoemd. 3

Naoorlogse bulletins
Enige tijd terug zijn op de zolder van een wo‐
ning in Huizen naoorlogse bulletins van de NSF‐
directie gevonden, die de interne zuivering uit
de doeken doen. In een van de eerste bulletins,
Bekendmaking der Directie no. 4 van 24 mei
1945, kondigde directeur Gieskes4 de schoon‐
maak oﬃcieel aan. Het zou een zoektocht wor‐
den naar degenen die in de oorlog bij het be‐
drijf onvaderlandschlievend gedrag hadden ver‐
toond en met wie de directie onder geen be‐
ding verder wilde.
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NSF‐directeur J. Gieskes. Hij had van 1927 tot 1948 de
leiding.

Het welslagen van de personele schoonmaak
was volgens Gieskes van belang. Om redenen
van rechtvaardigheid en om weer ‘rust in de
tent’ te krijgen. Het Hilversumse bedrijf had
een belangrijke nieuwe rol gekregen binnen
het Philips‐concern. Lijn‐ en automatische tele‐
fonie zouden na de oorlog de voornaamste
opgaven worden. Eind 1945 viel het besluit om
de telecommunicatiegroep van Eindhoven naar
Hilversum over te plaatsen. De inval der Philip‐
pijnen werd het gekscherend in de fabriek ge‐
noemd. Per 1 mei 1946 voegde Philips aan Hil‐
versum ook de van Nederlandse Siemens Maat‐
schappij overgenomen Afdeling Zwakstroom
toe. Een cruciale aanwinst op telecomgebied.
Het werd nu tijd om ook de naam van het be‐
drijf aan te passen. In plaats van NSF ging het
bedrijf NV Philips’ Telecommunicatie Industrie v/
h NV Nederlandsche Seintoestellen Fabriek he‐
ten. Op 17 juli 1947 verviel de verwijzing naar
het oude bedrijf en werd het in de wandeling
‘de PTI.’ Al zijn de Hilversummers de fabriek
nog lang ‘de NSF’ blijven noemen.
Direct na de bevrijding speelden bij het be‐
drijf twee hoofdzaken: de wederopbouw en de
herstart van het bedrijf en het uitvoeren van de
zuivering. De wederopbouw kwam op gang en
het personeel had zin om weer aan de slag te
gaan. Maar het Militair Gezag had de (lege)
fabriek direct aangewezen als verzamelplek
voor gearresteerde NSB’ers en andere verdach‐
ten. Deze waren na de bevrijding in Hilversum
opgepakt en naar het NSF‐complex gebracht.

Hun internering duurde tot 15 augustus 1945.
Het laboratoriumgebouw en de kantine waren
in die tijd evenmin beschikbaar, doordat het
Canadese Rode Kruis er patiënten met honger‐
oedeem verzorgde.
Een andere moeilijkheid was de zwakke ge‐
zondheid van de werknemers door de ontbe‐
ringen van de laatste oorlogswinter. Velen
moesten eerst aansterken, voordat ze inzet‐
baar zouden zijn. In elk geval was hervatting
van de 48‐urige werkweek op korte termijn
onmogelijk. De medewerkers hadden sinds de
sluiting van de fabriek (op 9 september 1944)
van een wachtgeld geleefd. De NSF was op
zeker moment zo goed als blut. Met hulp van
de ondergrondse kon Gieskes nancieel nog
zes weken vooruit. Daarna kwamen er enkele
miljoenen guldens aan leningen van de Rotter‐
damsche Bank. Die hoefde er geen onderpand
voor te hebben, omdat men daar de reputatie
van de NSF (en Philips) solide genoeg vond.5
Het duurde tot begin 1946 dat de laatste
wachtgelder weer in een volledige 48‐urige
werkweek aan de slag was gegaan.
In de fabriek moest aanvankelijk van alles
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KLM‐luchtfoto van het hele NSF‐terrein, afgezet met een witte lijn. Onderaan de Jan van der Heijdenstraat, links de
Larenseweg.

worden gerepareerd, opnieuw aangelegd of
herbouwd. Daarbij kwam dat de hele fa‐
brieksoutillage ontbrak. De Duitsers hadden tot
en met april 1945 in totaal 2.700 machines ge‐
stolen, alsmede 4.000 elektromotoren en ver‐
der alles wat los en vast zat. De waarde van die
buit werd op ongeveer dertig miljoen gulden
geschat. De roof was zeer eﬃciënt in z’n werk
gegaan. Dick de Vilder, schrijver van het herin‐
neringsalbum in 1948, memoreerde dat er een
aparte spoorlijn was aangelegd om de fabrieksin‐
ventaris vlotter te kunnen wegvoeren.6 Van het
gestolene kon binnen twee jaar ongeveer tien
procent worden achterhaald en teruggebracht,
maar het verkeerde in slechte staat. Volgens
directeur Gieskes was bij de plundering een
Duits commando uit Amsterdam betrokken
geweest. Deze groep was na de roof ver‐
trokken naar de omgeving van het stadje Min‐
den in Westfalen, waar ze in een grote grot de
fabricage hoopten voort te zetten.7
Ondanks de kaalslag hield men na de bevrij‐
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ding de moed erin. Medewerkers hadden in
mei 1940 en bij de sluiting van de fabriek in
september 1944 gereedschappen en (meet)
instrumenten naar huis meegenomen en ver‐
stopt gehouden en die spullen kwamen als
eerste terug. De echte start kwam toen vanaf
juli 1945 een groot aantal splinternieuwe machi‐
nes bij de fabriek werd afgeleverd. Dat machi‐
nepark was al tegen Kerstmis 1944 (!) door
president‐commissaris ir. Frits Philips van het
concern in Zwitserland besteld toen het zuiden
– inclusief Eindhoven – al was bevrijd.

Nogal een opgave
Met de zuivering hoefden directeur Gieskes en
zijn medewerkers na de bevrijding niet te
wachten. Het belangrijkste probleem was te
bedenken, hoe men een scherp en betrouw‐
baar beeld kon krijgen van het gedrag van de
individuele personeelsleden in bezettingstijd.
Nogal een opgave, er hadden in de vijf jaar
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ervoor enkele duizenden mensen op de loon‐
lijst gestaan. Volgens eigen cijfers had de NSF
aan het begin van de bezetting 1.850 werkne‐
mers in dienst en hadden er in 1944 zo’n 2.450
mensen op de loonlijst gestaan.
Een onderzoeksmethodiek werd aangereikt
door Philips in Eindhoven, dat al driekwart jaar
van de vrijheid genoot en in die tijd ervaring
had opgedaan met het doorlichten van het
personeel. Dat model zou de NSF overnemen.
Elke werknemer kon zich als getuige melden bij
een commissie van onderzoekers. Aan hen kon‐
den personeelsleden hun kennis kwijt over
(‘fout’) gedrag van collega’s tijdens de bezet‐
ting. De Commissie van Onderzoek (CvO) was
twaalf man sterk. Voorzitter was bedrijfsleider
ir. Chr. Henssen, diens plaatsvervanger procura‐
tiehouder A. de Vos. Deze CvO moest de bulk
van het werk klaren; daarna zou de directie per
individu een advies krijgen over te nemen maat‐
regelen.

Er moesten antwoorden komen op concrete
vragen.8 Van wie wist iemand dat deze of gene
met de bezetter had samengewerkt? Wie wa‐
ren er tijdens de bezetting lid geweest/
geworden van een pro‐Duitse organisatie? Wie
hadden meegedaan met het plunderen van de
fabriek vanaf september 1944? Wie waren om‐
gegaan met Duitse militairen? Wie hadden
‘aanbrengdiensten’ verricht of informatie aan
de bezetter doorgespeeld? En wat hadden de
beschuldigden hierop te zeggen? De commis‐
sieleden moesten de puzzelstukjes aan elkaar
zien te leggen, waaruit dan hopelijk zou blijken
wie er voor sancties in aanmerking kwam. Er
diende zorgvuldig te worden gewerkt. Aantij‐
gingen moesten gecheckt en onderbouwd wor‐
den.
Het was de vraag in hoeverre de werknemers
bereid zouden zijn om man en paard te noe‐
men. Al vlot merkte de CvO dat het aantal inge‐
diende klachten over mede‐personeelsleden
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Een radar op het dak van de NSF, het bedrijf was er net
mee bezig, toen de oorlog uitbrak.

Radio's maken aan de lopende band.

veel kleiner was dan verwacht. De reden bleek
dat men in zeer vele gevallen wel grieven tegen
bepaalde personen had, maar dat niemand zich
ervoor wilde spannen om als aanklager op te
treden.9
Daarom besloten directie en CvO tot een
dwingerder aanpak: men ging het onderzoek
zelf leiden. Samen met sleutelguren van de
afdelingen (leden van De Kern, de vertegen‐
woordiging waarmee de directie regelmatig
contact had) namen commissieleden de perso‐
neelscartotheek per afdeling door. Zo konden
ze zoo nodig klachten samenstellen. Dat staat in
het eindrapport met zoveel woorden. Dit sys‐
teem bevorderde de zoo noodzakelijk geachte
rust, omdat thans werkelijk alle klachten, hoe
gering ook, door de Commissie konden worden
behandeld, zij het dan, dat vele van deze klach‐
ten na een bespreking in de hoofdcommissie
zonder meer terzijde konden worden gelegd.

Negen ‘hoofdzonden’
De onderzoekscommissie onderscheidde ne‐
gen gronden voor ontslag. Op minder ernstige
zonden stond tijdelijke verwijdering van de
werkvloer. Dat kon een maand of langer duren.
De geschorste zou na aoop wel moeten kun‐
nen terugkeren op de werkvloer, vond de di‐
rectie ook. De CvO achtte het daarom haar taak
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om de gestraften, nadat deze in het bedrijf zijn
teruggekeerd, door hun collega’s te doen accep‐
teren. Er was dan enig massagewerk nodig. De
lichtste gevallen wachtte een berisping en een
aantekening in hun dossier. De negen
‘hoofdzonden’ waren de volgende: lidmaat‐
schap van de N.S.N.A.P.10 en N.S.B. of nevenor‐
ganisaties; deelname aan de organisatie van de
Sociale Voorman11; dienstneming bij de Duitse
weermacht, het N.S.K.K12; omgang met Duitse
militairen; het verrichten van aanbrengdien‐
sten; lidmaatschap van landwacht of hulppoli‐
tie; pro‐Duitse gedragingen; andere onvader‐
landslievende gedragingen; het aannemen van
de Duitse nationaliteit.
Verrassenderwijs koos de directie er nog in
1945 voor om in een (onbekend) aantal geval‐
len genade voor recht te laten gelden. Dit
bracht Gieskes op 21 december naar buiten in
Bekendmaking No. 81. De NSF’ers die dit
‘kerstcadeau’ kregen, hadden vooral in het
laatste oorlogsjaar lichamelijke arbeid verricht
voor de Duitse weermacht. De directie duidde
hen aan met ‘spoorwegruimers, fabrieksrui‐
mers, spitters, munitiesjouwers enz.’. Spoor‐
wegruimers hadden na het begin van de natio‐
nale spoorwegstaking op 17 september de Duit‐
sers geholpen bij het slopen van railverbindin‐
gen. Fabrieksruimers hadden meegedaan aan
het leeghalen van de NSF. Spitters waren de
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Directie spreekt personeel toe in de fabriek naar aanleiding van het ontvreemden van een revolver.

Duitsers in en rond Hilversum behulpzaam ge‐
weest bij graafwerk voor defensieve doelen. En
het woord munitiesjouwers spreekt voor zich.
De meeste NSF’ers die niet voor de Duitsers
wilden werken, kozen voor de onderduik, om
principiële of om andere redenen. Gieskes
noemde hen ‘de gelukkigen’.
Voor de directie leverde de activiteit arbeiden
voor den vijand een dilemma op. Directeur Gies‐
kes vond het feit dat men de bezetter fysiek
was gaan helpen met bepaalde klussen op zich
niet voldoende grond voor ontslag. De vraag
was voor hem of dat ‘vrijwillig’ genoemd kon
worden, of dat bijvoorbeeld mensen met een
gezin zich ertoe gedwongen hadden gevoeld.
Dat laatste moest zwaar wegen, legde Gieskes
uit in het bulletin, al hadden velen een inkere
houding kunnen aannemen. Volgens hem had‐
den ook meegeteld: voedselgebrek, angst voor
zichzelf en hun gezin, moedeloosheid en nog vele
andere motieven, welke deze personen dwongen
zich te gedragen op een wijze, die door velen van
de gelukkigen die den moed en de gelegenheid

hadden onder te duiken, of in het geheel niet
voor tewerkstelling in aanmerking kwamen,
thans zoo moeilijk wordt aanvaard.
Twijfelgevallen waren er genoeg. Voor het
doorhakken van knopen was een procedure
bedacht. Eerst moest de chef Personeel over
een kandidaat ja of nee zeggen. Lukte dat niet,
dan moest hij gaan overleggen met ir. Henssen,
de voorzitter van de CvO. Kwamen ze er samen
niet uit, dan moest de chef Personeel zich wen‐
den tot een vijfkoppige commissie uit CvO‐
kring. Die nam het nale besluit. En wat als er
iemand welkom was verklaard en achteraf
nieuwe – negatieve – feiten over die persoon
aan het licht kwamen? Dan volgde nieuw on‐
derzoek en weer een schorsing. Gieskes en de
per 1 september 1945 aangetreden mededirec‐
teur H. Furstner, die uit Eindhoven was geko‐
men om de overgang naar de PTI te begelei‐
den, vroegen iedereen om behulpzaam te zijn.
Vergevingsgezindheid speelde wat de directie
betrof ook een rol. Wij allen moeten hen die
blijk geven hun vroegere fouten in te zien, een
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Schematische indeling van de productielijn. Rechts
komen goederen de fabriek binnen.

kans geven op een waardige plaats in onze maat‐
schappij. Bij de beoordeling van het personeel
moesten de onderzoekers te weten komen wat
er (per afdeling) tijdens de bezetting was voor‐
gevallen en aan welke spanningen het perso‐
neel had blootgestaan.
Bij het oplopen van de internationale span‐
ningen in Europa kwam er bij de NSF vanaf 1937
een ‘tak van sport’ bij: bewapening. Dat hield
voor het Hilversumse bedrijf in dat het orders
ging uitvoeren voor de Artillerie‐Inrichtingen
van het Rijk, in casu de wapen‐ en munitiefa‐
briek Hembrug. De NSF maakte onderdelen van
vuurwapens en granaten. Ook was de fabriek
actief op het gebied van radars. In 1939 lag de
NSF dus al in de slagschaduw van de naderende
oorlog. Er waren bovendien 100 tot 150 militai‐
ren ingekwartierd in kelders onder de houtbe‐
werkingsafdeling. Die groep moest in de nacht
voor de capitulatie (mocht het zover komen)
een cruciale opdracht uitvoeren op het terrein:
het zendstation en de zendmasten opblazen.
Aldus geschiedde. De langste mast viel onge‐
lukkigerwijze bovenop een huis aan de Meteo‐
renstraat.

Confrontaties
Het staat vast dat er bij de komst van de Duit‐
sers in de fabriek direct een spanningsveld is
ontstaan en dat dit daarna alleen maar groter is
geworden. Niet alle Nederlanders in de fabriek
waren gekant tegen de bezetter. Een aantal
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‘Villa Hoogerheide’ aan de Ceintuurbaan werd vanaf
1943 het ontspanningsoord voor het NSF‐personeel.

NSF’ers was (of werd) lid van de NSB of een
andere pro‐Duitse organisatie zoals de Sociale
Voorman, een nationaalsocialistisch vakbond‐
probeersel dat bijna niemand aansprak. Bij de
NSF werden leden van deze clubs niet als colle‐
ga’s, maar als onwaardige landgenoten gezien.
De spanning bij het bedrijf vloeide ook voort
uit de aard van de productie. Het was geen
koekjesfabriek, maar maakte onderdelen voor
radiozenders en radio‐ontvangers en zette die
in elkaar tot complete toestellen. In de oorlog
moest men orders van de bezettende autoriteit
uitvoeren, in casu de Rüstungsinspektion in Den
Haag. Deze bestelde communicatiemiddelen
die bijvoorbeeld de Duitse Kriegsmarine goed
kon gebruiken – en uiteraard was de illegaliteit
hierin minstens zo geïnteresseerd. De bezetter
had de NSF bestempeld tot belangrijk voor de
oorlogsvoering en ging direct over tot het vor‐
deren en onder toezicht stellen van de seintoe‐
stellenfabriek. Die maatregel trof heel Philips,
ook het hoofdkwartier in Eindhoven. De direc‐
ties kregen medio 1940 een tweekoppig toe‐
zicht boven zich. Deze Verwaltung bestond uit
Otto J. Merkel en dr. Otto Bormann. Ze hadden
gewerkt bij Philips in Zweden en Oostenrijk. De
directies in Hilversum en Eindhoven mochten
de dagelijkse leiding houden, maar kregen van
beide Otto’s te horen wat er werd verwacht:
gehoorzaamheid.
Buiten bij de poort, op het voorterrein en bij
het hek rond de NSF stonden en liepen in oor‐
logstijd de Wachmänner, gewapende mannen
van de Werkschutz (fabrieksbeveiliging) die de
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Godin van de Jacht, van Pieter Starreveld. Het was het
cadeau van Philips aan de NSF in verband met
(eigenlijk) het 25‐jarig jubileum.

wacht hielden in of bij het wachthuisje. Ze
droegen een helm, een vuurwapen aan een
riem en een donkere lange jas met een lichte
band rond de linkermouw. Ze moesten voor
orde en veiligheid zorgen – vanuit Duits per‐
spectief gezien. Nogal wat leden van de Werk‐
schutz bij de fabriek zijn na de oorlog wegens
wangedrag opgepakt en veroordeeld.

‘Beruchte knuppelaar’
Zo was in mei 1944 een 47‐jarige schilder uit
Hilversum bij de NSF aangenomen bij de Werk‐
schutz, nadat hij eerder had ‘gewerkt’ als bewa‐
ker in Kamp Erica bij Ommen en in een kamp in
het Duitse Heerte. Getuigen vertelden de rech‐
ter in januari 1949, dat de schilder in beide kam‐
pen een ‘beruchte knuppelaar’ was geweest.
Hij had in Drenthe meegedaan aan huiszoekin‐
gen en arrestaties van onderduikers. De man
werd in mei 1944 ook bewaker in Kamp Amers‐
foort. In die tijd was daar de beruchte kamp‐
beul J. Kotälla actief. In augustus 1944 trad
dezelfde Hilversummer in dienst bij de Wachab‐

Twee leden van de Duitse bewaking bij een versierde
boom. Ze pakken cadeautjes uit. December 1940.

teilung des Chendendanten beim Wehrmachts‐
befehlhaber. Dus in dienst van generaal F.C.
Christiansen, die zich sinds 1942 met zijn staf en
manschappen in Hilversum verschanste. De
schilder kreeg twintig jaar cel.
Zo waren er meer. Op 9 december 1947 werd
zes jaar geëist tegen een werknemer van de
NSF die in 1941 lid was geworden van de NSB
en meteen zijn werk als radiomonteur had ver‐
ruild voor een baan bij de Werkschutz. Hij
schopte het er tot een leidinggevende functie:
Wachrottenführer. Na de sluiting van de NSF in
september 1944 verhuisde de man naar Kamp
Erica bij Ommen om daar bewaker te worden.
Er zijn minimaal drie gevallen geweest van le‐
den van de Werkschutz bij de NSF die bij
‘Ommen’ gingen werken of in de oorlog van
daaruit juist naar de seintoestellenfabriek in
Hilversum verkasten.
Op het fabrieksterrein in Hilversum heeft
luchtafweergeschut gestaan, bevestigt een
oud‐werknemer. Het risico van een – geallieer‐
de – luchtaanval was niet denkbeeldig. Op het
terrein waren in dat verband 35 zwaar gemet‐
selde schuilkelders te vinden, elk voor zestig
tot zeventig personen. Genoeg voor het com‐
plete personeel. In 1942 werd Hilversum als
doelwit voor luchtaanvallen belangrijker in
verband met de komst van generaal F.C. Christi‐
ansen, de Wehrmachtsbefehlshaber in den Nie‐
derlanden en diens ‘hofhouding’. Hij leidde ook
de NSKK, het korps dat voor de Wehrmacht
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Het geschenk van het personeel aan de directie in 1948:
een groot tableau van de boodschapper Hermes tussen
twee ambachtslieden.

transporten uitvoerde. Bij de NSF zijn bij de
zuivering tientallen ontslagen gevallen wegens
lidmaatschap van die NSKK. Mogelijk is er een
samenhang met de plundering van de fabriek in
1944/1945.
Bij de NSF had J. Gieskes bij het uitbreken
van de oorlog al dertien jaar de leiding in han‐
den. In Eindhoven was ir. Frits Philips de man
die tijdens de oorlog aan het roer stond. De
twee Duitse toezichthouders Merkel en Bor‐
mann lieten directeur Gieskes en zijn personeel
enige ruimte bij het uitvoeren van de Duitse
orders. Gevolg was dat de productieplanning
vaak niet werd gehaald. Want bij de NSF werd
het plegen van lijdelijk verzet al snel tot kunst
verheven. Hierover schreef huisschrijver Dick
de Vilder in het herinneringsalbum uit 1948:
Reeds spoedig na de bezetting kwamen opdrach‐
ten binnen ter vervaardiging van toestellen, die
in Duitse fabrieken waren ontwikkeld. Door het
vermijden van ieder initiatief en het slaafs toe‐
passen van de voorschriften, ontwikkelde zich
rond dergelijke opdrachten een uitgebreide cor‐
respondentie over foutieve of onduidelijke teke‐
ningen en fabricagevoorschriften, het niet voor‐
handen zijn van Duitse materialen en zo voort.
Dit systeem werkte als lijdelijk verzet steeds
eﬀectiever.
Hoe eﬀectief, dat bleek pas na de bevrijding.
Toen had zich in de fabriek voor drie jaar ex‐
pres niet afgemaakt werk opgehoopt, zoals
directeur Gieskes in 1948 met gepaste trots zou
opmerken.
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Krantenverslag. Een oud‐NSB'er kreeg na de oorlog zes
jaar wegens aanbrengen van Gerrit Meerbeek.

De ‘Februaristaking’
De grootste confrontatie tussen de NSF en de
Duitsers speelde zich in februari 1941 af, tijdens
en na de Februaristaking. Bij de fabriek liep
begin februari de spanning op door een
‘geintje’ met een revolver. Een Duitse oﬃcier
miste zijn wapen na een bezoek aan het hoofd‐
gebouw. Hij had het ding in de revolvertas zo‐
lang aan een kapstok in de gang gehangen. De
Duitsers eisten het terug en dreigden met ver‐
gelding. Daarop werd de revolver ’s nachts
terug over het hek gegooid. Het liep met een
sisser af, maar de spanning bleef en vond een
uitweg op 25 februari, toen midden op de dag
een stakingsoproep vanuit Amsterdam de fa‐
briek bereikte. De brenger ervan was Gerrit
Meerbeek. Na twee razzia’s in de jodenhoek –
SS‐politiechef Rauter wilde de joden en hun
knokploegen ‘een lesje leren’ – was in de
hoofdstad een algemene staking van 24 uur
uitgebroken. Men vertikte het zich verder te
laten intimideren. De oproep om mee te staken
sloeg aan in andere steden. In Hilversum ging
de NSF met ruim 2.500 arbeiders als eerste
plat. Fabrieks‐ en winkelpersoneel gaven mas‐
saal gehoor aan het parool dat Meerbeek had
afgeleverd. Dat bleek de dag erop toen het
NSF‐personeel langs winkels en fabrieken in
Oost trok. De stoet groeide aan volgens het
zwaan‐kleef‐aan‐principe, zodat ten slotte zo’n
tienduizend mannen en vrouwen via de Groest
richting Ortskommandantur op de Kerkbrink en
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Noodziekenhuis in de kantine van de NSF in 1945.

het raadhuis van Dudok togen. Ze werden ge‐
stuit door met mitrailleurs uitgeruste SS’ers. In
Spanne en Spanningen refereerde later NSF‐
directeur Gieskes aan die dagen: De bekende
Februaristaking als protest tegen het wegvoeren
van de joodse landgenoten brak op 25 februari
ook op de NSF uit. [...] Het heeft veel overre‐
dingskracht van de Kern en van de directie ge‐
kost, om het personeel te bewegen weer in de
fabriek te gaan. Het beaamde tenslotte, dat na
de proteststaking volgehouden verzet nutteloos
zou zijn en bloedig zou worden onderdrukt.
Een aantal NSF’ers was lid van de Nationaal‐
Socialistische Beweging. Toen de staking los‐
barstte, kwam een van hen in het zoeklicht:
instrumentmaker W. van Lint. Deze was con‐
tactpersoon tussen directie en NSB en op diens
aanwijzing werd Gerrit Meerbeek gearresteerd.
Dit is de grootste raddraaier van de staking13,
zou Van Lint tegen de Werkschutz hebben ge‐
zegd. Meerbeek moest in Amsterdam voor een
Feldgericht verschijnen; hij kreeg in eerste in‐
stantie de doodstraf, maar ging in beroep. Het
vonnis werd gewijzigd in levenslang tuchthuis.
Meerbeek is in 1945 door de Amerikanen in
Duitsland bevrijd. Vlak na de oorlog was de
NSB’er aan de beurt: hij werd gearresteerd. Het
Bijzonder Gerechtshof veroordeelde hem tot
zes jaar cel. De NSF had Van Lint overigens in
1942 zelf al de laan uitgestuurd, waarschijnlijk

omdat zijn aanwezigheid op de werkvloer na
de aﬀaire Meerbeek tot onrust leidde.
De Februaristaking betekende een directe
verharding van de verhoudingen. De arrestatie
en de dood van NSF‐verzetsman Paul Wirix in
april 1941 benadrukten dat nog eens. Het maak‐
te duidelijk dat naast het lijdzaam verzet tegen
de productieplanning ook het actieve verzet bij
de NSF vaste voet aan de grond had.

Als de ‘jatuit’ ging ...
Intussen was het in de fabriek niet bij vertra‐
gingstactiek gebleven. Steeds vaker drukten
werknemers onderdelen van zendontvangappa‐
raten in de fabriek achterover. Het meest ge‐
schikt daarvoor waren de momenten, wanneer
het luchtalarm afging. Dat noodsignaal werd
daarom door het personeel ook wel ‘jatfluit’ of
‘gapfluit’ genoemd. De werknemers konden bij
alarm een schuilplaats opzoeken, maar gingen
liever in alle richtingen de hei op – met de buit
van die dag. En bleven lang weg. Dat jatten in
de fabriek werd vanaf medio 1942 levensgevaar‐
lijk. In de zomer van 1942 was het de bazen van
de twee Duitse toezichthouders Merkel en Bor‐
mann duidelijk, dat ze met deze twee Otto’s ‘de
oorlog niet zouden winnen’. Begin augustus
1942 verscheen daarom een derde toezichthou‐
der ten tonele: dr. ing. Ludwig Nolte.14 Het was
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De originele rouwkaart van de NSF‐verzetsman Floor
van der Laaken. Hij was commandant van de Radio‐
dienst van de ‘Raad van Verzet’.

een benoeming door de rijksmaarschalk van het
Groot‐Duitsche rijk, Hermann Göring. Onder
Nolte kon de productie nauwelijks meer straffe‐
loos worden gesaboteerd.
In het diepste geheim was in de fabriek al
met succes gewerkt aan de bouw van een
(telegrae)zender, waarmee het verzet met de
hulp van marconisten Engeland kon bereiken.
Langs die weg werd nuttige informatie, die in
de wijde regio was verzameld, via de ether in
westwaartse richting doorgegeven. De zender
werd in 1942 actief en kreeg een plek in een
theaterzaal in het Hof van Holland. Die deed
dienst als opnamestudio, een plek waar de
aanwezigheid van allerlei technische appara‐
tuur logisch was. Uitstekende camouage voor
de zender dus en dat in een etablissement
waar nota bene ook de Duitse contraspionage
bivakkeerde. Totdat het bijna onvermijdelijke
verraad plaatsvond, konden degenen die de
zender bedienden, hun gang gaan. De Duitsers
meenden lange tijd dat ze tot het personeel
hoorden. Toen men overhaast moest vertrek‐
ken, kon men delen van de zender meenemen.
De nieuwe versie zou gaan uitzenden vanuit de
toren van de Noorderkerk.15
In de fabriek bleven sommige werknemers,
ondanks het strenge regiem van Verwalter
Ludwig Nolte, hardnekkig bezig als dieven voor
de goede zaak. Eind 1943 wisten ze een klapper
te maken, toen ze voor de Radiodienst van de
Raad van Verzet voldoende materiaal naar bui‐
ten wisten te smokkelen om een dertigtal ra‐
diozendontvangers mee te kunnen bouwen.
Die waren in de zomer van 1944 klaar voor ge‐
bruik. Het was een belangrijke impuls voor de
nieuwe Radiodienst van de Raad van Verzet van
Jan Thijssen. Verzetskringen in het hele land
waren er blij mee. Met de apparatuur werd in
1944 dwars door de frontlinies heen radiocon‐
tact gelegd met de uit het zuiden naderende
geallieerden.

Vierendertig doden
De Duitsers maakten fanatiek jacht op verdach‐
te NSF’ers. Gieskes herinnerde daaraan tijdens
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zijn toespraak in 1948 ter gelegenheid van het
dertigjarig jubileum. Er zijn sterke staaltjes gele‐
verd en het behoeft dan ook niet te verwonde‐
ren, dat wij verscheidene slachtoﬀers onder ons
personeel tellen. Als gevolg van hun illegale
werkzaamheden verloren wij acht personeelle‐
den, terwijl wij, doordat zij in Duitsland of op
andere plaatsen in Nederland door oorlogsmis‐
handelingen direct of indirect werden getroﬀen,
nog 26 personeelleden moesten missen.
Door toedoen van de Duitsers zijn in bezet‐
tingstijd dus tenminste 34 doden gevallen aan
NSF‐zijde. Wat dat met de gevoelens van direc‐
tie en personeel jegens de Nederlandse hand‐
langers van de bezetter heeft gedaan, laat zich
raden. Er waren collega’s gestorven voor het
vuurpeloton, omgekomen in concentratiekam‐
pen of ‘op de vlucht’ doodgeschoten. Hun na‐
men belandden op een erepagina in het herin‐
neringsalbum. De wond was drie jaar na de
bevrijding nog lang niet genezen. Voorzitter
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Slopen van een Duitse geschutstoren op het NSF‐
terrein, na de bevrijding.

J.M. Kouwen van de Personeelraad beschreef
in 1948 het moment waarop directeur Gieskes
de NSF‐vlag plechtig in top hees op het voor‐
plein van de fabriek, naast de Jan van der Heij‐
denstraat. Wij denken aan de vreselijke jaren,
welke zo pas achter ons liggen, toen wij op dit‐
zelfde voorplein dagelijks getuigen waren van de
vernederingen die wij NSF’ers moesten onder‐
gaan; hoe een onmenselijke bezetter, gesteund
door onwaardige landgenoten, elke vorm van
saamhorigheid in de kiem trachtte te smoren.
Het tegendeel werd echter bereikt: wij sloten
ons vaster aaneen dan ooit te voren.
Wat heeft zich op het voorplein afgespeeld?
Het is onbekend. Dat Gieskes op 27 februari
1948 op die plek de bedrijfsvlag in top hees,
moet een zwaar beladen moment zijn geweest.
Er zal zijn gedacht aan de collega’s die er niet
meer waren.
Als eerste verzetsman van de NSF was René
Paul Wirix voor het vaderland gestorven, op 16
april 1941. Hij woonde aan de Orionlaan en zat
in de verzetsgroep Radiogroep en zenders.
Wirix werd in Amsterdam doodgeschoten bij –
naar verluidt – een ontsnappingspoging.16 In
november 1942 werd Cyril Leger doodgescho‐
ten in Leusden en Martinus Letterie liet op 25
januari 1942 het leven in Neuengamme. Vele
NSF‐ers kwamen in het laatste halve jaar van de
bezetting om. Vooral februari en april waren
rampmaanden. Op 6 februari was Pieter van
Dijk gesneuveld. Op 21 februari stierf Theo Wil‐
lem La Rivière in het concentratiekamp Neu‐
engamme. Op 4 april werd Floor van der Laaken
in Hattem gefusilleerd; hij was commandant
van de Radiodienst van de Raad van Verzet
geweest, werkend onder de naam LEX. Zijn
ouders woonden aan de Johannes Geradtsweg.
Op 11 april trof het lot Dick Buis, lid van de BS‐
sabotageploeg Het Gooi. Jacob Paap kwam op
23 april om in het Duitse Rheinsberg.
Jaap van den Hul betaalde als laatste NSF’er
met zijn leven, drie jaar na de oorlog zelfs. Hij
bouwde een radioverbindingsdienst en leidde
een verzetsgroep, tot hij begin 1945 in Gronin‐
gen werd gepakt en mishandeld. Daarna
wachtte hem het concentratiekamp Neuengam‐

me. Van den Hul kwam na de oorlog tegen alle
verwachting in terug en meldde zich weer bij
de NSF. Maar hij was een wrak. In januari 1948
overleed hij alsnog aan de gevolgen. De namen
van andere omgekomen verzetsmensen van de
NSF leven voort in straatnamen in Hilversum‐
Noord: Dick J. Buis, Jan van Dijk, Floor van der
Laaken, ir. Cyril Charles Leger, Jacob Paap, ir.
Theo Willem La Rivière en Martinus Letterie.

Een eigen Clubhuis
Er was Gieskes veel aan gelegen om het moreel
in de fabriek hoog te houden. Binnen het Phi‐
lips‐concern was afgesproken dat de directies
al het mogelijke zouden doen om het perso‐
neel zo goed mogelijk door de oorlog te sle‐
pen. En om voor de vijand alleen te doen wat
onvermijdelijk was. Het saamhorigheidsgevoel
wilde hij koesteren. Zo wilde de directie dat de
NSF’ers zich via allerlei activiteiten op het ge‐
bied van sport en spel buiten zicht en gehoors‐
afstand van de Duitsers (in een niet‐besmette
omgeving, dus in eigen kring) zouden kunnen
ontspannen. In het begin van de oorlog was in
de fabriek een personeelsvereniging opgericht.
Maar die werd na enige tijd verboden door de
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Het bedrijfsorgaan ‘Nieuws‐Golf’ van 12 april 1946 met
de mededeling, dat het Eindrapport van de ‘Commissie
van Onderzoek’ klaar is.

Sicherheitsdienst. In reactie daarop werd een
gezelschap
geformeerd
dat
het
‘ontspanningswerk’ voor de werknemers zou
organiseren. Die eigen commissie werd om‐
armd, want er was weinig tot geen animo om
braaf mee te doen aan ‘Vreugde en Arbeid’ van
het pro‐Duitse Arbeitsfront. In de fabriek was
veel animo voor ontspannende zaken als to‐
neel, muziek en zang.
Maar een geschikt eigen honk was er nog
niet. De directie kocht in 1942 een villa‐met‐
tennisbaan op Ceintuurbaan 2, Hoogerheide
genaamd. Dat zou het Clubhuis van de NSF
worden. In de fabriek maakten personeelsle‐
den de complete inrichting. Van alle technische
installaties tot fraai houten meubilair en dam‐
en schaakborden. Er kwam een grote huiska‐
mer met open haard, een buitenterras, een als
schuilkelder vermomde kegelbaan in de kelder
en een speelhoek voor kleuters. Het Hollandse
antigif werd in stelling gebracht: gezelligheid.
De actieve commissie organiseerde kersenfees‐
ten, sinterklaasfeesten, watersportfeesten,
schaatswedstrijden etc. In februari 1943 nam
het personeel het Clubhuis zonder ceremonieel
in gebruik. Volgens Gieskes heeft de Commissie
van Bijstand, zeg maar de personeelsvereni‐
ging, ervoor gezorgd dat de eensgezindheid
gedurende de moeilijke oorlogsjaren behouden
bleef. Daaraan droeg ook een eigen voedsel‐
voorziening uit bedrijfstuinen bij.
Het moet een rare dag zijn geweest, die
27ste februari 1943, de eigenlijke dag van het
zilveren jubileum. Maar het was hartje oorlog
en zin om de Duitsers toestemming te vragen
voor festiviteiten had niemand gehad. Toch is
de zilveren oprichtingsdag van de NSF in kleine
kring gevierd. Op 18 februari 1943 waren zes
heren in villa Hoogerheide bijeen. Van Philips
waren president‐commissaris ir. F.J. Philips en
twee commissarissen gekomen en van de sein‐
toestellenfabriek directeur Gieskes, H. Boos‐
man en A. de Vos.
Als virtueel geschenk gaf ir. Philips aan Gies‐
kes een foto van een fraai beeld, dat op dat
moment in de maak was in het atelier van kun‐
stenaar Pieter Starreveld. Toen de beeldhou‐
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wer de manshoge ‘Naakte vrouw met twee
reetjes en sperwer’ had voltooid, is het beeld in
het geheim op Trompenberg begraven om het
zo uit Duitse handen te houden en later op te
graven. De bezetter had gezegd het kapot te
zullen slaan, want omdat Starreveld niet was
aangesloten bij de Kulturkammer, was al
zijn werk illegaal. Pas op 26 oktober 1946 zou
het beeld, dat meteen werd omgedoopt tot
‘De Godin van de Jacht’, worden onthuld. Het
kreeg bij het Clubhuis een verheven plek aan de
rand van de tennisbanen en zou daar tot 1977
blijven staan. Het is een tijd lang niet te zien
geweest. Begin dit jaar stond het nog gepar‐
keerd bij de ingang van het lege Philips‐gebouw
(het C‐complex) aan de Kamerlingh Onnesweg.
Maar inmiddels kijkt het weer uit over de ten‐
nisbanen van Hoogerheide.

Het NSF‐Commando
De NSF‐leiding kreeg in 1943 met iets bijzon‐
ders te maken. Op een half uur rijden van de
fabriek lag in Amersfoort het PDA. Dat is de
afkorting voor Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort. De NSF werd door de kampcom‐
mandant Karl Peter Berg toegestaan om een
aantal gevangenen uit te kiezen en ter plekke
in te schakelen voor NSF‐productie. Het kwam
erop neer dat de fabriek in het kamp een eigen
werkplaats had, als het ware een klein liaal
van de fabriek in Hilversum. De barak, waar
zo’n 250 gevangenen tegelijk konden werken,
stond bekend als het NSF‐commando. Een
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soortgelijke band had Philips Eindhoven met
het concentratiekamp Vught, dat door de Duit‐
sers overigens met Herzogenbusch werd aange‐
duid. Wie in Kamp Amersfoort voor het NSF‐
commando werd uitgekozen, had mazzel. Het
waren doorgaans politieke gevangenen. Ze
waren herkenbaar aan een rode driehoek op de
kleding. Afdelingschef Theo Hendrikx werd de
chef van de barak. Deze heeft een lijst met
1.100 namen gemaakt van gevangenen die bij
het NSF‐commando hebben gewerkt.
In de radiobarak werd men goed behandeld
en kreeg extra eten, dat de fabrikant vanuit Hil‐
versum liet brengen, zo noteerde Binjamin Heyl
in zijn beschrijving van de vijf concentratiekam‐
pen op Nederlandse bodem. Directeur Gieskes
vertelde het iets uitgebreider. De NSF mocht
zelf de geschiktste gevangenen voor de werk‐
plaats uitkiezen. Het lag voor de hand dat dit bij
voorkeur politieke gevangenen waren die wer‐
den beziggehouden met … het uitzoeken van
schroefjes. Deze werkers hadden in het kamp
bijzondere voorrechten. Ze hadden een eigen
barak en ligging; voeding en verzorging waren
veel beter dan die van de overige gevangenen.
De bijvoeding en het materiaal werden elke dag
door de directiechauﬀeur gebracht.
Er waren zeer beruchte nazi’s aan Kamp
Amersfoort verbonden zoals SS’er Joseph
Kotälla, alias de ‘Beul van Amersfoort’. Dit
‘psychiatrisch geval’ zou in 1948 ter dood wor‐
den veroordeeld. In 1951 werd dat vonnis na
diverse psychiatrische onderzoeken gewijzigd in
levenslang. Hij zou tot de bekende Vier (met Aus
der Fünten, Fischer en Lages) en later tot de Drie
van Breda gaan behoren. Net toen het comman‐
do in 1943 van start kon, werden Kotälla en
diens ‘collega’ Westerveld ondercommandant.
Kampcommandant werd toen Karl Peter Berg.
Maar omdat die zich weinig liet zien, had Kotälla
in de praktijk het rijk alleen, zoals vele gevange‐
nen aan den lijve hebben moeten ondervinden.
In april 1946 is door dankbare oud‐
gevangenen, die bij het NSF‐commando hadden
mogen werken, geld ingezameld voor een
bronzen gedenkteken. Dat kwam bij de fabriek
in Hilversum te staan.

In ere hersteld
Toen de Duitse capitulatie kwam, was het tijd
voor de start van de zuivering der NSF‐
gelederen. Het eindresultaat lag medio maart
1946 met het advies van de Commissie van On‐
derzoek op tafel bij Gieskes. Op 12 april 1946
werd het in grote lijnen publiek gemaakt in het
bedrijfsorgaan Nieuws‐Golf. Door de getuigenis‐
sen van NSF‐personeel kregen 47 medewerkers
hun goede naam juist terug. Ook dat meldde
de directie aan het personeel.
Wellicht heeft een aantal zondaars zich, met
de Duitse nederlaag in zicht, tijdig kunnen in‐
dekken. Dat vermoedde ook de Commissie van
Onderzoek. Die besloot daarom de aanbiedings‐
brief bij het eindrapport aan de directie met de
opmerking: Wij zijn ons ervan bewust, dat wij in
de uitvoering van de ons gegeven opdracht uiter‐
aard misschien niet volledig zijn geslaagd, doch
meenen alles te hebben gedaan wat mogelijk
was om de rust in het bedrijf terug te brengen
en, door mede rekening te houden met de indivi‐
dueele omstandigheden van de betrokkenen,
zoo rechtvaardig mogelijk te hebben geadvi‐
seerd.
Voortschrijdend inzicht bracht de directie er
eind september 1946 toe om haar standpunt
inzake de gestrafte personen opnieuw te bepa‐
len. De regering had ontdekt dat het ondoenlijk
was om alle tienduizenden verdachten door de
zeef van de Bijzondere Rechtspleging te halen.
De overheid besloot daarom in 1946 tot vrijla‐
ting op grote schaal van politieke delinquen‐
ten. De directie van de NSF heropende daarom
ook het overleg met de CvO. Daaruit kwamen
richtlijnen voort, die op 23 september 1946 te
lezen waren in Bekendmaking van de Directie
no. 157.
Voor Gieskes en mededirectielid Furstner
stond voorop, dat terwille van het recht, den
schuldige en de gemeenschap elke schuld moet
worden geboet. Direct gevolgd door: wanneer
de opgelegde straf is ondergaan, moet de schuld
als geboet worden beschouwd. De derde ge‐
dachte luidde dat elken mensch, wien toege‐
staan wordt in vrijheid te leven, ook het recht
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De bedrijfsvlag van de NSF bij de fabriek aan de Jan van
der Heijdenstraat in top in 1948.

Dan volgde nieuw onderzoek en een nieuwe
tijdelijke schorsing. Gieskes en diens nieuwe
mededirecteur Furstner vroegen iedereen om
behulpzaam te zijn bij de toepassing van de
richtlijnen. Wij allen moeten hen, die blijk geven
hun vroegere fouten in te zien, een kans geven
op een waardige plaats in onze maatschappij.
Dit artikel verscheen eerder in Hilversums Histo‐
risch Tijdschrift Eigen Perk, 2016, nr. 2.

moet worden toegestaan om in zijn levensonder‐
houd te voorzien. Aan nog resterende persoon‐
lijke haat‐ of rancunegevoelens mocht niet
worden toegegeven. Anderzijds stond het be‐
drijfsbelang voorop, want zou het herplaatsen
van al gestrafte personen de rust in het bedrijf
schaden, dan zou er geen tewerkstelling vol‐
gen. En wie wel aan de slag kon, zou geen lei‐
dinggevende functie krijgen, als anderen, die
zich tijdens de bezetting wel goed hadden ge‐
dragen, daarbij zouden worden gepasseerd.
Toch zal een dergelijke plaats echter via de nor‐
male promotie kunnen worden bereikt.
De richtlijnen dan. Een ink aantal gevallen
sprak voor zich. Ex‐leden van de Deutsche
Wehrmacht, de SS, de NSKK, de Landwacht, de
WA en de NSB kwamen er nooit meer in. Even‐
min 50‐plussers die in de laatste periode van de
bezetting in de fabriek waren komen werken
en ten tijde van de plundering. Fouten van jon‐
geren mochten niet te zwaar tellen. Wie voor
een werkplek in aanmerking kwam, moest ten‐
minste twee jaar buiten het bedrijf zijn ge‐
weest. De NSF kon een ex‐geïnterneerde trou‐
wens sowieso pas weer aannemen, mits die
ook door de molen van het Tribunaal was ge‐
gaan of door de Procureur‐Fiscaal buiten ver‐
volging was gesteld.
En als iemand bij de NSF welkom was ver‐
klaard en achteraf kwamen er nieuwe – nega‐
tieve – feiten over die persoon aan het licht?
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zet 1940‐1945. Hilversum 1985.
Bertus Wiggerts, HLTC Hoogerheide 1940‐2015,
jubileumuitgave. Hilversum, 2015.
Noten
1. Directeur J. Gieskes in zijn speech bij de viering
van 30 jaar N.S.F. op 27 februari 1948.
2. Cijfers afkomstig uit Eindrapport zuivering, artikel
in bedrijfsblad Nieuws‐Golf, jrg. 1, nr. 6 van 12 april
1946.
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3. De term ‘fabrieksruimers’ is voor het eerst ge‐
bruikt door directeur J. Gieskes in Bekendmaking
der Directie nr. 81, gedateerd 21 december 1945.
4. Johannes Gerardus Gieskes trad op 1 juni 1927 tot
de directie van de NSF toe. Hij loodste het bedrijf
door de oorlog. Bij het feest rond 30 jaar NSF in
1948 werd hij luid toegejuicht. Een jaar later ver‐
trok hij.
5. Volgens het verhaal van Gieskes in Spanne en
Spanningen van Willem Vogt, p. 220.
6. Waar dat lijntje precies heeft gelopen, is niet
duidelijk. Het ligt voor de hand dat het heeft ge‐
leid naar het Hilversumse station. De snelste weg
daarheen voert via de Larenseweg.
7. Minden is een stadje in Westfalen, op 780 kilome‐
ter pal ten oosten van Hilversum.
8. Deze punten bleken in het eindrapport de rede‐
nen voor ontslag te zijn.
9. Onder punt 4 van de samenvatting van het Eind‐
rapport, in de Nieuws‐Golf van 12 april 1946 ver‐
meld.

‘Het toestel speelt!’
Het rijkelijk van fraaie close‐upfoto’s voorziene
jubileumalbum, dat in 1948 verscheen en dat
elk personeelslid ontving, was een 140 pagina’s

10. Nationaal‐Socialistische Nederlandsche Arbeiders
Partij.
11. Hiermee deed rijkscommissaris Seyss Inquart in
1942 een poging om de bestaande grote vakbon‐
den NVV en CNV te ondermijnen.
12. Afkorting van Nazional‐Socialistisches Kraftfah‐
korps, de organisatie voor logistieke diensten
voor de Wehrmacht.
13. Uit de verslaggeving van het proces in De Gooi‐ en
Eemlander van 21 april 1948.
14. Ludwig Nolte werd oﬃcieel geen toezichthouder,
maar gevolmachtigde genoemd.
15. Uit: Hilversum, onderdrukking en verzet 1940‐1945.
Hilversum, 1985, p. 124.
16. Volgens het verhaal van de oude buurvrouw heb‐
ben de Duitsers na Wirix’ arrestatie diens hele
achtertuin tot een meter diep afgegraven. Ze
dachten dat hij daar iets begraven had.

lange lofzang op de NSF‐werknemers.
De zwartwitopnamen laten op de gezichten
de concentratie zien, waarmee de gereed‐
schaps‐ en instrumentmakers, schavers, slij‐
pers, wikkelaars, puntlassers, monteurs, pons‐
werkers, draaiers, controleurs en anderen hun
taken verrichtten. Het leverde bijna lyrische
teksten op van de hand van bedrijfsschrijver
Dick de Vilder.
Bij de foto van een jonge vrouw die aan het
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solderen is:
Waar zou het solderen van dergelijke jne ver‐
bindingen veiliger zijn dan in gevoelige meisjes‐
handen? Haar werk is maar zo klein, zo betrekke‐
lijk eenvoudig en toch, wat hangt er niet af van
de juistheid en de zorg waarmede zij het doet?
Ook aan haar is het te danken dat het toestel
straks kan spelen, dat het vreugde kan brengen
in een huiskamer of troost aan een ziekbed. Dat
is ook haar werk. Dit weet zij en daarom doet zij
het met een zorg en toewijding die een waar‐
borg zijn voor het beste. Alleen het beste is goed
genoeg. De ervaring van haar geoefende handen
is hiervoor de waarborg.
Bij de foto van een werknemer die in een hokje
het geluid van een net gemaakte radio beluis‐
tert en beoordeelt:
Het toestel speelt! Wat zojuist nog als een leven‐
loos ding door talloze handen ging, is tot leven
gewekt met een enkele handbeweging! Wat zo‐
juist nog een groeiend werkstuk was, gebonden
aan de plaats waar het ontstond, is plots uitge‐
groeid tot een kleine wereld op zichzelf, waarin
de landen, de steden, de mensen zijn gevat door
een onzichtbare kracht. Het toestel speelt! Het is
een deel geworden van een andere wereld. Men‐
sen: mannen en vrouwen zullen ernaar luisteren.
Zij zullen dankbaar of tevreden zijn om het bezit
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dat zij hebben verworven en zij zullen de stem
van de wereld horen, die tot hen kwam langs
deze vele nijvere, zorgvuldige handen.
De fotograaf zoomt in op twee meisjeshanden
die zenderonderdelen monteren:
Onze ogen volgen de bewegingen waarmede
vlugge handen een schroef aandraaien. Een
schroef: nietig onderdeel van dit ingewikkeld
samenstel en toch zo volkomen onmisbaar op de
plaats waar zij hoort. De schroef en de handen
die haar vastdraaien. De handen die hun nederi‐
ge functies overbrengen op het simpele onder‐
deel. Een ring aan een vinger; een ring met de
afbeelding van een meisjeskopje. Zelfs de idylle
vindt haar plaats...
Dan een plek waar elektriciteit duidelijk de
hoofdrol speelt:
Achter een paar hoge deuren waarschuwt ons het
rode licht dat wij op gevaarlijk terrein zijn geko‐
men. Wij bevinden ons op de afdeling Beproeving
en Montage waar de grotere apparatuur aan
scherpe controle wordt onderworpen. De argelo‐
ze leek ontgaat de bedoeling van de vele handgre‐
pen die hij hier ziet uitgevoerd, hij voelt zich hoog‐
stens enigszins onbehaaglijk of huiverig, wanneer
hij tussen de her en der verspreide bordjes:
‘Voorzichtig! Hoogspanning!’ doorglipt. Hij heeft
ontzag voor het gemak waarmee de ingewijden
omgaan met toestellen, draad en kabels, alsof de
waarschuwingen niet voor hen gelden.
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Een oudere werknemer met een beschermen‐
de bril staat aan een draaibank:
De draaier! Scherp beziet hij de werking van de
beitel op het staal. Het ruwe oppervlak maakt
plaats voor glanzende gladheid. Onwrikbaar eist
de scherpe beitel millimeter na millimeter van de
sneldraaiende staalklomp. En de handen van de
draaier, de knoppen en de hefbomen aandachtig
regelend, volgen het werkstuk op de voet. De
boor houdt zich gereed, haarzuiver en dreigend
op het hart van de as gericht. Het staal‐afval ligt
in jne schilfers rondom verspreid. De draaier
kent zijn materiaal, het is zijn vriend en vijand
beide. Hij waakt erover, zoals hij waakt over zijn
ogen, die er dag‐in dag‐uit meedogenloos door
worden bedreigd.

Gaten in de Gooise grond

Stellingen rond Naarden uit de tijd van de Eerste
Wereldoorlog

Klaas Oosterom en Hans Mous

In verschillende terreinen van het Goois Natuur Reservaat komen kuilen voor. Vaak
zijn die ontstaan door leem‐, zand‐ of grintwinning. Maar een aantal kuilen heeft
een andere oorsprong. Het zijn de restanten van een linie die tijdens de Eerste
Wereldoorlog is aangelegd en die liep van de Naarder Eng via de Tafelbergheide, de
Blaricummerheide en de Bussummerheide tot aan het einde van de Laarderweg in
Bussum‐Zuid (in 1918 zelfs tot in en bij de Fransche Kamp). In dit artikel proberen
we vast te stellen waarom deze linie is aangelegd, hoe ze eruit heeft gezien en wat
er nu nog van over is.
Militaire ontwikkelingen tussen 1500 en
1866
In de zestiende en zeventiende eeuw bestond
oorlogvoering voor een groot deel uit belege‐
ringen van vestingsteden. Tijdens de Tachtigja‐

rige Oorlog deden de stadhouders Maurits en
Frederik Hendrik bijna niets anders. De weini‐
ge veldslagen die er waren (zoals de Slag bij
Nieuwpoort) speelden geen doorslaggevende
rol. Er werd dan ook veel aandacht besteed
aan het aanleggen en onderhouden van ves‐
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tingwerken, bijvoorbeeld die van de belangrijke
vestingstad Naarden in de jaren 1678 tot 1685.
Vanaf de achttiende eeuw kwam hier veran‐
dering in. De afzonderlijke vestingen werden
onderdeel van aaneengesloten linies. Zo ging
Naarden deel uitmaken van de Oude Hollandse
Waterlinie. Hierdoor werd bij deze vesting de
oostelijke helft van de wal belangrijker dan de
westelijke helft. Ten noorden en ten zuidwes‐
ten van Naarden kwamen aansluitende verde‐
digingswerken: fort Ronduit en de lunetten aan
weerszijden van de Karnemelksloot.
In de tijd van Napoleon (circa 1800) veran‐
derde het militaire denken opnieuw. Aanvals‐
oorlogen, uitlopend op beslissende veldslagen,
vormden het nieuwe credo van de legerleiding.
Dit was lastig te rijmen met een waterlinie
waarachter het leger zich had teruggetrokken
en waar nauwelijks ruimte was voor een groot‐
schalig oﬀensief. Alleen bij Utrecht en bij Naar‐
den konden ‘verschanste kampen’ worden
aangelegd om van daaruit een tegenaanval in
te zetten. Maar de werkzaamheden aan zo’n
‘kamp’ bij Naarden begonnen pas in 1866. Vóór
die tijd had men gedacht dat men na het uitbre‐
ken van een oorlog twee tot drie maanden de
tijd zou hebben voor de aanleg ervan. Dat
bleek een misrekening.

Het Oﬀensief bij Naarden
Niet alleen bleek de snelheid van de legers
rond 1866 groter dan verwacht, ook de vuur‐
kracht van het geschut bleek enorm te zijn
toegenomen. De vijand moest dus verder van
de vesting worden afgehouden. Daarom moest
er een fort komen op zo’n twee kilometer af‐
stand van de buitenste vestinggracht van Naar‐
den, met aan weerszijden een zogenaamd
aardwerk (een soort schans). Het fort werd
opgeleverd in 1870. Ondanks de naam Oﬀensief
stond het nog lang niet vast dat dit gebruikt
zou worden voor aanvallende acties. Tegen‐
standers van de oﬀensieve gedachte meenden
dat het nut van deze stelling was dat het terug‐
trekkende veldleger hier kon worden opgevan‐
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gen. Nog radicaler was de opvatting in sommi‐
ge militaire kringen, dat men beter de hele
vesting Naarden kon opheﬀen en de Waterlinie
bij Muiden laten beginnen. De discussie hier‐
over heeft tot in de twintigste eeuw geduurd.
Wel werd in 1877 het Offensief bij Naarden
uitgebreid: het bestond toen uit vijf ‘werken’, alle
ten zuiden van Bussum. Hiervan had alleen Werk
IV (bij het Spant in Bussum) permanente gebou‐
wen. Ten oosten van Naarden zouden tot aan
Oud‐Valkeveen alleen voorposten worden opge‐
steld. In mobilisatietijd zou de hele linie bemand
worden door zo’n 500 man. De hoofdlinie was en
bleef de oorspronkelijke Waterlinie.

De Voorstelling van Naarden
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog op uitbre‐
ken stond, werd het Nederlandse leger gemo‐
biliseerd. Twee divisies kwamen op de Veluwe
te liggen, één in Noord‐Brabant en één aan de
Noordzeekust. Vanwege de neutraliteit moest
de schijn worden opgehouden dat we zowel op
een aanval van Duitsland, als een van Engeland
en Frankrijk voorbereid wilden zijn. De legerlei‐
ding wilde tegelijk ook concrete maatregelen
voor het geval dat het veldleger bij een Duitse
aanval zich naar het westen moest terugtrek‐
ken. Er moest bij Naarden een grotere opvang‐
stelling dan voorheen komen. Op een afstand
van ongeveer een kilometer van de vroegere
voorpostenlinie, van de Eukenberg tot Bussum‐
Zuid, werd daarom een nieuwe stelling aange‐
legd: de Voorstelling Naarden.
Het uitgewerkte ontwerp voor de stelling
dateert van mei 1916. Ze zou uit drie delen moe‐
ten bestaan: een voorste linie (die zeer verwar‐
rend ook al ‘voorstelling’ genoemd werd), een
hoofdstelling en een tweede stelling. De
voorste linie was in feite geen echte linie, maar
bestond uit losse delen die op enkele honder‐
den meters vóór de hoofdstelling lagen. Het
doel ervan was een oprukkende vijand enige
tijd tegen te houden. Het is ons niet duidelijk of
het ooit tot aanleg van deze voorste linie is
gekomen.1
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Kaart met de verdedigingswerken van Naarden zoals die er in 1914 uitzagen, met de geplande inundaties in de Vecht‐
streek. Archief Liniehoofdkwartier Nieuwe Hollandse Waterlinie, Nationaal Archief, 3.09.19 inventarisnummer 40.

De hoofdstelling is in elk geval grotendeels
aangelegd: er zijn nog voldoende sporen in het
landschap die dat aantonen. Ze bestond uit
zeven schansen waartussen een doorlopende
gevechtsstelling zou moeten lopen. De totale
stelling was zo’n elf kilometer lang. Om elke
schans lag een prikkeldraadversperring, aan de
voorzijde zelfs een dubbele. De bewapening
van een schans bestond uit vier zware mitrail‐
leurs. De schansen waren telefonisch verbon‐
den met een ‘artillerie oﬃcier vuurleider’ aan
wie om vuursteun kon worden gevraagd. In de
wal van de schansen en van de gevechtsstelling
waren schuilplaatsen aangelegd. De gevechts‐
stelling bestond uit een aarden wal van 1.40
hoog met daarvóór een droge gracht. Vóór
deze gracht was een 10 tot 12 meter brede prik‐

keldraadversperring2 ingegraven, waarin door‐
gangen en luisterposten waren aangebracht.
Achter de wal lag een netwerk van verband‐
plaatsen, telefoonposten, schuilplaatsen voor
reserves en latrines, alles verbonden door loop‐
graven. Tussen twee opeenvolgende schansen
was er in de wal een uitstulping waar geschut
stond opgesteld.
Op 250 tot 500 meter achter schansen en
infanteriewal lagen vijf geschutsstellingen, drie
op het grondgebied van de gemeente Bussum
en twee in Huizen. Een geschutsstelling be‐
stond uit een aantal emplacementen (ronde
kuilen) voor geschut met daartussen schuil‐
plaatsen voor de bemanning. Je bereikte deze
geschutsstellingen via naderingsloopgraven.
Elke geschutskuil was bestemd voor één kanon
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Kaart van de Voorstelling Naarden van 10 mei 1916. Archief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Nationaal Archief,
3.09.27, inventarisnummer 19.

type 15 cm K. Deze bronzen wapens waren
aangeschaft in 1883 en hadden een bereik van
nog geen zes kilometer . De loop was na zo’n
zeshonderd schoten al versleten. Op de bodem
van de kuilen lag een houten plaat en de wan‐
den waren beschoeid met planken.
De tweede (achterste) stelling bestond uit
de vijf ‘werken’ van het Oﬀensief plus een linie
langs de voorpostenlijn van Werk V naar Oud
Naarden. De inrichting van de tweede stelling
moest grotendeels overeenkomen met die van
de hoofdstelling. Ten aanzien van de voorpos‐
tenlijn is (net als bij de voorste linie) niet duide‐
lijk wat ervan is gerealiseerd.
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De aanleg van de Voorstelling
Met de aanleg van de Voorstelling was al in
september 1914 een begin gemaakt. Een deel
van het werk was al in maart 1915 voltooid,
maar de legerautoriteiten vonden dat het niet
snel genoeg ging. Dus werden militairen van
de Eerste Divisie (die aan de Noordzeekust
lag) naar Naarden gestuurd om mee te helpen
met de aanleg. Daarmee was de zaak nog niet
afgerond, want in april 1916 werden opnieuw
soldaten gestuurd om te helpen. Ook toen is
het werk niet voltooid. Op kaarten van decem‐
ber 1916 zien we dat alle schansen waren aan‐
gelegd, maar dat de infanteriewal vanaf het
punt waar ze de Tafelbergheide bereikte tot
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De verdedigingswerken van Naarden van 1880 tot 1918.

aan schans 2 ontbrak. Ook was nog lang niet
overal een prikkeldraadversperring aange‐
bracht.
Het is de vraag of het ontwerp ooit in zijn
geheel is uitgevoerd. Immers in hetzelfde jaar
1916 werd besloten dat de voorste linie nog
verder van de vesting vandaan moest komen te
liggen. Met deze uitbreiding is voorjaar 1918
een begin gemaakt: de bouw van betonnen
schuilplaatsen in en bij de Fransche Kamp. Uit‐
eindelijk maakte de wapenstilstand van novem‐
ber 1918 een einde aan deze bouwactiviteiten.
Er waren ook werkzaamheden aan en rond
de stelling die pas in oorlogstijd konden worden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld de inundaties die ten
westen en ten oosten van de Voorstelling ge‐
pland waren. In de Vechtstreek ging het om het
hele gebied rond het Naardermeer en de

Horstermeer, in de Eemvallei om het gebied
vanaf de Noordpolder te Veen naar het zuiden.
Ankeveen, Kortenhoef en Eemnes zouden daar‐
door blank komen te staan. Verder moest het
terrein vóór de hoofdstelling opgeschoond
worden, als de vijand werkelijk in aantocht was.
Het dorp Huizen lag op slechts 800 meter van
de stelling verwijderd. Het gebruik van dit com‐
plex moet de vijand ontzegd worden door tijdige
en systematische vernieling en ontruiming van dit
dorp, waarvoor anders onnodig een grote hoe‐
veelheid munitie zou moeten worden verbruikt.3
Aan de zuidrand van Bussum moest een aan‐
tal huizen sneuvelen. Daar liep de stelling zo
dicht langs de bebouwing dat er nauwelijks
plaats voor onderkomens van de troepen was.
De oplossing: In de rand van Bussum kunnen
aanvankelijk de huizen in onderkomens getrans‐
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Schans 4 op de Tafelbergheide zoals geschetst op de
stafkaart uit 1916.

Schans 4: De huidige situatie (naar Actueel Hoogtebe‐
stand van Nederland).

Een zinvol verdedigingswerk?
formeerd worden door deze gedeeltelijk af te‐
breken en de kelderverdiepingen een verzwaar‐
de dekkende laag te geven.4 Tenslotte was een
oﬃcier van de genie in oorlogstijd belast met
de vernieling en opruiming van voor de vijand
belangrijke terreinvoorwerpen, waaronder de
kerktorens te BLARICUM, LAREN en HILVERSUM.5
In 1916 en 1917 werden aan het westelijk
front in Frankrijk en België tunnels onder de
linies door gegraven die vervolgens werden
volgestouwd met explosieven. Hiermee wer‐
den explosies uitgevoerd die zo hevig waren
dat de vijand voor enige tijd uitgeteld was. Bij
de aanleg van de Voorstelling heeft men blijk‐
baar ook deze vorm van oorlogvoering voor
ogen gehad: In gedeelten van de stelling waar
de aanvaller tot afstanden van ongeveer 100
meter van de hoofdverdedigingslijn genaderd is,
of zodanige nadering in de komende dagen ver‐
wacht wordt, zullen de pioniers overgaan tot de
mijnoorlog. De te graven tunnels dienden deels
voor het afluisteren van de vijand, maar het
woord ‘mijnoorlog’ suggereert meer. Met de
uitvoering ervan is in 1916 deels al begonnen.
Waar het voorterrein een nadering van de vijand
het meest vergemakkelijkt, zullen door de pio‐
niers reeds zoveel mogelijk voor de aanvang der
vijandelijkheden de hoofdgangen gemaakt wor‐
den.6 Op de plattegronden van de legerleiding
staan alleen tussen de schansen 4 en 5 twee
gangen aangegeven.
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Stel dat Nederland bij de Eerste Wereldoorlog
betrokken was geraakt, zou de Voorstelling
dan werkelijk de vijand hebben tegengehou‐
den? Daaraan werd al in 1916 getwijfeld. Met
name de schansen werden kwetsbaar geacht7.
Zij lagen merendeels op hoger gelegen terrein
en trokken daardoor het vijandelijke vuur aan.
Ze waren niet veel meer dan onderdelen van de
gevechtsstelling en waren bovendien nog naar
achteren afgesloten. Ze kregen dan ook geen
afzonderlijke bezetting maar werden op dezelf‐
de manier bemand als de rest van de hoofdstel‐
ling.
Daar kwam nog bij dat verschillende hoger
gelegen punten in het Gooi op korte afstand
buiten de linie lagen. Dat gold bijvoorbeeld
voor de Tafelberg bij Blaricum en de Lange Heul
tussen Bussum en Hilversum. Vanaf die punten
kon de Voorstelling gemakkelijk onder vuur
genomen worden. Daarnaast was het voor een
vijand mogelijk om langs de stelling te trekken
via het ondiepe kustwater van de Zuiderzee.
Verder was inmiddels de ontwikkeling van
de wapens zodanig, dat de schuilplaatsen in de
Voorstelling hopeloos ontoereikend waren
geworden. Het is dan ook geen wonder dat de
nieuwe schuilplaatsen die in 1918 in en bij de
Fransche Kamp werden gebouwd, van beton
waren. De rechterflank van de Voorstelling zou
hierdoor naar voren komen te liggen. Al jaren‐
lang waren er twijfels geweest over de verde‐
digbaarheid van de Hilversumse Meent en dus
kwam deze verplaatsing van het front niet
onverwacht.

TVE 35e jrg. 2017

Schans 1 op de Bussumerheide zoals geschetst op de
stafkaart uit 1916.

De Voorstelling vormde organisatorisch een
probleem voor de militaire autoriteiten: ze
stond onder bevel van het veldleger, maar de
vesting en het Oﬀensief stonden onder com‐
mando van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Bovendien vielen enkele stellingen direct ten
westen van Naarden onder de stelling van Am‐
sterdam. Dat maakte de communicatie niet
eenvoudig.

De Voorstelling in de praktijk (1914‐1918)
De Voorstelling was de meeste tijd onbemand.
De Eerste Divisie die hier in geval van een wer‐
kelijke oorlog moest komen te liggen, lag tij‐
dens de mobilisatie aan de Noordzeekust. Al‐
leen als er oefeningen waren, was de stelling
(of delen ervan) werkelijk in gebruik. Er werd
herhaaldelijk geoefend, bijvoorbeeld op 9 de‐
cember 1916. De partij Noordland had toen een
groot gebied tussen Huizen en Naarden bezet.
De partij Zuidland moest de tegenstander zien
te verdrijven8. Eenmaal is in de krant zelfs een
onderdeel van de Voorstelling met name ge‐
noemd: bij de loopgraven op het Erica‐terrein in
Huizen werd op 6 oktober 1916 een grote Rode
Kruisoefening gehouden waarbij gewonden uit
een loopgraven‐terrein in Roode Kruis spoorweg‐
wagons overgebracht en van deze op vaartuigen
vervoerd worden in de richting Amsterdam,
waardoor gedemonstreerd wordt, hoe gewon‐
den op het slagveld, na voorloopig verband, op
dezelfde brancards in de operatiezalen van een
groot ziekenhuis kunnen worden binnenge‐

De huidige situatie (naar Actueel Hoogtebestand van
Nederland).

bracht. Voorzooverre het niet militair terrein
betreft, kan de oefening door hen, die daarin
belang stellen, worden waargenomen.9
Andere oefeningen (in februari en augustus
1915) testten de mogelijkheid dat de vijand via
zee om de stelling heen zou trekken. Het water
van de Zuiderzee was op grote afstand van de
kust nog zo ondiep dat vijandelijke troepen te
voet achter de Voorstelling konden komen. Bij
deze oefeningen werd de marine ingeschakeld,
die met een kanonneerboot, sloepen en vlet‐
ten de verdedigers ondersteunde. De comman‐
dant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vond
de resultaten van deze oefeningen niet bevre‐
digend, maar er vonden hierna geen nieuwe
oefeningen plaats.10
Intussen was de Voorstelling, ook in onbe‐
mande staat, voor de bewoners van het Gooi
een sta‐in‐de‐weg. De stelling werd in zijn ge‐
heel tot militair terrein verklaard en overal kwa‐
men bordjes Verboden Toegang te staan. Boe‐
ren konden nog een vergunning krijgen om bij
hun land te komen, maar voor anderen was het
verboden gebied. Het regende bekeuringen.
Zoveel, dat na verloop van tijd de dagvaardin‐
gen gedrukt werden. De rechtbank legde boe‐
tes van drie tot vijf gulden per geval op. De
onvrede hierover was zo groot, dat op 27 au‐
gustus 1915 de groepscommandant van Naar‐
den zich genoopt zag om als getuige voor de
kantonrechter uit te leggen, dat de bordjes
Verboden Toegang duidelijk genoeg waren en
dat iedereen die echt een ontheﬃng nodig had
(zoals de boeren) er een kon krijgen.
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Met eigen ogen zien

Wat is er in Naarden en omgeving te vinden van De Nieuwe Hollandse Waterlinie? De vesting
Naarden (1) uiteraard. Een beschermd stadsgezicht, waar men uren kan wandelen en dwa‐
len in het stadje en op en langs de wallen en vestingwerken (vvvnaarden.nl). Gidsen
(verenigingvestingstad.nl) organiseren stadswandelingen, torenbeklimmingen en vaartoch‐
ten (vestingvaart.nl). Het Vestingmuseum (2) is in de vesting gevestigd en daar is veel te zien
en te beleven (www.vestingmuseum.nl).
Ten zuiden en ten oosten van de vesting zijn schootvelden vrijgehouden. Buiten de ves‐
ting is aan de noordzijde fort Ronduit (3). Daar zijn bedrijfjes in gevestigd. Het fort is aan de
westzijde te zien, maar niet te bezoeken. Ten zuiden van de vesting staan vele houten hui‐
zen die vóór 1926 in de middelbare verboden kring van de vesting zijn gebouwd. Ze zijn on‐
der meer te zien langs de Godelindeweg en de Thierensweg (4). Ten zuidwesten van de
vesting is een inundatiesluis in de Karnemelksloot met links en rechts een fort (5). De forten
zijn in gebruik bij padvindersgroepen.
Aan de Verlengde Fortlaan, Sandmannlaan en Nagtglaslaan (6) zijn houten woningen te
zien die vóór 1926 in de middelbare verboden kring van de Karnemelkslootforten zijn ge‐
bouwd. Met name de bocht in de Sandmannlaan behoort tot de fraaiste lanen van het Gooi.
In een weiland van Natuurmonumenten langs het etspad naar de Hilversumse Meent ligt
het gereconstrueerde Pannenkoekenfort‐eiland (7). Langs de Hilversumse Meentweg, daar
waar de Koedijk de weg raakt, ligt in het natuurgebied Gijzenveen het gereconstrueerde
Werk I (8). Van Werk II (bij zwembad De Zandzee), Werk III (bij spoorviaduct Bussum‐Zuid)
en Werk V (einde Huizerweg) is niets over. Het hoofdwerk van het Oﬀensief voor Naarden,
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Werk IV (achter Het Spant!) (9), is begin deze eeuw gerestaureerd en te bezoeken na af‐
spraak (www.fortwerk4.nl). In en bij de seizoenscamping De Fransche Kamp liggen 59 beton‐
nen groepsschuilplaatsen (10) in het natuurgebied. Ze zijn op afspraak te bezoeken
(www.historischekringbussum.nl).
Aan de zuidrand van de bebouwing van Bussum aan het eind van de Laarderweg is nog dui‐
delijk te zien waar schans 1 (11) van de Voorstelling heeft gelegen. Verder naar het oosten
ligt tussen het etspad en de bebouwing van Bussum‐Zuid het zogenaamde Hobbeltjesbos.
Daarin ligt nog een stuk infanteriewal met voorliggende gracht (12). In Huizen loopt achter
tennispark De Kuil de (onverharde) Weg van de Twaalf Schepels in de richting van de Tafel‐
berghei. In het bos rechts van deze weg liggen nog overblijfselen van loopgraven, schuil‐
plaatsen en de infanteriewal (met daarvóór een stuk droge gracht). Er zijn daar ook nog
sporen van twee ingestorte mijngangen (13).
Aan de Naarderstraat in Huizen ligt het al eerder genoemde Erica‐terrein (14). Op dit ter‐
rein zijn nog een stuk gevechtswal met schuilplaatsen, een geschutsstelling met plaatsen
voor vier kanonnen, twee schuilplaatsen voor de artilleristen, naderingsloopgraven en diver‐
se andere resten goed herkenbaar overgebleven. Het zijn de overblijfselen van batterij E.
Langs de Ericaweg kan een groot deel van de infanteriewal nog gevolgd worden (15). Verder
naar het zuidwesten liggen de wat minder goed bewaard gebleven resten van batterij D (16)
in het bos tussen de Nieuwe Bussummerweg en de Naarderstraat. Tenslotte ligt verder naar
het noorden in een bosje aan de Oude Naarderweg nog een stukje van de infanteriewal (17).

Afbraak en overblijfselen
Na de Eerste Wereldoorlog is de Voorstelling
opgeheven en kort daarna zijn bijna alle vaste
onderdelen gesloopt. Houten delen lagen eni‐
ge tijd op een opslagterrein bij de haven van
Huizen en zijn in 1920 gebruikt bij de bouw van
de muziektent op het Oude Raadhuisplein.
Wat nu nog rest zijn de groepsschuilplaatsen in
en bij de Fransche Kamp en diverse zandwallen,
grachten en kuilen op het grondgebied van het
Goois Natuurreservaat in Huizen en Bussum.
Deze worden beschreven in het kaderstuk
‘Met eigen ogen zien’.

GNR
Het Goois Natuurreservaat heeft in zijn beleids‐
plan voor 2017‐2020 vastgelegd onder het kop‐
je ‘Erfgoed’:
Samen met het Gooise stuwwalcomplex,

vormen de sporen die door vroegere genera‐
ties zijn
nagelaten in het gebied de basis van het land‐
schap, zoals we dit in het Gooi nu zien. De bij‐
zondere geologische en geomorfologische
opbouw van het gebied en de sporen en relic‐
ten uit vroeger tijden, worden tot nu nog maar
weinig ‘uitgelegd’ of zitten ‘verstopt’ in het
landschap. Wij vinden dat dit Gooise erfgoed
meer aandacht en meer status verdient.
We willen de ‘leesbaarheid van het landschap’
versterken en kennis en onderzoeksresultaten
samenbrengen en actief uitdragen.
Tot deze sporen en relicten behoren zeker de
overblijfselen van de Voorstelling van Naarden,
die grotendeels in terreinen van het GNR liggen.
Deze kwetsbare restanten verdienen inderdaad
alle aandacht.
Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op
een eerder artikel van J.S. van Wieringen, ‘De
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Klaas Oosterom geeft een rondleiding bij de groepsschuilplaatsen in de Fransche Kamp aan deelnemers van het
Zomerfestival.

Voorstelling Naarden en andere buitenwerken
van de Vesting’. Het verscheen in De Omroeper,
1995, nr. 1 en in TVE, 2001 nr. 1.
Klaas Oosterom is secretaris van de Historische
Kring Bussum en houdt zich in woord, beeld en
daad met de historie van Bussum en omgeving
bezig. Hij is van 1939 en woont al bijna 50 jaar in
het Gooi.
Hans Mous is hoofdredacteur van TVE.

linie aangeduid als ‘ontworpen stelling’. Zie: Ar‐
chief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(Nationaal Archief, 3.09.27, inv. nr. 19).
2. Zie Gooi‐ en Eemlander van 16‐06‐1915.
3. Aanteekeningen betreﬀende de verdediging van de
stelling Naarden, p. 14. Archief van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (Nationaal Archief, 3.09.27,
inv. nr. 19).
4. Aanteekeningen betreﬀende de verdediging van de
stelling Naarden, p. 10. Archief van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (Nationaal Archief, 3.09.27,
inv. nr. 19).

Noten
1. Op een kaart in het archief van de Nieuwe Hol‐
landse Waterlinie (gedateerd 10 mei 1916) is deze
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Foto’s die 1916 zijn gemaakt in de Voorstelling van Naarden.

In het archief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Nationaal Archief, 3.09.27) bevindt zich een album met dertien
foto’s die in 1916 in de Voorstelling Naarden in opdracht van de commandant van de linie gemaakt zijn. Op de fo‐
to’s zijn loopgraven,de infanteriewal, geschutsstellingen en groepsschuilplaatsen te zien.
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Politietroepen in Nieuwersluis
Willem Mooij en Wim van Schaik
‘Wij missen veel vrijheid. Dikwijls kunnen wij niet eens van huis gaan, daar er veel

geloop aan verbonden is met arrestanten luchten, eten brengen enz.’ Met deze
noodkreet wendde gemeentewerkman Leendert Appel zich in juni 1915 tot het
gemeentebestuur van Loenen. Appel woonde aan de Spinnerie in het pand waarin
ook twee arrestantencellen gevestigd waren.1 De door hem genoemde drukte in het
arrestantenlokaal was een gevolg van de mobilisatie die veel militairen in beweging
bracht, ook naar Loenen. Zij gedroegen zich niet altijd volgens de regels en dat
bracht ze in aanraking met de Koninklijke Marechaussee. Naast het toezicht op de
militairen had deze militaire politie nog een paar taken. Behalve de grensbewaking
omvatte die ook, samen met de Rijks‐ en Gemeenteveldwachters, de politiezorg op
het platteland.
Door de oorlogsomstandigheden gingen het
militaire toezicht en de grensbewaking steeds
meer tijd kosten. Dat betekende dat de Rijks‐
politietaak van de Marechaussee aanzienlijk
werd verzwaard met, in haar ogen, inferieure
taken.1 Aanvankelijk werd dit opgevangen door
de instelling van politieafdelingen bij de ver‐
schillende legeronderdelen. Al snel bleek er
echter, met name met het oog op de handha‐
ving van de openbare orde, naast de Mare‐
chaussee behoefte te zijn aan een militair poli‐
tieapparaat.

Oprichting Korps Politietroepen
In 1919 leidde deze situatie tot de oprichting
van het Korps Politietroepen. Het zou overi‐
gens nog tot 1922 duren, voordat het korps in
de zogeheten ‘vredesorganisatie’ van het leger
werd opgenomen. De taken van het korps wa‐
ren verdeeld in vredestaken en oorlogstaken.
Vredestaken waren onder andere het verlenen
van militaire bijstand bij relletjes, oproer en
natuurrampen, het fungeren als militaire poli‐
tiedienst, strategische grensbeveiliging en be‐
waking van rijkseigendommen. In oorlogstijd
kwamen daar onder andere nog bij: het belet‐
ten van spionage, bescherming van wegen en

inundatiemiddelen, dienst bij de militaire justi‐
tie en het geleiden van krijgsgevangenen en
deserteurs.
Het verschil tussen leden van de Marechaus‐
see en leden van de Politietroepen was dat de
marechaussees politieambtenaar waren, ver‐
knocht aan een militair wapen met een lange
geschiedenis2, terwijl de politietroepers in de
eerste plaats militair waren met daarnaast een
politietaak.3 De verhouding tussen de beide
korpsen was tot ongeveer 1930 niet best.
Hierin kwam verandering doordat de Politie‐
troepen, met het oog op het toenemend be‐
lang van de grensbewaking, in de jaren dertig
een eigen domein en territorium vonden. Dit
was een terrein dat toen ver buiten de interes‐
sesfeer van de Marechaussee lag.
Dienstplichtige militairen die in aanmerking
wilden komen voor de Politietroepen, werden
na selectie en het afronden van hun dienst‐
plicht geplaatst in de ‘depot‐compagnie’. Dat
was een opleidingslocatie die van 1919 tot 1922
in Millingen was gevestigd en in augustus 1922
werd verplaatst naar Nieuwersluis. De oplei‐
ding duurde aanvankelijk vier en later zes
maanden, daarna volgde een dienstverband
van zes jaar bij een van de (vier) compagnieën
die verspreid lagen over het land. Toen halver‐
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Complex van de Koning Willem III‐kazerne, zoals dat er voor 1925 uitzag: met twee verdiepingen.

wege de jaren dertig de belangstelling te wen‐
sen overliet, werd het dienst nemen aantrekke‐
lijker gemaakt door na het zesjarige dienstver‐
band een overheidsbaan in het vooruitzicht te
stellen. Daarbij moet vooral gedacht worden
aan een baan bij de Marechaussee, de Rijks– of
de Gemeentepolitie.
Het door de politietroepers in Nieuwersluis
geleerde werd onder andere in de praktijk ge‐
bracht tijdens de Maastrichtse Zinkwitstaking
in 1929 en tijdens het Jordaanoproer in 1934 in
Amsterdam.

De opleiding
Bij aankomst in het depot werd de aankomend
militaire politiefunctionaris duidelijk gemaakt dat
hij van onderaf aan moest beginnen. Indien hij
het tijdens zijn dienstplichtige tijd tot korporaal
of sergeant had gebracht, dan moesten om te
beginnen de daarbij behorende onderscheidings‐
tekens ingeleverd worden. Daarna volgden lange
lesdagen: ’s morgens van 07.00 tot 12.00 uur, ’s
middags van 13.30 tot 17.00 uur en ’s avonds van
18.00 tot 20.00 uur. Wetskennis, militaire instruc‐
tie en sport vormden de kern van het lespro‐
gramma. Aangezien verplaatsingen meestal per
fiets geschiedden, werd aan de fietsexercitie
bijzondere aandacht besteed. Bij voorbeeld het
commando Voorwaarts‐mars:
voorwaarts= MARSCH
290

Op het w.co vat de man met beide handen de
handvatten aan, brengt het rijwiel een weinig naar
voren en plaatst den bal van den li. voet op den
opstap. Op het u.co zet de man zich met den re.
voet tweemaal af, verheft zich van den grond door
het li. been te strekken en zet zich, het re. been
over het achterwiel brengende, zacht op het zadel
neer. Daarna plaatst hij den re. voet op den trap‐
per en brengt, het rijwiel in beweging houdende,
den li. voet op den trapper. Ieder volgt zijn voor‐
man op 1m, gemeten van band tot band. Opm.1 De
man moet ongedwongen op het rijwiel zitten, het
lichaam rechtop en de armen nagenoeg gestrekt,
zonder op de handen te steunen; beide handen
aan het stuur houden. Bij het trappen moeten de
heupen en het bovenlichaam stil en de ballen der
voeten op de trappers gehouden worden.
Een knap staaltje etsacrobatiek: de gebruik‐
te etsen waren zogenaamde ‘doortrappers’.
Dit waren etsen zonder rem, waardoor bij het
niet bewegen van de trappers het achterwiel
blokkeerde en de ets tot stilstand kwam. Een
en ander werd nog ingewikkelder, doordat er
ook bewapening meegevoerd moest worden.
Terwijl het etsgedeelte kennelijk in orde was,
bestond er, volgens een inspectierapport, wel
enige kritiek op de houdingen en vormen tij‐
dens de exercitie te voet.4
Houdingen en vormen
De houding en vormen zijn goed, doch ik acht
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het gewenst, dat het te gestrekt stijf zwaaien
der armen, met binnenwaarts gekeerde vuisten
en stijf gehouden schouders, wordt herzien. Het
geheel moet los en vlot zijn, de duimen der vuis‐
ten niet naar binnen gekeerd. Bij andere troepen
te voet is de rechterhand aan den geweerriem en
wordt slechts met den linkerarm gezwaaid (bij
de mariniers met gestrekte vingers), doch daar
bij de Politietroepen beide armen worden bewo‐
gen, dringt een soepele beweging des te meer.
Het kost nu moeite om de eenmaal aangenomen
stijve marschhouding af te leeren.
Naast de militaire instructie was er ook aan‐
dacht voor ‘vormen en manieren’: eten met
mes en vork en geciviliseerde omgangsvormen
tegenover burgers en hoogwaardigheidsbekle‐
ders.5 Onder de omgangsvormen viel ook dat
de politietroeper niet in uniform met een pakje
onder zijn arm of gearmd met zijn verloofde
behoorde te lopen: het pakje moest hij laten
thuisbezorgen en naast zijn verloofde liep hij
solo: met ferme pas en stoere blik.6

De sociale rol van de Politietroepen
Het politieke hoofdmotief voor de oprichting

van de Politietroepen aan het eind van de Eer‐
ste Wereldoorlog was de handhaving van de
openbare orde.7 Dat maakte ze in de steden,
waar van hun krachtdadige inzet een aantal
malen werd gebruikgemaakt, niet bij iedereen
populair.
Noodhulp
In de dorpen lag dat anders, daar kwam de
militaire politie vooral in beeld als hulpverle‐
nende instantie. In de gemeente Loenen bete‐
kende dat met name dat zij hulp verleende bij
de toen nog regelmatig optredende overstro‐
mingen van de Vecht. Met name die van 25
november tot 1 december 1928 was bijzonder
dreigend.8 Samen met de genietroepen uit
Utrecht boden de Politietroepen professionele
bijstand om de ergste nood te lenigen. Dat
lukte: de dijken braken niet. Van verschillende
kanten werd hun daarvoor lof toegezwaaid.
Het college van B. en W. van Loenen liet de
dankbetuiging namens de gemeenteraad ver‐
gezeld gaan van een bedrag van f 100. Com‐
mandant J.J. Vermeulen antwoordde daarop
dat het bedrag besteed zou worden voor de
aanschaﬃng van een nuttig en noodzakelijk
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. Rijwielloods: ‘Het legerrijwiel is groen gemoﬀeld, de
groene kleur dient om de zichtbaarheid in het terrein te
verminderen, het moﬀelen om het metaal tegen roes‐
ten te vrijwaren’.

voorwerp en voorzien worden van een inscriptie,
vermeldende de wijze van herkomst.9 Het wa‐
terschap Loenderveen liet zijn dank vergezeld
gaan van een bedrag van f 25, niet als beloning
voor de geboden hulp, maar als bewijs van
grote erkentelijkheid. De burgemeester van
Loosdrecht, waar Mijnden toen onder viel,
stuurde als dank 1.000 sigaren, 75 essen wijn
en 100 porties gebak aan de redders van de
Mijndensedijk.10
Deze prestatie haalde zelfs de Handelingen
van de Tweede Kamer. Het SDAP‐ kamerlid K.
ter Laan noemde tijdens de behandeling van de
Defensiebegroting de Politietroepen en mare‐
chaussee ‘moderne huurlingen’. In reactie daar‐
op memoreerde de minister dat hij van het
polderbestuur en van het Utrechtse provincie‐
bestuur de meest hartelijke dankbetuigingen,
voor het ontzaglijke werk en de voorbeeldloozen
ijver, dien de mannen bij de watersnood weer
aan den dag gelegd hebben had ontvangen.11 In
augustus 1930 was het water weer dermate
hoog, dat de Mijndensedijk bedreigd werd.
Dankzij de inzet van de Politietroepen kon het
onheil opnieuw worden voorkomen. Als dank
stuurde de burgemeester van Loosdrecht, net
als twee jaar daarvoor, 1.000 sigaren, 75 essen
wijn en 100 porties gebak aan de redders van de
Mijndensedijk.12 Een delegatie van de bevolking
van Nieuwersluis bood kapitein Vermeulen een
zilveren tabaksdoos met inscriptie aan.13
Handhaving openbare orde
Ook op ander gebied waren de Politietroepen
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bereid hun kennis ter beschikking van de samen‐
leving te stellen. Door middel van een schrijven
van de commandant aan de burgemeesters in
de regio werd de mogelijkheid onder de aan‐
dacht gebracht om een demonstratie bij te wo‐
nen van het zelfverdedigingssysteem Kasula‐
kow. Door het toebrengen van enkele slagen en
het toepassen van enkele grepen was het daar‐
mee mogelijk om personen die zich verzetten,
zonder gebruikmaking van wapens te overmees‐
teren.14 Deze demonstratie werd gegeven door
sergeant‐majoor instructeur J.A. Muller die,
zoals we nog zullen zien, ook op andere terrei‐
nen in het dorp Nieuwersluis actief was.
Tijdens een oefening van de Amsterdamse
Burgerwacht op Hemelvaartsdag 1930, waarbij
een treinramp met dertig zwaargewonden bij
Nieuwersluis was geënsceneerd, zorgden de
Politietroepen voor opvang en medische ver‐
zorging.15
De Politietroepen en de plaatselijke bevolking
Soms gaf de bereidwilligheid ook aanleiding tot
misverstanden. In een schrijven aan de Inspec‐
teur van de Marechaussee had de burgemees‐
ter van Loenen kennelijk opheldering gevraagd
over de activiteiten die de soldaten onderna‐
men tijdens hun patrouilles naar fort Nieuwer‐
sluis. Daarbij zouden zij, desgevraagd, ook aan‐
dacht aan andere aangelegenheden besteden
en zich daarbij ook op terreinen van buiten‐
plaatsen begeven. De commandant was het
ermee eens, dat zijn troepen geen particuliere
nachtveiligheidsdienst moesten worden, maar
dat het gevoel nuttig werk te verrichten de
geest onder het personeel en de sympathie
voor het korps ten goede zou komen.16
Dit kennelijke verschil van mening was uit‐
zonderlijk, over het algemeen bestond er veel
waardering voor de inzet van de troepen. Bij‐
voorbeeld voor hun werkzaamheden bij de
verkeersregeling bij de draaibrug over het Mer‐
wedekanaal in Loenersloot. Dit was een brug in
de Rijksstraatweg, die toen nog via de Slootdijk
en de huidige Binnenweg in de richting van het
kasteel liep. Toen in de jaren dertig het verkeer,
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De woning van de commandant links van de kazerne.

met name op vrije dagen, steeds drukker werd,
veroorzaakte dat steeds vaker levorming. Op
verzoek van het Loenense gemeentebestuur
regelden daarom de Politietroepen tijdens het
zomerseizoen op zon‐ en feestdagen het ver‐
keer. Hieraan kwam een einde, toen de nieuwe
brug over het kanaal in gebruik werd genomen
en de oude draaibrug op 28 maart 1938 buiten
gebruik werd gesteld.
Over het algemeen lijkt er een goede ver‐
standhouding te hebben bestaan tussen het
personeel van het depot Nieuwersluis en de
plaatselijke bevolking. Dat bleek ook uit de
vieringen die plaatsvonden. Voor de sportwed‐
strijden die ter gelegenheid van het negenjarig
bestaan van de troepen in 1928 werden gehou‐
den, was ook een aantal prijzen beschikbaar
gesteld door inwoners van Nieuwersluis en
andere belangstellenden. Van het feestlied dat
toen gezongen werd, waren de woorden en de
muziek geschreven door het toenmalige hoofd
van de openbare lagere school in Loenen,
Blok.17 Bij de viering van het tienjarig jubileum
in 1929 werden commandant en depot door

veldwachter De Jong uit Loenen gecomplimen‐
teerd namens de vereniging van gemeente‐
veldwachters uit de provincie Utrecht.18

Kapitein Vermeulen en sergeant‐majoor
Muller
Kapitein Vermeulen was zeker een militair met
gevoel voor sociale verantwoordelijkheid. Als
er bij calamiteiten en andere min of meer on‐
verwachte problemen een beroep op het korps
werd gedaan, nam hij graag het voortouw.19
Als het ging om militairen die naar de straf‐ en
tuchtklasse moesten, die in die tijd ook in Nieu‐
wersluis ondergebracht was, trachtte hij de
dienstplichtige niet alleen getuchtigd, maar zo
mogelijk ook enigszins heropgevoed naar zijn
onderdeel terug te sturen.20 Dat verklaart mo‐
gelijk ook de volgende stap in zijn carrière. Kort
na zijn bevordering tot majoor in 1936 verliet hij
de Politietroepen om in dienst te treden van
jeugdzorginstelling Zandbergen21, een Rijks
Opvoedingsgesticht (R.O.G.) in Amersfoort.
Tijdens de oorlog zou de Koning Willem III‐
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kazerne in Nieuwersluis ook dienst gaan doen
als R.O.G. Als opvolger van Vermeulen in Nieu‐
wersluis werd in 1937 kapitein J.J. van Moorsel
benoemd. Hoewel Vermeulen, gelet op alle
loftuitingen, een kundig oﬃcier was, bleef zijn
populariteit in het dorp beperkt.
Ook sergeant‐majoor Muller22 had een sterke
sociale belangstelling. Hij was een van de initia‐
tiefnemers die het toenmalige ‘zwemgat’ in Nieu‐
wersluis, wilden veranderen in een echt zwem‐
bad.23 Dit leidde op 30 maart 1933 tot de oprich‐
ting van de vereniging Zwemlust, waarvan hij de
eerste voorzitter werd. Al op 12 juli 1933 kon,
dankzij de medewerking van de Politietroepen,
het zwembad worden geopend.24 Muller koos
een andere weg dan Vermeulen. Hij verleende
tijdens de Tweede Wereldoorlog als lid van de
Ordedienst hulp aan onderduikers en steun aan
de pilotenlijn. Hij werd op 26 februari 1945 aange‐
houden en op 31 maart met vier anderen op de
Meppelerstraatweg in Zwolle gefusilleerd.25

Een wrang besluit
Het noodlot zorgde ervoor dat de Politietroe‐
pen in Nieuwersluis in de meidagen van 1940
nog te maken kregen met een van hun oorlogs‐
taken. In de mêlee van die dagen had een ser‐
geant met zijn mannen zonder bevel zijn stel‐
ling aan de Grebbeberg verlaten. Op zijn
‘terugtocht’ met kanon en trekker, richting
Amsterdam, trokken zij in Loenen de aandacht
van de plaatselijke veldwachter, een oud poli‐
tietroeper, die daarover Nieuwersluis belde.
Begeleid door de veldwachter gingen zij vervol‐
gens naar de Koning Willem III‐kazerne. De
sergeant kwam de volgende dag voor een
krijgsraad die hem, als deserteur, ter dood ver‐
oordeelde. Kort daarop werd hij door een vuur‐
peloton van de Koninklijke Marechaussee gefu‐
silleerd.26
Na de oorlog kwam de vraag aan de orde of
het Korps Politietroepen opnieuw moest wor‐
den opgericht. Om een aantal redenen werd
toen gekozen voor de Koninklijke Marechaus‐
see, weliswaar met een beperkte politietaak,
naast de Gemeente‐ en de Rijkspolitie.
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Politietroepen in actie tijdens hoog water bij de Mijn‐
dense Sluis.

Met dank aan Marleen, veldwachter van het
Marechausseemuseum in Buren.
Dit artikel verscheen eerder in Vechtkroniek,
een uitgave van de Historische Kring van Loe‐
nen aan de Vecht, Loenersloot, Nigtevecht,
Nieuwersluis en Vreeland, nr. 47 (mei 2017).
Willem Mooij (85) is geboren en getogen Loe‐
nenaar; hij is werkzaam als begrafenisonderne‐
mer. Zijn kennis van de bewoners, panden en
geschiedenis van Loenen heeft zich na zijn pensio‐
nering verdiept en verbreed door zijn wekelijkse
archiefonderzoek eerst in het archief in Loenen,
later in het RHC Vecht en Venen. De bijeen geza‐
melde informatie wordt door enkele andere au‐
teurs, waaronder Wim van Schaik en Juliette
Jonker, tot artikelen verwerkt. Bovendien bezit
Willem Mooij een enorme collectie prentbrief‐
kaarten van de voormalige gemeente Loenen.
Noten
1. Kees de Kruijter en Willem Mooij, ‘Loenen in de
mobilisatietijd 1914‐1918’, in: Vechtkroniek, okto‐
ber 2014, (nr. 42), p. 37‐43.
2. J.P.E.G. Smeets, De Politietroepen 1919‐1940. De
Politie‐Militair als steunpunt van het wettig gezag,
Soest 1997, p. 39.
3. De Koninklijke Marechausse werd in 1814 opge‐
richt als opvolger van de Franse Gendarmerie.
4. Smeets, p. 39.
5. Archief Marechausseemuseum, Onderzoek naar
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resultaat gewijzigde Depotleiding, 24 december
1930.
6. Smeets, p. 110‐112.
7. Interview met Jan Merema, in: Marechaussee
Contact, juni 1997, jrg. 11, nr. 39.
8. Smeets, stelling 2.
9. Zie voor een beschrijving daarvan de artikelense‐
rie: Kees de Kruijter en Willem Mooij,
‘Overstroming van de Vecht in 1928’, in: Vechtkro‐
niek, november 2011 (nr. 36), mei 2012 (nr. 37 en
november 2012 (nr. 38).
10. RHC Vecht en venen, Archief Gemeente Loenen,
244, 13 december en 22 december 1930.
11. Archief Marechausseemuseum, Bestuursvergade‐
ring van het waterschap Mijnden, 30 oktober 1928.
12. Archief Marechausseemuseum, Algemeen Militair
Weekblad, donderdag, 3 januari 1929 ( nr. 1).
13. Archief Marechausseemuseum, ‘De grillige Vecht’,
map 36.
14. De commissie bestond uit G. Westveen (bakker),
J. van Asselt (melkboer) en H. Reijnhoud
(kruidenier).
15. RHC Vecht en venen, Archief Gemeente Loener‐
sloot, 92, 22 januari 1929.
16. Nieuwe Apeldoornse Courant, zaterdag 31 mei
1930, archief Marechausseemuseum, map 36.
17. RHC Vecht en venen, Archief Gemeente Loenen,
246, 26 februari 1931.
18. Archief Marechausseemuseum, Het Nieuws, dins‐
dag 24 juli 1928.

19. De Nederlandse Politie, september 1929, p. 371.
20. Smeets, p. 42.
21. Smeets, p. 110.
22. R.K. Politietroepenvereniging St. Anthonius van
Padua, Namen en Rangenlijst 1937.
23. Johannes Albertus Muller, Rotterdam 24 mei 1890
‐ Zwolle 31 maart 1945.
24. Het zwemgat was een groot gat in de grond, dat
was ontstaan door het weggraven van zand voor
de aanleg van fort Nieuwersluis. Door kwel‐ en
regenwater was het vol gelopen en werd het
door de jeugd als zwemgelegenheid gebruikt.
25. Bart Jagt, ‘Zwemmen is zalig, niet kunnen zwem‐
men is zielig. Een duik in 75 jaar historie van
zwemvereniging ‘Zwemlust’’, in: Vechtkroniek,
april 2008 (nr. 28), p. 3‐12.
26. Smeets, p. 231.
27. Smeets, p.135. Het ging hier om de zogeheten
‘zaak Meijer’, waarover in de jaren zeventig een
kortstondige nationale opwinding ontstond als
gevolg van de media‐aandacht die deze zaak toen
alsnog kreeg.
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De Polynormhuizen

Een karakteristieke wijk uit de wederopbouwperiode
Willem Meester
Nederland kwam net als de omringende landen in 1945 zwaar beschadigd uit de
Tweede Wereldoorlog. Tachtigduizend woningen waren vernietigd en 45.000
zwaar beschadigd. Er was gebrek aan bijna alles, dus ook aan bouwmaterialen en
wat er was, was erg duur. Cement bijvoorbeeld kostte in 1945 drie keer zoveel als in
1939. Stenen en hout waren ook slecht te krijgen. Beton werd toen nog op de
bouwplaats gemaakt. Betoncentrales werden pas na de oorlog opgericht. Er
bestond er een groot tekort aan goede vakmensen. Daarom werd er nagedacht
over bouwsystemen voor woningen die in een fabriek in onderdelen kant en klaar
gemaakt konden worden en op de bouwplaats alleen maar droog gemonteerd
hoefden te worden.
De problemen op de woningmarkt waren groot.
Er werd na de oorlog relatief veel getrouwd en
de bevolking groeide met ongeveer 160.000
mensen per jaar. Ook keerden na het einde van
de Japanse bezetting van Nederlands‐Indië in
augustus 1945 en na het ontstaan van het onaf‐
hankelijke Indonesië in 1949 velen terug naar
Nederland. Ook zij zochten woonruimte. Na de
oorlog kwam de woningbouw maar moeizaam
op gang. In 1946 werden slechts zestienhonderd
woningen opgeleverd, in 1947 ruim negendui‐
zend en pas in 1948 werd een redelijk aantal van
ongeveer 35.000 woningen gehaald.
De rijksoverheid heeft na de oorlog een sys‐
teem opgezet van toegewezen woningcontin‐
genten. Dit om de bouwcapaciteit gelijkmatig
over Nederland te verdelen. Er was toen een
structureel tekort van circa 300.000 woningen.
In 1949 deed de minister van Volkshuisvesting
voorstellen om per jaar 40.000 tot 55.000 wo‐
ningen te bouwen. In deze plannen was ook de
regel opgenomen dat gemeenten, die wonin‐
gen in systeembouw lieten bouwen, 25 procent
meer woningen mochten bouwen in zo’n sys‐
teem en gemakkelijker mochten afwijken van
plaatselijke bouwvoorschriften. Als voordelen
van industrialisatie van de woningbouw zag
men: hoge aantallen; een hoge kwaliteit; snelle
productie; onafhankelijkheid van het weer;
296

minder vakmensen nodig; minder materiaal
nodig; stipte levertijd; en een afgesproken prijs.

Oprichting Polynorm
Kort na de oorlog werd in Bunschoten de N.V.
Polynorm opgericht. Eén van de oprichters was
de in 1904 in Antwerpen geboren Alexandre
Horowitz.
Hij was afkomstig uit een Russisch‐Joods
gezin, dat in de Eerste Wereldoorlog naar Am‐
sterdam was gevlucht. Na de HBS studeerde hij
in Delft werktuigbouw en elektrotechniek. In
1929 kwam hij als jonge ingenieur in dienst van
Philips, op een onderzoeksafdeling. Hij bleek
een geboren uitvinder. Zijn bekendste uitvin‐
ding is de Philishave, het scheerapparaat met
roterende mesjes in twee of drie cirkelvormige
roostertjes. In 1948 verliet hij Philips en werd
hij één van de Polynorm‐oprichters.
Horowitz ontwierp op Polynorm gestandaar‐
diseerde bouwelementen en draagconstruc‐
ties. De Polynormwoningen zijn woningen op
basis van een skelet van stalen liggers en stij‐
len, samengesteld uit dunne staalplaten. Wo‐
ningen die op de bouwplaats snel als een on‐
derdelen uit een meccanodoos in elkaar gezet
konden worden.
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Op het TU‐terrein is een ontmantelde woning in 2006
onder een koepeltent gereassembleerd.

De systeembouw beleefde in die tijd een hoog‐
tepunt. In 1949 kende men in Nederland zeven‐
tien goedgekeurde bouwsystemen en 18 pro‐
cent van de woningbouw werd toen uitge‐
voerd in systeembouw. Systeembouw kreeg
van de regering ontwikkelingssubsidie. In 1951
meende de toenmalige minister van Woning‐
bouw en Volkshuisvesting dat de bedrijfstak nu
wel zonder subsidie kon. Het gevolg was dat
het systeembouwaandeel zakte naar 5 procent
van het volume.
De N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Polynorm
was dus op het juiste moment opgericht om
snel en seriematig woningen te produceren.
Het systeem was gebaseerd op geprefabriceer‐
de koudgewalste stalen profielen, met vaste
stramienmaten van 1040 mm en droge monta‐
ge op de bouwplaats, alles exact op maat.

Polynormbouw in diverse plaatsen
Toch was de introductie in de bouwwereld niet
vanzelfsprekend. In Eindhoven bepaalde Philips
vooral de groei van de stad. Het bedrijf bracht
veel nieuwe producten op de markt, waarvoor
het veel nieuwe werknemers aantrok. Voor die
werknemers was woonruimte nodig. Philips
wilde opdracht geven voor de bouw van duizend
Polynormwoningen. In 1946 wilde men in Eind‐
hoven vier proefwoningen bouwen. De gemeen‐
te hield dat om esthetische redenen tegen.
Eind 1947, begin 1948 werd wel een aantal
van deze woningen gebouwd in Amersfoort

Een Bruynzeel‐keuken werd in ieder huis gemonteerd.

aan de Randenbroekerweg. Deze woningen
staan er nog. Na de oplevering in Amersfoort
lieten de wethouder en de directeur Gemeen‐
tewerken van Eindhoven zich voorlichten door
de directeur van Polynorm, Van Hulst. Na wat
aanpassingen, onder andere met wat gekleur‐
de betonelementen, mocht Polynorm voor
Philips 212 Polynormwoningen maken voor de
wijk Lievendael. In 1951 werden deze woningen
opgeleverd. Ook in Bunschoten zijn toen in de
Polynormbuurt woningen gerealiseerd, onge‐
veer tachtig.
Na de bouw van de eerste tweehonderd
woningen in Eindhoven en de woningen in de
Polynormbuurt bereidde Polynorm zich voor
om ongeveer vijfduizend woningen te bouwen
in de regio Zwolle, in opdracht van het Ministe‐
rie van Wederopbouw. Dit ministerie bepaalde
in de eerste jaren na de oorlog welk type wo‐
ningen waar werd gebouwd. Deze beslissings‐
bevoegdheid werd in 1950‐1951 overgedragen
aan de plaatselijke overheden. Deze namen de
voorkeur van het ministerie niet over en kozen
voor traditionele woningbouw. Zo viel de op‐
dracht in de regio Zwolle weg, wat een grote
tegenvaller was voor Polynorm en de werkgele‐
genheid in Bunschoten.
Polynorm ging zich richten op andere pro‐
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ducten, zoals scholen, bedrijfshallen en daarna
stalen binnendeurkozijnen en vooral op onder‐
delen voor de auto‐industrie.
De woningen in Bunschoten aan de Wals‐
straat, Proelstraat, Staalstraat, Lasstraat,
Ponsstraat en de Dirk van Hulststraat zijn in de
jaren tachtig gesloopt.
In Eindhoven werd er in die tijd (1978‐1980)
juist besloten ze grondig te renoveren. Het
originele stalen dak werd vervangen door een
houten constructie, dakbeschot van vezelplaat,
isolatie en afgedekt met stalen dakelementen
die eruit zagen als pannen. Verder werden ka‐
chels en schoorstenen verwijderd en kwam er
centrale verwarming. Aan de kleine woningen
kwam een uitbouw. Ook de hal, keuken en bad‐
kamer werden aangepast en er kwamen alumi‐
nium kozijnen met dubbel glas. Later, in 1995,
werden deze vervangen door kunststof kozij‐
nen. In 2005 zijn de woningen toch gesloopt.

Bouwpakket en renovatie
Een woning als een bouwpakket van basis tot
nok, dat was het streven van Horowitz. Het
enige gestorte onderdeel was de fundering
bestaande uit een betonbalk onder de gevels
en een woningscheidende wand. Het skelet
was van stalen liggers en stijlen gemaakt van
dunne staalplaten.
De buitengevels waren van geprefabriceerde,
met steenwol geïsoleerde, betonplaten in gele
of groene pasteltinten. De wanden tussen de
woningen waren gemaakt van met houtvezel
gevulde betonplaten. De vloeren waren stalen
liggers met daarop stalen roosters en daarop 20
mm dikke betontegels. De wc en badkamer
waren waterdicht afgewerkt. Kozijnen, deuren
en ramen waren oorspronkelijk van hout. De
binnenkant van de gevels en de plafonds waren
van asbest cementplaten, afgewerkt met af‐
wasbaar latex. Deze werden later afgewerkt
met gipsplaten en in de natte ruimten met te‐
gels. De trap was van plaatstaal met houten
treden. Boven was een stalen vlizotrap. Er was
een standaard Bruynzeel‐keuken gemonteerd.
De installaties waren voor de eisen van de
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jaren vijftig goed. Leidingen kon men goed weg‐
werken in de stalen constructie. Schoorstenen
en ontluchtingskanalen waren van lichte holle
betonelementen. De brandveiligheid was goed
dankzij de asbest cementplaatbekleding en de
gipsplaten. De licht‐ en luchttoetreding van de
woningen was voor die tijd ook goed te noe‐
men. De radio‐ontvangst was echter matig door
het vele staal, maar als de radio in een buitenko‐
zijn stond, ging dat goed. Ook de schuurtjes
werden in dezelfde basismaterialen uitgevoerd.

Na de sloop
Bij de sloop in de jaren tachtig lieten de Poly‐
normwoning nog een keer van hun goede kant
zien. Naar verhouding was er weinig sloopaf‐
val. Een traditioneel huis geeft ongeveer
vijfhonderd kilo per vierkante meter sloopma‐
teriaal, een Polynormhuis geeft maar zo’n tach‐
tig kilo per vierkante meter. Bovendien was het
materiaal gemakkelijk te sorteren en deels
bruikbaar voor recycling.
De Polynormwoningen in Bunschoten zijn
dus verdwenen en thans vinden we daar een
mooie buurt met traditionele bouw, met straat‐
namen van verzetsstrijders uit de Tweede We‐
reldoorlog. Maar veel gezinnen hebben in het
verleden met plezier gewoond in de Staal‐
straat, Proelstraat, Walsstraat, Ponsstraat,
Lasstraat en de Van Hulststraat.
Het was de buurt waar in Bunschoten het
eerst een centraal antennesysteem werd aan‐
gelegd. De buurt die een eigen speeltuin voor
de kinderen had en eens een eigen muziek‐
korps. Een buurt waar veel mensen goede her‐
inneringen aan hebben.
Dit artikel verscheen eerder in Bun Historiael,
tijdschrift van de Historische Vereniging Bun‐
scote, 2015 nr. 2.
Willem Meester was leraar bouwkunde. Hij heeft
een leerboek geschreven over de technologie
van beton en is bestuurslid van de historische
vereniging Bunschoten.
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Gevonden Voorwerpen

een tentoonstelling over de archeologie van het Gooi
Sander Koopman
In ‘Geologisch Museum Hoand’ is van september 2017 tot en met december 2018
de tentoonstelling ‘Gevonden Voorwerpen’ te zien. Deze tentoonstelling geeft de
bezoeker een actueel en integraal overzicht van de archeologie van het Gooi en
omgeving, met aandacht voor zowel oude als recente vondsten. Dit artikel geeft
een toelichting op de tentoonstelling, het bijbehorende concept en de redenen om
deze tentoonstelling op te zetten.
Historie
De collectie van archeologische objecten uit het
Gooi begon vorm te krijgen in de loop van de
negentiende eeuw dankzij de activiteiten van de
Hilversumse notaris Albertus Perk. Hij onder‐
zocht de grafheuvels op de Gooise heide en ver‐
zamelde de objecten die hij hierin aantrof. Naar
aanleiding van zijn ontdekkingen zijn naderhand
door diverse instellingen onderzoeken uitge‐
voerd naar de grafheuvels. Begin twintigste
eeuw zijn op het terrein van de haardenfabriek
van Jaarsma te Hilversum belangrijke vondsten
gedaan en in 1938 zijn er op de Lange Heul op‐
gravingen verricht waarbij diverse vondsten zijn
geborgen. De toenemende aandacht voor arche‐
ologie gaf aanleiding tot de inrichting van een
archeologische collectie in het Museum voor het
Gooi en omstreken (later het Goois Museum), dat
is opgericht in 1934. Na de Tweede Wereldoorlog
maakte de amateurarcheologie een sterke groei
door, die uiteindelijk resulteerde in de oprichting
van de Archaeologische Werkgemeenschap voor
Westelijk Nederland in 1951.
De afdeling Naerdincklant, met als aan‐
dachtsgebied het Gooi en omstreken, werd
vervolgens opgericht in 1952.
Dat archeologie bedrijven een populair tijd‐
verdrijf is (geweest) voor oud en jong, bewijst
de GSAW (Gooische Studiegroep van Archeolo‐
gische Wetenschappen): een groep van scho‐
lieren die zich gedurende de jaren zestig in hun

vrije tijd bezighielden met het zoeken naar
archeologische objecten. Uit hun activiteiten
zijn onder meer de opgravingen aan de Vrede‐
laan‐Zevenenderdrift te Laren voortgekomen!
Een ander voorbeeld betreft de Historische
Kring Loosdrecht samen met de Stichting Loos‐
drechts Porselein. Deze organisaties hebben de
afgelopen tientallen jaren vele objecten verza‐
meld van opgravingen in Loosdrecht en omge‐
ving. De activiteiten van dergelijke organisa‐
ties, maar ook van ongebonden amateurs, heb‐
ben geleid tot het ontstaan van omvangrijke
archeologische collecties. Een deel van de
vondsten is in de loop van de tijd naar het Goois
Museum gegaan (later Huis van Hilde), maar er
zijn nog steeds heel wat particulieren met ei‐
gen collecties, die doorgaans niet ontsloten
zijn voor het publiek. De collectie van het Goois
Museum is sinds 2015 terechtgekomen in het
depot van Huis van Hilde. Een klein deel is daar
te zien in de vaste expositie en enkele tiental‐
len objecten zijn in langdurige bruikleen gege‐
ven aan Geologisch Museum Hoand. De ten‐
toongestelde objecten vormen echter een
fractie van wat er in het depot ligt.

Aanleiding
Zo was aan het begin van het derde millennium
de situatie ontstaan dat de grote archeolo‐
gische rijkdom van het Gooi maar zeer beperkt
ontsloten was in een museale context. Gezien
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Geologisch Museum Hoand (Foto: Sander Koopman).

de toenemende landelijke en regionale belang‐
stelling voor cultureel erfgoed, zowel bij over‐
heden, in het onderwijs als bij het ‘grote pu‐
bliek’, was dat een merkwaardige situatie. Het
vormde voor AWN Naerdincklant de aanleiding
om te gaan onderzoeken, of het mogelijk was
om een nieuwe tentoonstelling over de regio‐
nale archeologie op te zetten. Uiteindelijk vond
Naerdincklant in Geologisch Museum Hoand
een geschikte partner om gezamenlijk zo’n
tentoonstelling in te richten. Gelukkig bleken
diverse professionele organisaties en particu‐
lieren bereid om objecten in bruikleen af te
staan, een belangrijke vereiste om door te kun‐
nen gaan. Financiële middelen zijn verstrekt
vanuit de exploitatiebegroting van het muse‐
um en door een subsidie van het Prins Bern‐
hard Cultuurfonds. Na het nemen van deze drie
hobbels is begin 2016 gestart met de eerste
voorbereidingen en op 15 september 2017 is de
opening van de tentoonstelling op feestelijke
wijze gevierd.

Heldere doelstellingen
AWN Naerdincklant en Geologisch Museum
Hoand hebben met de expositie Gevonden
Voorwerpen een aantal heldere doelstellingen
voor ogen:
 het bieden van een integraal overzicht van
de regionale archeologie: vanaf de oudste
vondsten tot in de twintigste eeuw;
 het (opnieuw) tonen van de rijkdom van de
archeologische collectie van het vroegere
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De poster van de tentoonstelling (© Maarten Koole,
Amsterdam, 2017).

Goois Museum;

 het tonen van een aantal belangwekkende

vondsten van amateurarcheologen, die nor‐
maal niet voor het publiek te zien zijn;
 het bieden van een platform c.q. uitvalsbasis
voor archeologische publieksactiviteiten;
 het vergroten van het bewustzijn bij de inwo‐
ners van Gooi en Vechtstreek betreﬀende de
belangrijke archeologische waarden van hun
woongebied;
 het bieden van een museale en educatieve
infrastructuur over archeologie als opmaat
naar een Geopark Gooi en Vecht.

Totaalconcept
Om de gestelde doelen te bereiken is het onvol‐
doende om alleen een tentoonstelling aan te
bieden, zeker ook gezien de opkomst van wat
wel de ‘beleveniseconomie’ wordt genoemd.
Daarbij geldt …dat het vandaag de dag niet meer
gaat om het aan de man brengen van goederen en
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Feestelijke opening op 15 september 2017. Tijmen Smit,
locoburgemeester van Laren, zoekt de sleutel waarmee
de tentoonstelling geopend wordt (Foto: Sander Koop‐
man).

diensten [de schrijvers hanteren de term
'commodities’], maar om het toevoegen van een
meerwaarde, die zij 'beleving' noemen… (A.H.
Oldenbeuving, bol.com, 8‐9‐2017). Ook de op‐
komst van het fenomeen concept1, dat de laat‐
ste jaren steeds meer opgeld doet in media‐ en
entertainmentland, was een aanleiding om
verder te gaan dan alleen een tentoonstelling.
Om aan deze aspecten invulling te geven is een
netwerkgroep opgericht waarin diverse organi‐
saties participeren die actief zijn op het vlak
van natuur en erfgoed. Tijdens de looptijd van
de tentoonstelling organiseren zij activiteiten
op het vlak van archeologie, steeds gerelateerd
aan de tentoonstelling. Zo heeft het Fietsgilde
een nieuwe archeologische etsroute ontwik‐
keld waarin vondstplekken worden behandeld
die ook in de tentoonstelling aan bod komen,
en verzorgt het IVN Gooi diverse excursies met
als thema archeologie. Voor de rondleiders van
IVN Gooi en Fietsgilde is een speciale cursus
verzorgd (‘Sporen in het landschap’) om ver‐
trouwd te raken met de regionale archeologie
en de samenhang met geologie en landschap.
Daarnaast organiseren Geologisch Museum
Hofland en AWN Naerdincklant gedurende de
looptijd van de tentoonstelling een gezamen‐
lijk lezingenprogramma over archeologie,
waarbij onderwerpen uit de tentoonstelling
nader worden belicht door specialisten. Voor
kinderen in gezinsverband worden er enkele
dagen met jeugdactiviteiten georganiseerd en
voor scholen beschikt het museum over een
(reeds bestaand) scholenprogramma dat in‐
pasbaar is in de tentoonstelling. Ook worden
er diverse cursussen, lezingen en bijeenkom‐
sten over regionale archeologie en landschap
gerealiseerd voor historische kringen, regiona‐
le bibliotheken en volksuniversiteiten. Hieraan
verleent ook de Werkgroep Gooi‐o‐logie mede‐
werking. Tot slot wordt de tentoonstelling
ondersteund door een (gratis beschikbaar) e‐
boek, Archeologie tussen Vecht en Eem
(Koopman, 2016). Dit boek geeft een contem‐
porain overzicht van de regionale archeologie
en behandelt vele onderwerpen uit de ten‐
toonstelling in meer detail.

De tentoonstelling

De opzet van de tentoonstelling is chronolo‐
gisch. De archeologische tijdschaal is hierbij
gebruikt als kapstok. Per archeologisch tijdvak
zijn informatieposters gemaakt en vitrines in‐
gericht. De rijk geïllustreerde posters bevatten
inleidende teksten over de archeologische
tijdvakken, regionale bijzonderheden, beschrij‐
vingen van vindplaatsen en toelichtingen op de
in de vitrines tentoongestelde objecten. Aan de
inspanningen van eerdere generaties wordt
recht gedaan door middel van informatie over
de historische collectievorming in het Gooi en
het tonen van historische krantenpagina’s over
archeologische onderwerpen. Daarnaast zijn
enkele multimediatoepassingen (zowel voor
kinderen als voor volwassenen) gerealiseerd en
is er een localsite beschikbaar waarop verdie‐
pingsinformatie is te raadplegen.
De objecten in de tentoonstelling zijn afkom‐
stig van een zestal bruikleengevers: Huis van
Hilde, Rijksmuseum voor Oudheden, Stichting
Loosdrechts Porselein, Ben Walet, Olaf Langen‐
dorﬀ en Wim Zondag. De tentoonstelling bevat
verscheidene unica: voor het eerst in de regio
tentoongestelde objecten. Het betreft onder
meer kwartsietartefacten uit het laat‐
paleolithicum en munten uit de Romeinse tijd,
alle gevonden in het Gooi; Loosdrechts porse‐
lein uit een archeologische context en de vrij‐
wel gave vuurstenen bijl die gevonden is bij ‘De
Drie Eiken’ te Baarn. Ook besteedt de tentoon‐
stelling aandacht aan recente ontdekkingen
zoals de opgraving van een mesolithisch kamp
aan de Staringlaan te Soest.
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Genodigden bekijken met interesse de tentoonstelling
tijdens de receptie op 15 september 2017 (Foto: Sander
Koopman).

Impressie van de tentoonstelling, deel nieuwe en nieuw‐
ste tijd. Een blikvanger is de vitrine met Loosdrechts
porselein (collectie SLOP) (Foto: Sander Koopman).

Tot besluit
Samenwerking
Eveneens bijzonder aan deze tentoonstelling
is de samenwerking tussen de diverse organi‐
saties. Geologisch Museum Hofland en AWN
Naerdincklant hebben voor het eerst in hun
bestaan gezamenlijk een tentoonstelling op‐
gezet. Hier is duidelijk sprake van synergie,
want de beide organisaties hebben ieder zo
hun eigen specifieke expertise en netwerk.
Alleen door de combinatie daarvan is het ge‐
lukt om Gevonden Voorwerpen tot stand te
brengen. Ook de samenwerking met vele an‐
dere organisaties, zoals Fietsgilde, IVN Gooi,
Stichting Omgevingseducatie, Stichting Geo‐
park, Vrienden van het Gooi, werkgroep Goo‐i‐
ologie (onderdeel van TVE) en diverse histori‐
sche kringen was vruchtbaar en heeft duide‐
lijk meerwaarde getoond. Dankzij de intensie‐
ve contacten met deze organisaties kunnen
de vele ondersteunende en promotionele
activiteiten tot stand komen en wordt een
veel groter publiek bereikt. Tot slot lijkt het
erop dat de nadruk op samenwerking tussen
organisaties ook in het voordeel heeft ge‐
werkt bij de fondsenwerving. Subsidiever‐
strekkers kijken hier heel kritisch naar en zijn
doorgaans eerder bereid om met geld over de
brug te komen, als er sprake is van een allian‐
tie dan wanneer een organisatie solistisch te
werk gaat.
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Met de realisatie van Gevonden Voorwerpen is
een bijzondere productie tot stand gebracht
waarbij op integrale wijze het regionaal archeo‐
logisch erfgoed in de schijnwerpers wordt ge‐
plaatst. Hier past een woord van dank aan de
tientallen personen die met tomeloze inzet en
geheel belangeloos aan dit project hebben
meegewerkt. Het resultaat mag er zijn! Hoewel
de tentoonstelling tijdelijk is, hopen we dat de
eﬀecten ervan veel langer beklijven. Wellicht
kan Gevonden Voorwerpen als opmaat dienen
tot een uitgebreidere permanente archeolo‐
gische expositie over het Gooi.

Praktische informatie
Iedere lezer wordt uitgenodig om de tentoon‐
stelling met eigen ogen te komen bekijken en
om deel te nemen aan het bijbehorende activi‐
teitenprogramma. Meer informatie over Geolo‐
gisch Museum Hoand is te vinden op:
www.geologischmuseumhoand.nl. Het volle‐
dige activiteitenprogramma rondom de ten‐
toonstelling is te vinden op http://www.awn‐
archeologie.nl/afdeling/naerdincklant/
activiteiten. Detailinformatie is doorgaans te
vinden op de website van de uitvoerende orga‐
nisatie.
Drs. Sander Koopman is projectleider van de
tentoonstelling ‘Gevonden Voorwerpen’. Daar‐
naast is hij voorzitter van AWN Naerdincklant,
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medewerker bij ‘Geologisch Museum Hoand’,
hoofdredacteur van het archeologisch tijdschrift
‘Archeologica Naerdincklant’ en docent natuur‐
gidsenopleiding bij het IVN Gooi. Hij houdt zich
bezig met regionaal geologisch en archeologisch
onderzoek en heeft hierover diverse boeken en
artikelen geschreven.
Noten

betekenis creëert en een herkenbaar gezicht geeft
(Crucq‐Toﬀolo & Knitel, 2014).
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1. Een concept wordt in de marketing‐ en mediawe‐
reld gedenieerd als: … een basisidee dat alle
uitingen van de communicatie bij elkaar houdt,

Salomon van Til, een Weesper erflater
Gjalt Zondergeld

Iedere liefhebber van de Weesper geschiedenis zal wel weten, dat enkele jaren lang,
van 1676 tot 1679, de befaamde predikant Balthasar Bekker ( 1634‐1698) in Weesp
als dominee heeft gestaan. Balthasar Bekker wordt door zijn in 1691 in Amsterdam
gepubliceerde ‘ De Betoverde Wereld’ als een van de voorgangers van de
Verlichting in Nederland beschouwd. In dit veel opschudding verwekkende boek
bestreed Bekker allerlei bijgeloof, zoals het geloof in heksen en duivels. Op grond
van de rede verwierp hij dat geloof. Ook ontkende hij, dat de slang uit Genesis
gezien moest worden als de duivel. Tien jaar eerder had hij ook al het geloof aan de
bijzondere betekenis van kometen naar de prullenmand verwezen. Hij was met
deze gedachten zeker niet de eerste, maar omdat onder stadhouder Willem III een
conservatieve geest in de kerk de overhand had gekregen, zette de Noord‐
Hollandse Synode Bekker af als predikant in Amsterdam. Tot zijn grote verdriet
werd hem zelfs voortaan geweigerd deel te nemen aan het Avondmaal. Toen hij
met Kerstmis 1695 in Weesp vroeg het Avondmaal te mogen bijwonen werd hem
dat nadrukkelijk verboden.1 Naast Bekker is nog een andere zeventiende‐eeuwse
predikant uit Weesp vanwege zijn verlichte ideeën bekend geworden: Salomon van
Til, niet voor niets een goede vriend van Bekker.
Salomon van Til werd op 26 december 1643 in
Weesp geboren als zoon van de brandewijnsto‐
ker en kuiper Johannes Harmenszoon van Til

(1615?‐1678) en Barbara Alexanderdochter San‐
ders Le Grand. Johannes van Til hield zich niet
alleen met brandewijn bezig, maar koesterde
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Salomon van Til, geschetst door een onbekende
(het portret hangt in de Togakamer van de Leidse uni‐
versiteit).

ook grote belangstelling voor theologische
discussies, die in die jaren vaak nauw met de
politieke strijd tussen Prinsgezinden en Staats‐
gezinden verbonden was. Hij vervulde in de
Weesper gereformeerde gemeente de functie
van ouderling. Zijn kennis van de theologie
verruimde hij door lessen te volgen bij zijn
vriend en dominee Salomon Echtenius. In 1649
werd Van Til op diens voorstel aangesteld als
lekenprediker in Broek op Langedijk en Zuid‐
Scharwoude.i Zijn oudste zoon werd naar zijn
vriend en leraar Salomon genoemd. Geen won‐
der, dat hij deze zoon studeren liet.
Studiejaren
In 1661 schreef Salomon zich in aan de Utrecht‐
se universiteit, nadat hij in Alkmaar de lessen
aan de Latijnse school had gevolgd.2 Oorspron‐
kelijk schijnt hij van plan te zijn geweest medi‐
cijnen te gaan studeren, omdat hij licht stotter‐
de, wat een beletsel leek voor een predikant.
Hij koos uiteindelijk toch voor theologie. Salo‐
mon volgde colleges bij de rechtzinnige dog‐
maticus Gijsbert Voetius (1589‐1676), maar ook
bij diens theologische tegenpool, de meer ver‐
lichte Franciscus Burmannus (1628‐1679). De
gereformeerde theologen, en dus ook het
kerkvolk, waren in die jaren verdeeld in twee
elkaar zeer fel bestrijdende richtingen. Zij wer‐
den naar hun voorgangers Voetianen en Cocce‐
janen genoemd.

Voetius contra Coccejus
Voetius was de voornaamste leider van de vro‐
me streng puriteinse preciezen. Hij ijverde voor
strenge zeden, veroordeelde allerlei werelds
vermaak en bepleitte krachtig de autonomie
van de Gereformeerde Kerk ten opzichte van
de overheid. Zo was hij een vurig voorstander
van de strikte handhaving van de zondagsrust.
Johannes Coccejus (1603‐1669), uit Bremen
afkomstig, was oorspronkelijk hoogleraar in
Franeker en sinds 1650 in Leiden, waar hij als
voorman van de meer gematigden, de rekkelij‐
ken, het aan de stok kreeg met Voetius over de
Bijbelexegese.
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Coccejus wilde de Bijbel als een historisch ver‐
slag zien van het handelen van God met de
mensen. Volgens hem openbaarde God zich
pas geleidelijk in het Oude en Nieuwe Testa‐
ment via een snoer van verbonden: eerst het
werkverbond met Adam, daarna het genade‐
verbond met Mozes en vervolgens werd dat
verbond hoger opgetild door het nieuwe ver‐
bond in Christus.3 Coccejus waardeerde dus het
Nieuwe Testament hoger dan het Oude, wat
hem op scherpe kritiek kwam te staan van Voe‐
tius. Hun conict spitste zich toe op de handha‐
ving van de zondagsrust, waaraan immers in
het Oude Testament zeer veel waarde wordt
gehecht, terwijl Christus de sabbatsrust juist
had doorbroken door op die dag zieken te ge‐
nezen. Deze strijd werd lososch verdiept.
Voetius veroordeelde de leer van de in Ne‐
derland verblijvende Franse losoof Descartes,
dat men aan alles zou twijfelen, behalve aan
het feit dat men twijfelde. Coccejus was het
niet helemaal eens met Descartes, maar accep‐
teerde wel diens standpunt, dat theologie en
losoe strikt gescheiden moesten worden.
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Johannes Coccejus, een gravure van Abraham Bloteling.

Hiermee ontstond een conict, dat tot diep in
de achttiende eeuw zou voortduren. Salomon
van Til zou daarin een opvallende rol vervullen.

De rol van Salomon van Til
Onder invloed van hoogleraar Burmannus be‐
sloot Salomon van Til in 1664 over te stappen
naar de Leidse universiteit om daar de colleges
van Coccejus te volgen. Hij raakte persoonlijk
bevriend met hem en volgde op diens advies
ook colleges Arabisch bij Jacobus Gelsius, een
goede vriend van Descartes. Na het voltooien
van zijn studie in 1666 werd Van Til predikant in
Huisduinen en Den Helder en trouwde hij met de
Leidse Maria van Tethrode (1634‐1697), met wie
hij zes kinderen kreeg. In Huisduinen verwierf hij
nationale bekendheid. Terwijl zijn dienst aan de
gang was op 21 augustus 1673 vond vlak voor de
kust een deel van de bloedige zeeslag bij Kijk‐
duin tegen de Engelsen en de Fransen plaats
onder aanvoering van Michiel de Ruyter en Cor‐
nelis Tromp. Iedereen liep uit de kerk naar de
duinen om in grote angst deze slag te volgen.
Van Til bleef rustig, stelde iedereen gerust en
bad tot God om een goede afloop. En die kwam
er dankzij het strategisch inzicht van De Ruyter.

De positie van Van Til en zijn mede‐Coccejanen
was er overigens na de moord op de gebroe‐
ders De Witt en het aan de macht komen van
stadhouder Willem III niet beter op geworden.
Een golf van rechtzinnigheid kreeg het kerk‐
volk in haar greep. De Voetianen eisten dat
overal de Coccejanen zouden worden afgezet.
Van Til, van nature een vredelievend persoon,
liet zich niet provoceren en riep in zijn eerste
publicatie van een lange reeks, Salems Vrede in
Liefde, Trouw en Waarheid behartigd (1678), op
tot verzoening. Balthasar Bekker, indertijd
predikant in Loenen, sloot zich bij hem aan.
Maar deze verzoenende houding werd niet
door de Voetianen geaccepteerd. De Friese
dominee Henricus Brinck beschuldigde Van Til
er zelfs van een aanhanger te zijn van Moham‐
med, Spinoza en Socinus, een Poolse theoloog
die de Drie‐Eenheid verwierp. Brinck beschul‐
digde hem er bovendien van — en dit niet ten
onrechte — een aanhanger van Descartes te
zijn. Van Til verweerde zich tegen die laatste
aantijging in een Inleydinge tot de Prophetische
Schriften (1682). Hij stelde geheel in de geest
van Descartes, dat een theoloog bij Bijbeluitleg
altijd zou moeten aantonen, dat Gods woord
nergens strijdig was met de voor iedereen aan‐
toonbare waarheid of uit ervaring verworden
kennis.4 Hij bedoelde daarmee echter niet, dat
de natuurlijke kennis evenveel waard was als
de door God in de Bijbel geopenbaarde waar‐
heid, maar dat werd door de Voetianen wel zo
gezien.

Schandaal in Dordrecht
In 1676 had Van Til inmiddels een beroep
aanvaard in De Rijp, vanwaar hij na zes jaar zou
vertrekken naar Medemblik, dat hij alweer na
een jaar verliet voor het veel belangrijkere Dor‐
drecht. Hij werd er ook docent aan de Illustre
School, een soort van voorbereidingsopleiding
voor de universiteit. In Dordrecht bleef hij ne‐
gentien jaar, lange tijd zeer geliefd bij zijn kerk‐
volk. Maar in 1697 ontstond een enorm schan‐
daal rond Van Til. Hij was zo onverstandig een
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goede kennis, de boekhandelaar en dichter Jan
van Hoogstraten ( 1662‐1736), vanaf de kansel
te berispen vanwege zijn al te vrolijke levens‐
wijze. Van Hoogstraten vormde het stralende
middelpunt van een groep dichters en schil‐
ders. Sinds enige tijd leefde hij ongehuwd sa‐
men met zijn geliefde Ida van Koeverden, om‐
dat hij van zijn zeer losbandige echtgenote niet
kon scheiden. Velen van zijn vrienden, onder
wie de bekende dichters Heiman Dullaert en
Jan Antonides van der Goes, behoorden niet
tot de Gereformeerde Kerk, Van Hoogstraten
zelf was van doopsgezinde huize en had zijn
kinderen bij de oud‐katholieken laten dopen.
Wat Van Til precies gezegd heeft, is niet
overgeleverd, maar hij zal het volgens de histo‐
rica Elsina Groeneboom‐Draai, aan wier werk ik
voor dit artikel veel ontleen, waarschijnlijk wel
over deze zaken gehad hebben. In ieder geval
nam Van Hoogstraten de reprimande zo hoog
op, dat hij in 1698 Van Til in twee geruchtma‐
kende dichtwerken De Coccejaanse Venus en De
Bruiloft in Salomons Tempel ongelofelijk op de
hak nam.v Hij bespotte zijn veel oudere vriend,
omdat die kort na het overlijden van zijn vrouw
in 1697 gehuwd was met de veel jongere en
van gedrag niet geheel onbesproken maar wel
schatrijke Agatha Christina van Molenschott
(1657 ‐1708). Van Til zou zelfs al een verhouding
met haar hebben gehad, toen zijn vrouw nog
op het ziekbed lag. Geen wonder dat Van
Hoogstraten schreef: Die zelf een balk droeg,
zag den splinter in haar oog.6 En het kon nog
gemener: Dus krijgt een swartrok voor zijn oud
verslete wijf, ligt een jong Aagje hier of daar tot
zijn gerijf.vii

Leidse jaren
Sinds het verschijnen van deze gedichten zal
Van Til naarstig hebben gezocht naar een nieu‐
we standplaats, ook al bleven velen van zijn
Dordtse kerkgangers hem trouw. Het geluk
was met hem. Na de plotselinge dood van
stadhouder Willem III in 1701 werd het politie‐
ke klimaat een stuk milder, waardoor de Coc‐
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cejanen weer meer mogelijkheden kregen. In
datzelfde jaar nog werd Van Til benoemd tot
hoogleraar in de theologie in Leiden. Hier
kwam hij weliswaar niet in een kring van direc‐
te geestverwanten terecht, maar werd hij wel
door zijn vredelievende instelling min of meer
geaccepteerd. Op zijn colleges behandelde hij
ongestoord de leer van zijn leermeester Cocce‐
jus. Van Til publiceerde een reeks van geleerde
werken, vooral over de profeten uit het Oude
Testament. In de geest van Coccejus zag hij
het Oude Testament ondergeschikt aan het
Nieuwe. In het Oude Testament werd de
komst van Christus al aangekondigd. Naar het
voorbeeld van Coccejus deelde hij de Heilsge‐
schiedenis in zeven tijdperken in, waarvan in
het laatste de wederkomst van Christus zou
plaatsvinden. Omdat Van Til door de Voetia‐
nen van atheïstische denkbeelden werd be‐
schuldigd, keerde hij zich ook nadrukkelijk
tegen ‘ongodisten’ zoals hij die noemde, onder
wie hij niet Descartes, maar wel Spinoza reken‐
de. Met zijn werk bestreed hij het toenemend
ongeloof en daarom stelde hij zich nu verzoe‐
nend op tegen de Voetianen.

Calvinistische dogmatiek en cartesiaanse
Verlichting
Toch bleef Van Til de leer van Descartes verde‐
digen. Hij kan daarom gezien worden als ie‐
mand die poogde een compromis tussen de
strenge, calvinistische dogmatiek en de cartesi‐
aanse Verlichting te bewerkstelligen. De Bijbel‐
se teksten legde hij in lijn met Coccejus nadruk‐
kelijk symbolisch uit. In zijn postuum versche‐
nen Zoologica Sacra (1714) krijgen alle in de
Bijbel genoemde dieren een symbolische bete‐
kenis. De muizen zijn volgens Van Til de dwaal‐
leraren, die knagen aan het Woord Gods. De
wezels zijn de jezuïeten, die jacht maken op al
wat protestants is. Van Til mocht vredelievend‐
heid nastreven binnen het protestantisme, de
katholieken werden door hem fel bestreden.8
Helemaal te verwonderen was dat ook weer
niet. Lodewijk XIV, die in zijn eigen land de Hu‐
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genoten scherp vervolgde, dreigde in de in 1701
begonnen Spaanse Successie‐0orlog de Repu‐
bliek weer onder de voet te lopen.
Als docent werd Van Til door zijn studenten
in het bijzonder gewaardeerd om zijn over‐
zichtelijk handboek Systema Theologicum
(1704). Dit werd nog jarenlang na zijn dood
gebruikt. Hij moet echter wel erg op de pen‐
ning geweest zijn. Volgens een Duitse bezoe‐
ker van de universiteit vroeg hij van zijn studen‐
ten voor dat handboek, dat hem zelf bij de
druk niet veel gekost had, buitensporig veel
geld. Bovendien kregen zij dat werk pas in han‐
den onder de strikte voorwaarde, dat zij het
aan niemand anders ter hand zouden stellen.10
Net zoals zijn collega’s bij theologie trad Van
Til ook op als universiteitspredikant en vervulde
hij ook een jaar het rectoraat (1704‐1705). Hij
hield zich overigens zeker niet alleen met theo‐
logie bezig, maar ook met medicijnen, wis‐ en
natuurkunde (wat toen zeer in de mode was),
filosofie, geschiedenis en aardrijkskunde. Boven‐
dien schreef hij ook gedichten in het Latijn en
het Nederlands.

Zijn laatste levensjaren
Vanaf 1707 werd Van Til regelmatig geconfron‐
teerd met ernstige gezondheidsproblemen.
Toch weerde hij zich nog ongekend fel tegen
twee anti‐coccejaanse pamfletten van de Waal‐
se predikant Pierre de Joncourt in het strijd‐
schrift Tegengift tegen de addersteken van mr. P.
de Joncourt (1707/1708). Enkele maanden later
moest Van Til zijn tweede echtgenote ten grave
dragen. Kort daarop kreeg hij vermoedelijk een
beroerte, waarna hij steeds meer begon te suk‐
kelen. Vanaf 1712 werd hij in zijn werk door een
invaller vervangen. Op Hervormingsdag 31 okto‐
ber 1713 kwam hij te overlijden. Hij werd naast
Agatha begraven in de Nieuwe Kerk te Den
Haag. Na zijn dood werd door een oud‐leerling
nog een reeks niet eerder gepubliceerde preken
van hem uitgegeven. In Leiden werd hij opge‐
volgd door een oud‐leerling. Door zijn toedoen
zou de theologische faculteit van Leiden voor
lange tijd een coccejaans bolwerk blijven.11

Om met de woorden van de Weesper amateur‐
historicus Jac. Salomons te eindigen: Nog
wordt zijn naam met ere genoemd. En waar er
ook over hem gesproken en geschreven werd,
altijd werd Weesp als zijn geboorteplaats ge‐
noemd. Daarom is het goed, in het kader van de
geschiedenis van Weesp, zijn naam niet te verge‐
ten.11
Illustraties uit: Elsina Groenenboom‐Draai, Oog
om Oog, p. 54 en p. 152.
Dr. Gjalt Reinder Zondergeld (1937), oud hoofd‐
docent Nieuwste Geschiedenis aan de VU, pro‐
moveerde over Friese taalstrijd, publiceerde
over Belgische vakbeweging, Arnold Meijer en
het Nationaal Front, Woudenberg en het Neder‐
lands Arbeidsfront, de VU in oorlogstijd en met
zijn echtgenote over Weesper geschiedenis.
Noten
1. A.J. Zondergeld‐Hamer, Geschiedenis van Weesp,
Weesp 1990, p. 84‐85.
2. Elsina Groenenboom‐Draai, Oog om Oog. De karak‐
termoord van Jan van Hoogstraten op de Dordtse
coccejaanse predikant‐theoloog Salomon van Til,
Zoeterwoude 2013, p. 120.
3. Groenenboom‐Draai, Oog om Oog, p. 122.
4. A.G. Weiler e.a., Geschiedenis van de Kerk in Neder‐
land, Utrecht/Antwerpen 1962, p. 142; Joris van
Eynatten en Fred van Lieburg, Nederlandse Religie‐
geschiedenis, Hilversum 2005, p. 211‐212.
5. Groenenboom‐Draai, Oog om Oog, p. 142.
6. Groenenboom‐Draai, Oog om Oog, p. 195 e.v.
7. Groenenboom‐Draai, Oog om Oog, p. 303.
8. Groenenboom‐Draai, Oog om Oog, p. 325.
9. W. Otterspeer, Groepsportret met Dame. De Ves‐
ting van de Macht, de Leidse Universiteit 1673‐1775,
Amsterdam 2002, p. 185 en 318‐319.
10. Otterspeer, Groepsportret, p. 185; Groenenboom‐
Draai, Oog om Oog, p. 150.
11. Zie voor uitgebreid overzicht van de werken van
Van Til: J. van den Berg, ‘Salomon van Til’ in: Lexi‐
con voor de Geschiedenis van het Nederlandse
Protestantisme, IV, Kampen 1998, p. 424‐428.
12. Jac. Salomons, Schetsen uit de Geschiedenis van
Weesp, Weesp 1982, p. 82.
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Baarnse dank aan Gooise dorpen
voor de opvang van evacués in mei 1940

Frits Booy

Direct na de inval van Duitse militairen op 10 mei 1940 werden diverse
verdedigingslinies tegen de Duitsers paraat. Een van de belangrijkste ervan was de
Grebbelinie, die liep vanaf de Grebbeberg bij Rhenen via Veenendaal en het oosten
van Amersfoort naar het IJsselmeer. Het dorp Baarn vormde daarvan een
onderdeel en lag daardoor in de frontlinie, dus waren er gemobiliseerde militairen
gelegerd, ongeveer duizend. Deze moesten langs de Eem het gebied tegen de
Duitse invallers verdedigen, nadat de polder ten oosten van de Eem onder water
was gezet. Omdat er hevige gevechten, waaronder bombardementen, verwacht
werden, moest Baarn worden geëvacueerd en konden de inwoners hun heil zoeken
in de Gooise dorpen Blaricum, Huizen en Laren.
De Baarnse overheid wist dat Baarn in de front‐
linie zou komen te liggen en was in november
1939 al begonnen met de voorbereiding van
een evacuatie. De inwoners waren tijdig geïn‐
formeerd en hadden een identiteitskaart en
een instructieboekje gekregen. Het dorp was in
wijken ingedeeld, die een groepsleider en een
wijkhoofd kenden. Alle voertuigen waren gere‐
gistreerd en men wist wat er met de dieren
moest gebeuren. Het teken tot evacuatie zou
een gongslag per wijk zijn.
Na de officiële oorlogsverklaring van Neder‐
land aan Duitsland riep de Baarnse burgemeester
jhr.mr. G.C.J. van Reenen de Baarnaars op zich
gereed te maken voor een vertrek uit hun dorp:

EVACUATIE DER GEMEENTE
BAARN.
WAARSCHUWINGSBEVEL.
HOUD U GEREED!
DE AFVOER VAN DE BURGERBEVOL‐
KING KAN IEDER OOGENBLIK EEN
AANVANG NEMEN.
U moet ONMIDDELLIJK alles verzamelen

en pakken, wat U mede moet nemen, zoodat U
(met Uw gezin) onmiddellijk gereed is om Uw
huis te verlaten en af te marcheeren, als het
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signaal daartoe gegeven wordt.

Dit signaal zal worden gegeven door
gongslag (bekkenslag) in de straten van
de wijk, welke zal worden ontruimd.

Zoodra het signaal, dat de ontruiming gaat
beginnen, wordt gegeven, begeeft U zich ter‐
stond naar de voor U aangewezen groepsver‐
zamelplaats en meldt U bij den groepsgeleider.

Van dat Tijdstip dient U alle bevelen en
aanwijzingen van Hoofd‐ en Groepsgelei‐
der stipt op te volgen.

Uw huis moet, wanneer U dit verlaat, gesloten
worden. Den huissleutel met daaraan gehechte
schriftelijke vermelding van Uw naam, straat
en huisnummer, kunt U inleveren bij Uw
Groepsgeleider.
Gas, water en electriciteit moeten worden
afgesloten door middel van hoofdkraan of
hoofdschakelaar. Waterleiding en centrale
verwarming laten leegloopen. Geen brandende
kachels, brandgevaarlijke goederen, lucifers
enz. achterlaten. Zorgen, dat de radio‐antenne
goed geaard is (met het oog op onweer).

De burgemeester
G.C.J. VAN REENEN.
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Evacuatiebrief uit mei 1940.

De namen van een hoofd‐ en een groepsleider
zijn mij bekend. Het zijn J.H. van Dorp en H.J.
Munzebrock. De eerste was een van de oprich‐
ters en bestuursleden van Het Baarnsch Lyce‐
um, de tweede was er jarenlang leraar wiskun‐
de. Zijn woning in Baarn op Ferdinand
Huycklaan 36 diende als verzamelplaats voor
zijn groep evacués in de wijk.1

Allerlei praktische aanwijzingen
Behalve bovengenoemde instructies kregen de
evacués allerlei praktische aanwijzingen be‐
treﬀende kleding, belangrijke papieren, mond‐
voorraad, geneesmiddelen, sieraden, trans‐
portmiddelen, huisdieren, klein vee enzovoort.
De identiteitskaart moest zichtbaar gedragen
worden en men werd aangeraden zoveel mo‐
gelijk kleren aan te trekken, eventueel gasmas‐
ker, paspoort, huwelijksakten, spaarbankboek‐
jes en geld bij zich te dragen en in een rugzak

zaken als brood, thermosessen met thee of
koﬃe, suiker, boter, hardgekookte eieren, bij‐
beltje, sieraden, zaklantaarns, kaarsen, lucifers,
toiletpapier, verbandartikelen en medicijnen
mee te nemen. Overjassen, reserveondergoed,
dekens, lege bed‐ en kussenzakken en extra
schoenen konden het best op een handkar,
bakets of gewone ets worden vervoerd.
Varkens moesten naar het slachthuis, kleine
huisdieren zoals konijnen, honden en katten
naar het omheinde sportveld van Het Baarnsch
Lyceum aan de Nicolaas Beetslaan, paarden
moesten naar de evacuatiedienst op de Brink
en koeien werden op het Stationsplein verza‐
meld. Voor al deze dieren zou verzorging aan‐
wezig zijn. Velen konden echter niet scheiden
van hun geliefde huisdieren, dus die werden
meegenomen. Degenen die over een eigen
(vracht)auto konden beschikken, werd opge‐
dragen zo veel mogelijk personen mee te ne‐
men. Een verhuiswagen werd ingezet om
hoogzwangere vrouwen en hoogbejaarden te
vervoeren.
Zo werden op 11 en 12 mei 1940 bijna 13.000
Baarnaars geëvacueerd naar Blaricum, Laren en
Huizen. Niet iedereen volgde het bevel van de
burgemeester op; ene Barend Bleijerveld bij‐
voorbeeld bleef thuis. Sommigen kwamen te‐
recht in deftige villa’s, anderen vonden onder‐
dak bij boeren. Maar niet iedereen wilde evacu‐
és opnemen, zodat de politie erbij moest ko‐
men om een en ander met zachte dwang voor
elkaar te krijgen. Na het bombardement van
Rotterdam op 14 mei gaf Nederland zich over
en in enkele dagen daarna keerden de evacués
daarom naar huis terug, waar de verwachte
schade erg meeviel.

Initiatief tot bedanken van Blaricummers
In de Baarnsche Courant van 26 september 1940
verscheen – wel wat laat – het volgende be‐
richt, waarin het Comité ‘Huldeblijk Blaricum’
uiteenzet, hoe dank te betuigen aan de inwo‐
ners van Blaricum voor de hulp in mei van dat
jaar aan geëvacueerde Baarnaars verleend:
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De klok die de Baarnse bevolking als ‘huldeblijk’ aan
Blaricum schonk.

Ook dank aan Blaricum.
Evenals de Baarnsche inwoners, die in Mei jl naar
Huizen evacueerden, hebben ook ingezetenen
die in Blaricum onderdak vonden het plan opge‐
vat hun dank te uiten, door voor het centrale
punt der gemeente – het Raadhuis – een blijven‐
de herinnering aan te schaﬀen.
De groepsgeleiders der diverse groepen wor‐
den verzocht hun adhaesiebetuiging dienaan‐
gaande schriftelijk kenbaar te maken aan een der
navolgende adressen.
Weteringstraat 9 G. de Bruijn raadslid
Mesdagplein 20 P.H.v.Calmthout „
Brinkstraat 34 F.C.L.v.d.Veen
Marisstraat 22 P.Straatman.
We nemen aan dat deze oproep Uw volle instem‐
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Opschrift op de klok voor Blaricum.

ming zal hebben. De een zal meer, de ander mis‐
schien minder tevreden zijn geweest, doch allen
zullen het er over eens zijn, dat het niet meevalt
een 3000 a 4000 menschen op korten termijn
onderdak te brengen.
Laten we het er echter er over eens zijn, dat de
ontvangst – enkele uitzonderingen mogelijk
daargelaten – goed was en dat algemeen gedaan
werd wat mogelijk was om het leed te verzach‐
ten.
Dankbaar mogen we zijn, dat alles maar zoo
heel kort heeft geduurd en dat we heelhuids
naar onze haardsteden mochten terugkeeren
waar wij onze eigendommen onbeschadigd
terug vonden.
Hadden wij ons aanvankelijk voorgesteld, dat
iedere groepsgeleider de bewoners van zijn eigen
wijk zou bezoeken, teneinde een kleine bijdrage
voor het beoogde doel te verzoeken, de voor‐
waarden aan de vergunning verbonden maakten
dit met het oog op den administratieven arbeid
onmogelijk, waarom besloten werd een kleine
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kern uit de onderscheidene groepsgeleiders –
waarvan aangenomen werd dat die tijd en lust
daartoe hadden – te kiezen.
Elkeen die iets voor ons plan voelt – en wij
vertrouwen, dat dit zeer velen zijn – stort zijn
gift, hoe klein die ook moge zijn, voor het beoog‐
de doel.
De heer L.F.Timmers Kerkstraat 20 onderwijzer
aan de R.K.lagere school zal als algemeen pen‐
ningmeester van ons comite optreden.
Uit de opbrengst dezer inzameling zal voor de
burgemeesterskamer van het Blaricumsche ge‐
meentehuis een monumentale klok worden aan‐
gekocht.
Op deze klok zal worden aangebracht een
plaat met inscriptie vermeldende het feit waar‐
voor gegeven. De klok zal na inschrijving of loting
door een der Baarnsche winkeliers in die artike‐
len mogen worden geleverd.
Onze zaak warm bij U aanbevelend verblijven
wij
Hoogachtend,
Het Comite “Huldeblijk Blaricum”.
G.Boudewijn Oranjestraat 2
G.G.de Bruijn Weteringstraat 9
P.H.v.Calmthout Mesdagpl 20
T.v.Daatselaar Acacialaan 25
L.F.Timmers Kerkstraat 20
P.Straatman Marisstraat 22
F.L.C.v.d.Veen Brinkstraat 34.

De geschonken klok
De klok werd ontworpen door de architect G.
Boudewijn; hij is bruin van kleur en meet circa 95
bij 35 cm. De kast werd vervaardigd door de firma
Van Pelt, het uurwerk door de firma Daniëls, allen
Baarnaars. De inscriptie op de klok luidt:
Evacuatie
Mei 1940
van
Baarnsche Inwoners
aan
de Gemeente
Blaricum
Gezien de afmetingen is het een klok van ink

formaat geworden en dus een extra mooi ge‐
baar. Zij kreeg een prominente plaats in de
kamer van de burgemeester van Blaricum en
hangt daar nog steeds!

Ook een dankbetuiging aan Laren
Ook aan de inwoners van Laren werd publieke‐
lijk dank betuigd voor het opvangen van talloze
Baarnaars in die bange meidagen. Dit gebeurde
door de burgemeester van Laren mede namens
zijn Baarnse collega in de lokale krant via onder‐
staand bericht, waarin tevens het personeel
van de gemeente Baarn werd bedankt:

GEMEENTEBESTUUR VAN LAREN
(N.‐H.)
Dankbetuiging
De BURGEMEESTER VAN BAARN heeft mij ver‐
zocht zijn diepgevoelden dank over te brengen
aan de bevolking van Laren voor de hartelijke
ontvangst die zij in deze bange dagen aan de
inwoners zijner gemeente heeft verleend.
Voorts heeft hij zijn erkentelijkheid uitgespro‐
ken voor de voortreﬀelijke wijze, waarop de
evacuatie, die in minimalen tijd moest worden
voorbereid, is verloopen, en voor het vele werk,
dat in verband daarmee door het gemeenteper‐
soneel is verricht.
Ook mij is het een behoefte mijn hartgrondi‐
gen dank uit te spreken aan allen, die inwoners
van Baarn, die ten getale van 6500 zijn geëvacu‐
eerd, liefderijk hebben gehuisvest, en zeer in het
bijzonder aan de vrijwillige hulp uit de Larensche
burgerij die schier van alle zijden en op zeer uit‐
gebreide schaal is verleend, ten einde de evacua‐
tie vlot te doen verloopen en het leed der ge‐
troﬀenen te verzachten.

De Burgemeester van Laren (N.‐H.)
H. VAN NISPEN.
Met dank aan mevrouw Rieja Wijnberg van de
gemeente Blaricum.
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Gemeente Baarn. Algemeene aanwijzingen
voor afvoer burgerbevolking, Baarn 1939 of
1940.
Baarnsche Courant van 26 september 1940.
Jaap Kruidenier en Riet Uileman, ‘Mobilisatie
en evacuatie. Baarn 1939‐1940’, in: Van Baer‐
ne tot Baarn, Baarn 1999, p. 187‐192.
www.groenegraf.nl

1. De auteur van dit artikel, ooit ook jarenlang leraar
aan Het Baarnsch Lyceum, woont al 45 jaar op
hetzelfde adres.

De komende onderwerpen zijn:
 Woensdag 17 januari: Hans Mous over het
rampjaar 1672.
 Woensdag 21 maart: Anet Betsalel over
Joden in het Gooi.
Het Historisch Café wordt gehouden in De
Mess, voormalig De Hoed, Adriaan
Dortsmanplein 1b, Naarden‐Vesting en begint
om 20.00 uur.
Zie ook: www.tussenvechteneem.nl‐
activiteiten

Historisch Café

TVE organiseert in de maanden januari, maart,
mei, september en november samen met het
Stadsarchief, de Vereniging Vestingstad Naar‐
den en het Comenius Museum op de derde
woensdag van die maanden het Historisch Café
Naarden. Er worden lezingen gegeven over
gebeurtenissen en personen uit de boeiende
geschiedenis van Stad en Lande van Gooiland
en elders. De toegang is gratis, maar een bijdra‐
ge in de ‘hoed’ wordt zeer op prijs gesteld.
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Week van de Erfgooier

Niels van Driel

Na de opheﬃng van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland in 1977 ontfermde
de Stichting Stad en Lande van Gooiland zich over haar erfenis. De doelstelling om
de geschiedenis van de erfgooiers levend te houden vertaalde zich van 28 oktober
tot 3 november in de Week van de Erfgooier. Het 40‐jarig bestaan van de stichting
is groots gevierd.
Her en der in het Gooi organiseerden tientallen
historische kringen, musea en andere instellin‐
gen lezingen, symposia, tentoonstellingen en
(andere) educatieve activiteiten. Het Goois
Natuur Reservaat ontwierp speciale Erfgooiers‐
wandelingen en ‐etstochten. Bij de Larense
bakkerij ‘Patisserie Jane’ werden spijsgevulde
‘Erfgooiertjes’ gebakken.

Slotmanifestatie
Op vrijdagmiddag 3 november vond in de Grote
Kerk te Naarden een feestelijke eindmanifesta‐
tie plaats. Dr. Frits van Dulm, voorzitter van de
stichting, had hier de leiding. Afscheid werd
genomen van de heer Bert Boeters, oud‐
gemeentesecretaris van Huizen, die 40 jaar
lang het secretariaat van de stichting heeft
gevoerd. Het Huygens duo, Leonore van Slo‐
ten (sopraan) en Arjen Verhage (luitist), ver‐
zorgde een muzikaal intermezzo met liederen
en gedichten van Hooft en Luyken over het
landleven in de zeventiende eeuw.
Hoofdspreker was professor Herman Pleij.
Met de dictie van een dominee old style
plaatste hij de erfgooiers in een weids perspec‐
tief van nationale kenmerken. Al in de middel‐
eeuwse waterschappen organiseerden belang‐
hebbenden zich ten behoeve van het waterbe‐
heer. Zij waren gesteld op hun autonomie en
deinsden niet terug voor conicten met de
centrale overheid. ‘Zo’n instituut’, betoogde
Pleij, ‘was ook de vergadering of vereniging
van de erfgooiers, de voormalige boeren die
lange tijd gebruiksrechten genoten op de ge‐
meenschappelijke gronden in het Gooi. Alleen
koning Willem I was baas over Nederland, ver‐
der hechtten wij aan gespreide macht. Wij heb‐
ben moeite met hiërarchie. Dit sentiment is

goed vertegenwoordigd bij de erfgooiers. Je
ziet het op elke foto’, zei hij onder verwijzing
naar de uitnodigingskaart voor de bijeenkomst.
Toch is de gehechtheid aan autonomie niet
de enige Nederlandse karaktertrek. ‘Wij maken
veel ruzie, maar we moeten samen verder. Als
in een waterschap geen besluiten worden ge‐
nomen, komt het water ons tot aan de lippen
te staan. Wij staken zo nu en dan, maar wij
staken het land nooit kapot. Wij zijn goed ge‐
traind in het sluiten van compromissen. Kijk
naar het huidige kabinet. Dat bestaat uit totaal
verschillende partijen, maar ze zijn eruit geko‐
men. Die kwaliteit is ontwikkeld in dit soort
verenigingen. Bij de erfgooiers gaat het ook in
die zin om leerzaam erfgoed.’ Pleij besloot dan
ook met de ironische wens dat er binnen de
huidige stichting veel ruzie zal worden ge‐
maakt: ‘Dat leidt tot ideeënrijkdom, die het
land vooruit helpt.’

Boekpresentatie
Dr. Anton Kos vertelde het verhaal van de erf‐
gooier Harmen Vos als aanloopje naar de pre‐
sentatie van zijn nieuwe boek Erfgooiers gepor‐
tretteerd. Dit boek met veel portretfoto’s van
erfgooiers en natuurfoto’s is een uitgave ter
gelegenheid van het jubileum van de Stichting
Stad en Lande van Gooiland. Vos jaagde op ter‐
rein waar het jachtrecht van verpacht was. Hij
weigerde een boete te betalen omdat de rech‐
ten zijn inziens bij de erfgooiers lagen, en die
niet zonder hun toestemming aan derden kon‐
den worden verleend. Erfgooiers als Vos waren
mensen met karakter. Na 1971 ontbreken
groepsportretten. In zijn nieuwe boek wilde
Kos hun karakteristieke koppen in beeld bren‐
gen, zonder opsmuk, zoals ze waren. In foto‐
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Prof. Herman Pleij aan het woord tijdens de jubileumbij‐
eenkomst (foto Judith Sterkenburg).

Bert Boeters, 40 jaar secretaris van de Stichting, ont‐
ving uit handen van burgemeester Fons Hertog het
Huizer insigne (foto Judith Sterkenburg).

graaf Koos Breukel vond hij iemand die dit uit‐

stekend kon. Het boek borduurt voort op een
tentoonstelling in Museum Singer te Laren in
2015.

Het lezen waard

Boekbesprekingen
Een eregalerij
De Burgemeesters van Huizen, 1813‐2017 is een
uitgave van de Historische Kring Huizen, ge‐
schreven door raadslid Willem Meijerman. Hij
werd geïnspireerd door de burgemeesterspor‐
tretten in de eregalerij van het gemeentehuis
van Huizen. Aanleiding was het afscheid van
burgemeester Fons Hertog. Deze zou weleens
de laatste burgemeester van Huizen kunnen
zijn geweest. Immers de dagen van een zelf‐
standig Huizen lijken geteld.
In dit fraai verzorgde boek komen de acht‐
tien burgemeesters aan bod die er sinds 1813
geweest zijn, elk in een eigen hoofdstuk. Meij‐
erman heeft van elke burgemeester uitgebreid
de familierelaties uitgezocht, alsmede de loop‐
baan. Die beslaan een groot deel van het boek,
zeker bij de eerste burgemeesters.
Tegelijk biedt het boek een overzicht van de
Huizer geschiedenis sinds 1813. De ontwikke‐
ling van Huizen van een streng calvinistisch
vissersdorp tot een moderne forenzengemeen‐
te kunnen we aan de hand van deze burge‐
meesters‐geschiedenis volgen.
Vier van de zes eerste burgemeesters heetten
314

Rebel: tot 1868 maakte de plaatselijke elite van
ondernemers en grondbezitters ook in het
gemeentebestuur de dienst uit. Blijkbaar kon
(en wilde?) het landsbestuur niet om deze he‐
ren heen. Het bestuur van de eerste vier burge‐
meesters duurde alles bij elkaar niet meer dan
veertien jaar. Meijerman concludeert hieruit
dat het erop lijkt dat het burgemeesterschap in
die jaren eerder als een corvee dan als een
echte baan werd gezien.
Buiten de genealogische gegevens heeft de
schrijver over deze eerste burgemeesters wei‐
nig informatie gevonden. Van drie van de vier
Rebels ontbreekt zelfs het portret. Met het
aantreden van burgemeester Langerhuizen in
1868 was het afgelopen met de ‘inheemse’
burgemeesters van Huizen. Sindsdien kwamen
alle burgemeesters van buiten. Het burge‐
meesterschap was nog steeds geen fulltime
baan: Langerhuizen was zes jaar lang tegelij‐
kertijd burgemeester van Huizen en van Bus‐
sum en was daarnaast nogal vaak bij de paar‐
denrennen te vinden.
In de twintigste eeuw komen de burgemees‐
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1925 nog een relletje bij de benoeming van
burgemeester Egberts, omdat deze geen lid
was van de Nederlandse Hervormde Kerk maar
een gereformeerde achtergrond had, in onze
tijd is een katholieke (Verdier) of joodse
(Hertog) burgemeester geen enkel punt meer.
Het kan verkeren.
Willem Meijerman, De Burgemeesters van Hui‐
zen, 1813‐2017. Huizen 2017. ISBN: 978‐90‐
824375‐2‐2. Prijs € 19,50.
Hans Mous

ters onder een vergrootglas te liggen. Het
heeft drie burgemeesters de politieke kop
gekost. Dit overkwam burgemeester Ten Raa
in 1925 (wegens schennis van de eerbaarheid)
en burgemeester Van Gils in 2010 (wegens zijn
als zwak ervaren leiding). De derde tussentijds
opgestapte burgemeester was Hendrik Vlug.
Deze werd in 1946 gedwongen tot aftreden
vanwege zijn rol in de bezettingsjaren (hij is tot
het einde van de oorlog aangebleven). Drie
jaar later werd hij al gerehabiliteerd, maar in
Huizen is hij pas in 2017 in ere hersteld met een
portret in de eregalerij.
In de twintigste eeuw veranderde het ka‐
rakter van Huizen: eerst van vissersdorp tot
industriedorp; vervolgens (in onze tijd) tot een
dorp waarvan de bevolking vooral werkzaam is
in de dienstensector. Deze bevolking is sinds
de Tweede Wereldoorlog stormachtig ge‐
groeid: van 10.000 inwoners in 1945 tot 40.000
inwoners in 1987. En niet alleen het inwonertal
en de bedrijvigheid veranderden. De nieuwe
bewoners brachten andere opvattingen mee.
Dit bleek uit de verkiezingsuitslagen. Ging in
1949 nog bijna 70% van de stemmen naar een
confessionele partij, in 1994 was het CDA met
19,4% van de stemmen de derde partij gewor‐
den.
Wat de burgemeesters betreft: waren deze
tot 1945 bijna allen lid van de ARP, daarna
kwam het merendeel uit de VVD. En was er in

Een wel heel smakelijke
bijdrage aan de Bussumse
historie
De grondlegger van het cacao‐ en chocolade‐
bedrijf bij de Bussumse Heerenstraat langs de
spoorlijn, met eigen emplacement voor de
aanvoer van grondstoﬀen, afvoer van de eind‐
producten en het personenvervoer van de
arbeiders (met speciaal werkmansabonne‐
ment), was Gerardus Bernardus Bensdorp. Hij
was van huis uit patissier die in 1840 een be‐
scheiden chocoladefabriekje begon in de Am‐
sterdamse Kerkstraat. Waarom zijn zoon, Louis
François, bij de eerste expansie in 1884, het
Gooise dorpje Bussum als vestigingsplaats
koos, blijft een raadsel. En waarom bouwde hij
niet aan de Bussumse haven of had hij de voor‐
uitziende blik om railvervoer te verkiezen?
De chique bouwonderneming Nieuw Bussum
protesteerde tevergeefs tegen de vestiging
van een lawaaierige (stoomkracht) en chocola‐
delucht verspreidende fabriek vlakbij de dure
Spiegelvilla’s. De gemeente Bussum wilde de
komst eveneens verhinderen, tot aan de Raad
van State toe werd geprocedeerd. Tevergeefs.
In zijn nadagen kreeg het bedrijf opnieuw met
protest te maken vanwege geluidsoverlast en
de wee‐zoete geur waarvan omwonenden last
hadden. Bensdorp moest zijn schoorsteen
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Minder fraaie zaken uit de bedrijfsgeschiedenis
worden niet vergeten zoals de leveranties tij‐
dens de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland,
die door de Nederlandse regering niet waren
toegestaan. Dat is wellicht de reden geweest
dat dit zo vooraanstaande bedrijf nimmer het
predicaat ‘koninklijk’ gekregen heeft, al heeft
het in 1965, bij het 125‐jarig bestaan, wel een
verzoek daartoe ingediend.
Het einde kwam na een paar ongelukkige
fusies en overnames – o.a. door Unilever in
1973 – in 2002, al leeft de merknaam Bensdorp
nog bescheiden in het buitenland voort en zal
de naam in Bussum een tweede leven krijgen
als nieuw centrum van wonen, werken (kleine
bedrijfsruimtes) en cultuur‐recreatie rond het
in 1897 gebouwde fabrieksgebouw, omge‐
doopt in Brosgebouw en gelegen aan het Bens‐
dorpplein.
Al met al dus een zeer aantrekkelijk vormge‐
geven en heel leesbare publicatie als smakelij‐
ke vrucht van een uitputtend onderzoek, en
dat voor een bijzonder schappelijke prijs.
verhogen en een ‘klaagmuur’ aanleggen.
Bensdorp werd al snel na zijn komst de
grootste werkgever van Bussum, het Bussums
bedrijf werd de belangrijkste vestiging van wat
begin twintigste eeuw uitgroeide tot een multi‐
national met vestigingen in Duitsland (Kleve
met de Bensdorpstrasse), Oostenrijk, Italië en
Zuid‐Afrika. De producten waren over de hele
wereld verkrijgbaar, het fraaie reclamemateri‐
aal bewijst het.
Hoewel de internationale dimensie de nodi‐
ge aandacht krijgt, staat de Bussumse vesti‐
ging in dit boek centraal. Aan bod komen uiter‐
aard de verschillende Bensdorp‐directeuren,
hun vooraanstaande positie in Bussum (vooral
in katholieke kring), de rationele maar menselij‐
ke en door het personeel zeer gewaardeerde
bedrijfsvoering, de productontwikkeling (met
als meest bekende voorbeelden de Brosreep
en de Benco‐instant‐chocoladekorrels), de
uitgekiende, soms voor de concurrentie beledi‐
gende, maar vaak ook kunstzinnige reclame en
de architectuur van de fabrieksgebouwen.
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Bim Bensdorp & Hans Jonker, Bensdorp, Bus‐
sum, Bovenaan! De geschiedenis van het cacao‐
en chocoladebedrijf Bensdorp 1840‐2002. Groot
formaat, met tientallen afbeeldingen waarvan
vele in kleur. Exclusief te koop bij Boekhandel
Los te Bussum voor € 19.50.
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Paul Schneiders

Bericht Leergang Gooi-o-logie
Leergang Gooi‐o‐logie voorjaar 2018
Kunstenaarsdorpen & Wereldverbeteraars tussen Vecht en Eem
Onze streken waren vanaf het eind van de 19e eeuw zeer intrek bij kunstenaars. Vanwe‐
ge de oprukkende industrie, rokende schoorstenen en stadsuitbreidingen gingen veel
kunstenaars op zoek naar onbedorven plaatsen. Met name Laren, Blaricum en Korten‐
hoef waren populair. Daarnaast werd ons gebied ook gezocht door allerlei wereldverbe‐
teraars: Tolstoianen, christen‐anarchisten, utopisten, religieuze socialisten en theoso‐
fen, allemaal op zoek naar een andere leefwijze of een andere geesteshouding.
Over deze ontwikkelingen organiseert de Werkgroep Gooiologie deze leergang namens
Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals De Vrienden van het Gooi, AWN Naer‐
dincklant, Omgevingseducatie, het Geopark en het GNR.
Via interessante inleidingen bieden we inzicht in de enorme socio‐culturele betekenis die
de komst van kunstenaars en wereldverbeteraars heeft gehad.
De leergang wordt aangeboden via de Volksuniversiteit Het Gooi.
Data & sub‐thema's
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden:




14 maart: Wereldverbeteraars & vrijdenkers tussen Vecht en Eem



docent: drs. Anna van Lienden (conservator Singer Museum)
11 april: William en Anna Singer en de betekenis van Singer Laren als cultuurcentrum




docent drs. Maria Boersen (historicus, kenner Gooise wereldverbeteraars)
28 maart: Kunstenaarsdorpen tussen Vecht en Eem

docent: drs. Helen Schretlen (kunsthistoricus; kenner van de Singers)
Excursie: wandeling door Laren m.b.t. de 'Larense School' en bezichtiging schilderijen van
de Singers.

Tijdstip
De avonden worden gehouden van 19.30 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 035‐5312939
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Agenda
2018

Tentoonstellingen

Historisch Café Naarden

Historische Kring Baerne
Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a, Baarn
Expositie Schoolplaten tot ???? Woe van 14.00‐
16.00 uur en za van 11.00‐13.00 uur.
www.historischekringbaerne.nl

17 januari
21 maart
16 mei
19 september
21 november
Locatie: De Mess, Adr. Dortsmanplein, Naarden‐
Vesting. Aanvang 20.00 uur.
februari
22
Historische Kring Weesp
Lezing door Auke Lemstra: De Slijkstraat door
de jaren heen. Locatie Het Lichthuis, Waagplein
10, aanvang 20.00 uur.
www.historischekringweesp.nl
maart
21
Historische Kring Weesp
ALV met aansluitend de lezing door Cees
Pfeiﬀer: De architecten van Weesp. Locatie Het
Lichthuis, Waagplein 10, aanvang 20.00 uur.
www.historischekringweesp.nl
april
19
Historische Kring Weesp
Amsterdamse Avond. Locatie Het Lichthuis,
Waagplein
10,
aanvang
20.00
uur.
www.historischekringweesp.nl
20
Historische Kring Nederhorst den Berg
Lezing over de buitenplaats Petersburg en
tsaar Peter de Grote door prof.dr. E. Wae‐
gemans en dr. H.C Donga, voorzitter van de
regenten van het Van Brants Rus Hofje.
www.historischekring.nl
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Historische Kring Blaricum
Brinklaan 4A
Expositie van gekregen aanwinsten, t/m 17
maart 2018. Do van 20.00‐22.00 uur en za van
14.00‐16.00 uur.
www.historishekringblaricum.nl
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). Wisseltentoonstelling Jaroslav Horejc, de
Praagse meester van de art deco, t/m 28 februa‐
ri. Di‐zo van 12.00‐17.00 uur.
www.comeniusmuseum.nl
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architec‐
tuur Centrum
Dudokpark 1, Hilversum
Rondleiding door het interieur van het raad‐
huis en tentoonstelling over het leven en werk
van W.M. Dudok (1884‐1974) met na aoop
torenbeklimming bij goed weer. Do t/m zo om
13.30 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl.
Historische Kring Eemnes
Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 2a
Tentoonstelling van een selectie uit het veelzij‐
dige werk van de bekende Eemnesser kunste‐
nares Coraline Bäcker. Za van 14.00‐16.00 uur.
www.historischekringeemnes.nl
Geologisch Museum Hoand
Hilversumseweg 51, Laren
Permanente expositie Goois Verleden. Hier
komen onder de naam Goois Verleden de geo‐
logische, paleontologische, archeologische en
landschappelijke facetten van het Gooi aan
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bod. Wisseltentoonstelling Gevonden Voorwer‐
pen. Di‐zo 13.00‐16.30 uur. Elke derde zondag
van de maand is er een lezing van 14.00‐15.00
uur. www.geologischmuseumhoand.nl
HK Laren
De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispen‐
straat 29
HK Laren is vanaf donderdag 21 september
iedere derde donderdag van de maand ook ‘s
avonds van 19.00‐22.00 uur geopend. De ten‐
toonstelling Erfgooiers wordt regelmatig ver‐
nieuwd. ’s Zaterdags geopend van 14.00‐16.00
uur. www.historischekringlaren.nl.

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, Ruysdaelplein.
Astrid Becker

Museum Soest, Steenhoﬀstraat 46, Soest
Historie en wisselexposities. Het gehele jaar op
zaterdag en zondag van 13.30‐17.00 uur.
www.museumsoest.nl
Museum Spakenburg
Oude Schans 47‐63, Bunschoten‐Spakenburg
Tentoonstelling Hoe Hollands is onze kleder‐
dracht, t/m december. Maandag van 13.30‐
17.00, di t/m zaterdag van 10.00‐17.00 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
Blaricum
7 april 2018 dorpswandeling o.l.v. een gids.
Vertrek vanaf Achter de Deel, het onderkomen
van de HK Blaricum aan de Brinklaan 4a, Blari‐
cum. De wandeling start om 14.30 uur. Aanmel‐
den via info@hkblaricum.nl.
Huizen
Iedere tweede zaterdag van de maand wande‐
ling door het authentieke dorp.
Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum
Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en regionale or‐
ganisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreﬀende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristie‐
ke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement en ANBI
De minimumdonatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aanmelding als donateur kan het hele jaar door plaatsvinden. Het
bedrag wijzigt niet, maar u ontvangt de al verschenen nummers in dat jaar. U kunt zich aanmelden via de websi‐
te, onder gelijktijdige overmaking van uw donatie op bankrekening NL 95 INGB 000389 20 84, t.n.v. Stichting
Tussen Vecht en Eem, Bussum, onder vermelding van ‘Nieuwe donateur’. Ook kunt u zich schriftelijk aanmelden
bij de donateursadministratie van TVE, p/a Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum of telefonisch via nummer 035‐694
7726. De Stichting Tussen Vecht en Eem is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.
Bestuur
e‐mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
Voorzitter: J.L. (Jan) Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden – 035‐694 8846
voorzitter@tussenvechteneem.nl
Secretaris: J. W. (Jan) Siebenga, Julianalaan 10, 1412 GS Naarden – 035‐ 694 4956
secretariaat@tussenvechteneem.nl
Penningmeester: S.A.J.J. (Iny) Hoogendijk‐Vranken, Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum – 035‐694 7726
penningmeester@tussenvechteneem.nl
Lid: E.E. (Ed) van Mensch, Hilversum, tel. 035‐623 4913
Lid: J.M. (Hans) Mous, Huizen tel. 035‐526 7458
Aangesloten organisaties
Gooi e.o.‐ AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek, Cultuurcompagnie Noord‐Holland, Erf‐
goed Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Nederlandse Genealogische vereniging afdeling Gooi en Eemland,
Stad en Lande Stichting, Stads‐ en Streekarchief Naarden, Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht‐ en Eem‐
streek, Streekarchief Gooi en Vechtstreek Hilversum, Vereniging Vrienden van het Gooi; Baarn ‐ Historische kring
Baerne; Blaricum ‐ Historische kring Blaricum, Stichting Karakteristiek Blaricum, Stichting Couleur Local Blaricum;
Bussum ‐ Historische kring Bussum; Eemnes ‐ Historische kring Eemnes; Hilversum ‐ Hilversumse Historische
Kring Albertus Perk, Stichting De Hof, Stichting Hilversum, Pas‐Op!; Huizen ‐ Historische kring Huizen, Stichting
Huizer Museum, Vrienden van het Oude Dorp Huizen; Laren: Geologisch Museum Hoand, Historische kring La‐
ren, Singer Laren, Stichting Oude Landbouwgewassen Laren; Loenen ‐ Historische kring Loenen; Muiden ‐ Histo‐
rische kring Stad Muiden; Naarden ‐ Comenius Museum, Stichting Oude Begraafplaats van Naarden, Stichting
Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Vereniging Vestingstad Naarden; Soest ‐ Historische vereniging
Soest/Soesterberg; Wijdemeren ‐ Historische kring Ankeveen, ’s‐Graveland, Kortenhoef, Historische kring Loos‐
drecht, Historische kring Nederhorst den Berg, Kasteel Museum Sypesteyn, Vereniging Curtevenne; Weesp ‐ His‐
torische kring Weesp, Gemeentemuseum Weesp.
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt viermaal per jaar.
Redactie
J.M. (Hans) Mous, (hoofdredacteur), Stam 39, 1275 CE Huizen, tel. 035 – 5267458
F.J. (Frits) Booy, Baarn (eindredactie)
J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden
C.M. (Niels) van Driel, Gemeentarchief Gooise Meren en Huizen
S.C.L. (Stanny) Verster, Loenersloot
C.F. (Claudette) Baar‐de Weerd, Nederhorst den Berg
Redactieadres 035‐526 7458 – redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak
Olf Henselmans, Huizen
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
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