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Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

Een jaar na het Amsterdamse aardappeloproer (1917) leidde het tekort aan aardappelen ook tussen
Vecht en Eem tot protesten. Zie hiervoor het artikel ‘Op den Kerkbrink groot gekakel’.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Zoektochten
In het vorige nummer van dit blad kon u lezen
over de zoektocht van Marlo Reeders naar het
Gooische vrouwtje. Ook deze keer wordt er
een zoektocht beschreven: Karel Loeff vond
een prent in een kringloopwinkel en ging op
zoek naar de maker en het afgebeelde onderwerp. Lees zijn bijdrage om te zien of het gelukt is.
Een heel ander soort zoektocht ondernamen
veel huismoeders precies honderd jaar geleden: zij gingen op zoek naar aardappelen. Dat
gebeurde soms luidruchtig, bij gemeentehuizen en distributiebureaus op de stoep. En terecht, want voor veel inwoners van onze regio
was 1918 een hongerjaar.
Weer ander speurwerk vond plaats tussen
1830 en 1850. Militaire verkenners gingen toen
‘de boer op’ om topografische details uit te
zoeken en de namen daarvan te achterhalen.
Het resultaat was een reeks van 62 uiterst
nauwkeurige kaartbladen, tezamen de Topografisch Militaire Kaart vormend. Ed van
Mensch brengt dit proces voor u in kaart.
Barbara Laan is projectleider bij de Stichting
Historische Interieurs in Amsterdam. Anders
dan de naam van deze stichting doet vermoeden, heeft ze ook onderzoek gedaan naar his-

torische interieurs in het Gooi. Barbara vertelt
hierover in haar artikel in dit nummer.
Lodewijk van Deyssel woonde tussen 1901 en
1918 in Baarn. Daar maakte hij kennis met de
bankier J.L. Pierson en diens gelijknamige zoon.
De zoon had literaire ambities en vroeg om Van
Deyssels advies. Frits Booy (ook al uit Baarn)
schildert deze gebeurtenis in geuren en kleuren.
Iny Hoogendijk heeft voor u uitgezocht, welke coöperaties er rond 1900 in onze regio bestonden. Dat waren er heel wat, namelijk 55. Ze
beschrijft ook welke typen coöperaties er waren en welke rol de verzuiling erin speelde.
Het moet wel heel gek lopen, wilt u tussen
dit alles niets van uw gading vinden.
Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag (grote inzet): Woonhal in villa ‘De Bijlakker’ in Laren (foto BMBeeld).
© TVE 2018.
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 voorafgaande 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 rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Op den Kerkbrink groot gekakel

Protesterende huisvrouwen in het ‘critieke jaar’ 1918
Hans Mous
's Zaterdags keren de vissers uit zee, en de vele venters uit de omringende
provincies terug en de angst, voor de thuiskomende mannen geen aardappelen te
hebben, dreef waarschijnlijk de vele Huizer vrouwtjes de straat op. Zo beleefde
zaterdagavond Huizen de eerste voedselbetoging. De beweging ontstond door
samenkomst van vrouwen uit het huizenblok als de 'Koelemaes' [= Koelemoes]
bekend en richtte zich eerst naar de woning van de burgemeester, die op dat
moment afwezig was; langs de Baan - het centrum van ons zaterdagavonddorpsleven - ging de stoet langs het huis van de wethouder voor de distributie naar
het levensmiddelenkantoor, waar de aardappelen in de schoollokalen opgehoopt
lagen. De menigte was intussen tot 4 à 500 personen, waaronder de Huizer jeugd
sterk vertegenwoordigd was - aangegroeid. De politie met rijksveldwacht was
weldra aan het hoofd der massa en vrij rustig werd de ene uitgang van de
schoolvleugel bereikt, die opengehouden werd. Vertegenwoordigers van de chr. en
neutrale arbeiders-organisaties gingen hierop naar binnen en hadden een
onderhoud met de distributiefederatie, de beide wethouders en raadsleden. De
uitslag daarvan was, dat op de bon der nieuwe week alvast een kleine afgifte zou
plaats hebben en dit resultaat werd door de voorzitter der SDAP-afd., die zich op
een hek omhoog hees, de wachtenden meegedeeld (Gooi- en Eemlander, 12 juli
1918).
In 1918 waren er in verscheidene plaatsen tussen Vecht en Eem betogingen vanwege een
tekort aan levensmiddelen, zeep of vet. Vooral
bij een gebrek aan aardappelen ging men (met
name vrouwen) de straat op. Een jaar eerder
was er in Amsterdam het bekende aardappeloproer geweest. Daarbij waren enkele doden gevallen. In dit artikel wordt nagegaan in
hoeverre de betogingen in onze regio vergelijkbaar zijn met het oproer in Amsterdam.

Twee ellendige jaren
Op het eerste gezicht is de Eerste Wereldoorlog aan Nederland voorbijgegaan. In onze

buurlanden was de schade groot en vielen
miljoenen slachtoffers. Dat alles is Nederland
bespaard gebleven. Een aantal Nederlanders
heeft zelfs flink geprofiteerd van de oorlog
door de handel met (vooral) Duitsland of
Groot-Brittannië. Maar een groot deel van de
bevolking trof het heel slecht. De Engelse blokkade van de Duitse havens belemmerde sinds
1914 onze overzeese handel steeds meer,
waardoor er niet genoeg graan kon worden
ingevoerd. De Duitse onbeperkte duikbootoorlog (1917) trof ook Nederlandse schepen. De
meeste Nederlandse handelsschepen lagen
dan ook werkeloos in buitenlandse havens.
Bovendien eiste Duitsland een groot deel van
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Bewoners van de Koelemoes in Huizen (circa 1925).

Tekening van Albert Hahn over de benauwde neutraliteit van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

onze oogst op in ruil voor steenkoolleveranties, en anders dreigde het wel met de bezetting van ons land.
Nederland bevond zich dus tussen hamer en
aambeeld en moest voortdurend schipperen
om buiten de oorlog te blijven. De tekorten aan
voedsel, brandstof en andere levensbehoeften
groeiden. De laatste twee oorlogsjaren brachten de armste bevolkingsgroep veel ellende in
de vorm van honger en kou. Het heeft er alle
schijn van dat dit vooral in de grotere plaatsen
(Hilversum, Bussum, Weesp, Huizen) het geval
was. De gemeenteverslagen van Naarden, Blaricum en Laren over 1918 berichtten dat de
toestand der behoeftige klasse bevredigend of
vrij goed was. In Huizen heette deze toestand:
niet zo gunstig als vorige jaren. En in het gemeenteverslag van Hilversum lezen we: moest
het vorig jaar geconstateerd worden, dat de
toestand der armlastige bevolking ongunstig
afstak bij dien over voorafgaande jaren, ook
gedurende 1918 kwam hierin geen verandering
ten goede. Niet alleen wijzigde de economische
toestand zich nog steeds in ongunstigen zin,
zoodat steeds meer personen niet meer bij
machte waren geheel in eigen onderhoud te
voorzien, maar ook was het veelvuldig voorkomen van ziekten oorzaak, dat het aantal hulpvragenden bij het burgerlijk armbestuur toenam. De
werkloosheid was laag vanwege de mobilisatie,
dus daar zat het hem niet in. De armoede werd
vooral veroorzaakt door de stijgende prijzen
van de steeds schaarser wordende producten.
In 1916 had de regering distributie ingesteld
om woekerwinsten tegen te gaan en tekorten

te bestrijden. Het rijk stelde goederen beschikbaar aan de gemeenten, die ze op hun
beurt tegen vaste prijzen verkochten aan hun
inwoners. Toen de tekorten nijpender werden, gingen in 1917 steeds meer producten op
de bon. Dit kon niet verhinderen dat het eetpatroon van de groepen met lage inkomens
verslechterde. Deze mensen hadden sinds
1890 hun inkomen langzaam zien stijgen. Geleidelijk kwamen er bij hen meer en andere
producten op tafel. Zij vielen op het eind van
de oorlog vaak terug in de eenzijdigheid van
de maaltijd die ze pas achter zich hadden gelaten. Aardappelen vormden daarvan het belangrijkste bestanddeel, zeker nadat het
broodrantsoen was teruggelopen van 400
gram bruinbrood per persoon/per dag
(februari 1917) tot 200 gram (maart 1918). Het
Nederlandse volk was opnieuw een volk van
aardappeleters geworden.
Ook van andere producten ging het rantsoen
in 1918 (ten opzichte van de levensmiddelenvoorziening het meest critieke jaar1) flink omlaag. Het krappe en eenzijdige rantsoen had
zijn uitwerking op de gezondheid en de kracht
van de armste delen der bevolking. Zo verzocht
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de directeur van de gasfabriek van Huizen in
augustus 1918 aan de directeur van het plaatselijke distributiekantoor om de rantsoenen van
de stokers te verhogen. Zij waren zo verzwakt,
dat het gasbedrijf drie extra stokers in dienst
moest nemen om het werk gedaan te krijgen.
Distributie betekende niet dat alle inwoners
van een bepaald product evenveel konden
kopen. Dit blijkt uit het staatje hierboven in de
Gooi- en Eemlander van 29 juni 1918 waarin de
distributie in vier Gooise gemeenten vergeleken wordt. Hierbij moet worden opgemerkt
dat het bij aardappelen om het wekelijkse aantal kilo’s per persoon gaat, bij zeep om het

aantal stuks en bij andere producten om het
aantal onsen.
Niet alleen waar je woonde, maakte uit wat
je op tafel kreeg. Je vermogen of inkomen was
nog bepalender. Regelmatig werd erop gewezen dat wat er in de villabuurten op tafel
kwam, iets anders was dan in de armere wijken. Zoals de dichter Koos Speenhoff zong:
Bij de rijkdom ziet men smullen
Vlees en groenten, vet en wijn,
Maar de arme mensen krijgen
Bevroren aardappels en azijn.
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Prent van Jan Sluijters in de Nieuwe Amsterdammer (1505-1916). Bijschrift: De duurte der levensmiddelen. Minister Posthumus: ‘Lieve menschen, ga jullie dan ook op
je oorlogswinst staan!’

De verzwakte Nederlandse bevolking bleek
(net als de inwoners van de oorlogvoerende
landen) uitermate vatbaar voor allerlei ziektes.
Tuberculose was in het begin van de twintigste
eeuw op zijn retour, maar de oorlog veroorzaakte een omkering van deze ontwikkeling.
Dit kan bijvoorbeeld worden opgemaakt uit het
toenemende aantal inschrijvingen van nieuwe
patiënten bij het consultatiebureau NaardenBussum.2 Dit waren vooral vrouwen en kinderen. In plaatsen als Huizen en de
‘veendorpen’ (Ankeveen, Kortenhoef) was het
aantal patiënten hoger dan elders.3 In Hilversum was het aantal sterfgevallen door tbc lange tijd op hetzelfde niveau gebleven, ook tijdens het grootste deel van de oorlog. Maar in
1918 was dit aantal bijna verdubbeld vergeleken
met 1917.4
Het aantal gevallen van difterie, tyfus en
roodvonk in de Gooise gemeenten verdrievou6

De sterfte ten gevolge van tbc daalde sinds 1870 voortdurend, maar nam in 1917 weer flink toe.

digde in de loop van de oorlog. Scabiës
(schurft), een typische armeluisziekte, stak
weer de kop op, vooral in 1918.
De ‘Spaanse griep’ was de naam die een ziekte kreeg waaraan in 1918 en 1919 wereldwijd
vele miljoenen mensen stierven. Het hoogtepunt van de griepgolf was in ons land in oktober en november 1918. De griep maakte hier
toen zo’n dertigduizend slachtoffers. Met name
jongeren en jongvolwassenen stierven eraan. In
de zomer van 1918 was er ook een griepgolf,
maar die bleek betrekkelijk goedaardig. De
meeste gevallen betroffen kinderen en militairen.5 De pers (en ongetwijfeld ook het publiek)
noemden deze zomergriep ook Spaanse griep.
Ze zal in elk geval bijgedragen hebben aan de
onrust die hier in de zomermaanden heerste.
Met dit alles is het niet verwonderlijk dat
het sterftecijfer in de gemeenten tussen Vecht
en Eem enorm steeg. In plaatsen als Huizen,
Ankeveen en Kortenhoef was het in 1918 zelfs
verdubbeld ten opzichte van 1915.

Nijpende tekorten
De onrust in de zomer van 1918 werd (mede)
veroorzaakt door de tekorten aan enkele specifieke producten.
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Affiche van de tuberculosebestrijding (circa 1920).
‘Het doolhof van dezen tijd’ (1914-1918).Tekening van
Albert Hahn.

gewas als volgt sprekend opgevoerd:

Aardappelen
Ook tussen Vecht en Eem was het de aardappel
(of liever: het gebrek eraan) die de mensen in
1918 op de been bracht. Met name de armere
inwoners hadden niet veel anders te eten. ’s
Middags en ’s avonds kwamen er aardappels
op tafel.
Als voorbeeld neem ik mijn eigen huisgezin, een
gezin van 8 personen. Ik ga zelf des morgens met
mijn oudsten zoon, een jongen van bijna 18 jaar,
even 5 uur de deur uit en kom des avonds even
vóór 7 uur weer thuis. Wij moeten dus voor een dag
van 14 uur brood mede nemen en kunnen natuurlijk
niet met 2 ons brood volstaan. Wij nemen dan ook
samen het brood mee van ons geheele huisgezin als
gevolg waarvan moeder de vrouw 3 of 4 maal per
dag warm eten heeft klaar te maken…6
Het tekort aan aardappelen had meer dan
één oorzaak. Zoals we al eerder zagen, eiste
Duitsland een deel van de oogst (ongeveer een
kwart) op in ruil voor steenkool. Engeland eiste
vervolgens ook een kwart op. De Nederlandse
regering kon in het kader van de gevoerde
neutraliteitspolitiek hier geen nee op zeggen.
In het Lied van den Aardappel werd dit knol-

Maar de ruzie in Euroop
Heeft ook mij getroffen
’k Werd nu voortaan ook bemind
Door Engelschen en moffen
’k Werd verkwanseld en vergokt
Voor O.W.-ers duiten
En ik werd gedeporteerd
Door snoodaards en schavuiten.
Daarnaast zorgde ook de opslag van aardappelen voor problemen. Vooral in januari en
februari bedierf een deel van de voorraad
door vocht en kou. De natte herfst van 1917
had ervoor gezorgd dat vele aardappelen niet
zorgvuldig gedroogd waren, voordat ze werden gekuild. De gevolgen ervan werden pas in
1918 duidelijk. Een volksliedje stelde het zo:
Men ziet alweer verschijnen,
De nieuwe boekjes, vol met bons,
De oude zullen dan verdwijnen,
Als er maar wat op te krijgen is voor ons.
Maar niet gelijk verleden Winter,
Aardappels, bevroren en verrot,
Anders is het weer als ginder,
Dat ze stinken uit de pot.
In de zomermaanden was er weer een heel
andere probleem: de oude voorraden waren op
of van zeer matige kwaliteit, terwijl de nieuwe
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Wachtende vrouwen voor een groentewinkel tijdens de Eerste Wereldoorlog. De foto is genomen in Amsterdam.

aardappelen heel duur waren. Het is dan ook
geen toeval dat in onze regio de protesten in
de zomer van 1918 uitbraken (net zoals het
Amsterdamse aardappeloproer van 1917 in de
zomer plaatsvond). Ook de logistiek veroorzaakte herhaaldelijk problemen. Transporten
arriveerden nogal eens te laat of op de verkeerde plaats.
Dit ondervond bijvoorbeeld Bussum in augustus 1918. De treinwagons waarmee de aardappelen vervoerd moesten worden, waren in
Zwijndrecht blijven staan, doordat het levensmiddelenbedrijf in Zwijndrecht een vervoersverbod verkeerd had geïnterpreteerd. Vier
dagen te laat vertrok de trein uit Zwijndrecht,
arriveerde diezelfde dag nog in Utrecht en
bleef daar weer drie dagen staan. Een week te
laat kwamen de wagons, gekoppeld aan een
personentrein, aan in Bussum. Men kan slechts
gissen hoeveel langer het nog had kunnen duren zonder het grote aantal telefoontjes en
telegrammen en het persoonlijk erop afgaan
van de ambtenaren van het levensmiddelenbedrijf.
Maar het wegblijven van beloofde aardappe8

len lag niet altijd aan het distributieapparaat. In
augustus 1918 werd een zending voor Hilversum onderschept door de waarnemend burgemeester van Haarlem. In die plaats waren op de
dag van doortocht relletjes uitgebroken vanwege een tekort aan aardappelen. Voor de waarnemend burgemeester was het hemd natuurlijk
nader dan de rok.
Als er al aardappelen waren, dan was het
nog maar de vraag om welke soort aardappelen het ging. Kleiaardappelen waren de beste
en de duurste, zandaardappelen waren van een
wat mindere kwaliteit en veenaardappelen
golden als de slechtste. In normale tijden werden ze gebruikt als veevoer of in de aardappelmeelindustrie. Ze waren zwart van kleur en
eigenlijk waren ze haast niet te eten, maar wat
moet men als er anders niets is?7 Het zal niemand verwonderen dat deze ‘men’ vooral het
armere deel van de bevolking was. Als je genoeg geld had, viel er altijd wel iets beters te
regelen. Ook al doordat er groenteboeren waren die een deel van hun aardappelen buiten de
reguliere verkoop hielden.
In onze regio waren er nogal wat akkertjes
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Zeepreclame uit de periode 1900-1925.

Zeep
De zeeptekorten in 1918 kwamen tot uiting in
een straatliedje uit die tijd:
In naam van Oranje, de zeep die wordt
schaars,
Zo klagen de vrouwen niet min,
Je broek wordt zo goor en je hemd die ziet
paars,
Je krijgt er geen grond haast meer in.
Een half onsje zeep, het is niet te groot,
Men krijgt last van vlooien, je krabt je nog
dood,
In naam van Oranje, dat grote gespuis,
Die hebben van alles in huis!

waarop inwoners hun eigen aardappels verbouwden. Dit werd door de overheid ook aangemoedigd. Sommige gemeenten stelden zelfs
grond beschikbaar. Maar het resultaat viel vaak
tegen: we komen vele berichten tegen over
plunderingen van deze akkers. Over diefstal
gesproken: het zal geen toeval zijn dat het aantal van alle (gemelde) diefstallen in Hilversum
in 1918 veel hoger lag dan in 1917: 435 tegenover 255. Hetzelfde was het geval met stroperij: 144 tegenover 55.
In onze omgeving was er in de zomer van
1918 niet alleen in Huizen, Bussum en Hilversum
een tekort aan aardappelen. Ook in Kortenhoef
(april/mei), Naarden (juni), Soest (juni), Eemnes
(augustus), Laren (augustus), Loosdrecht
(augustus) en Muiderberg (september) was
dat het geval.

De voornaamste grondstoffen voor zeep waren
plantaardige oliën, met name palmolie. De
palmpitten waaruit palmolie werd bereid, kwamen uiteraard uit tropische gebieden, vooral
Engelse koloniën. Vóór de oorlog ging een
groot deel van deze pitten naar Duitsland, waar
de olie eruit werd geperst. Nederlandse zeepfabrieken verwerkten deze tot zeep. De twee
belangrijkste soorten zeep waren (groene of
gele) zachte zeep, die vooral voor de kookwas
werd gebruikt, en harde zeep voor (onder andere) de fijne was.
In de eerste twee oorlogsjaren was er in ons
land meer dan voldoende zeep. Maar door de
onbeperkte duikbootoorlog stokte de aanvoer
van tropische producten. Bovendien hield Engeland de plantaardige oliën liever zelf voor de
productie van explosieven. In 1918 was er ook
in onze regio nauwelijks zeep te krijgen, wat
blijkt uit de cijfers voor zachte zeep in het overzicht van de distributie in vier Gooise gemeenten (zie p. 5).
De problemen rond de was werden helder
onder woorden gebracht door mejuffrouw Bos
uit Soest, toen ze in juni 1918 bij de gemeente
kwam protesteren tegen het tekort aan zeep.
“’t Is God geklaagd, meneer de burgemeester,
we zitten zonder zeep en we moeten toch wasschen. Al 14 dagen heb ik de wasch in de kuip en
’t is nu Vrijdag; heb ik geen zeep, dan kan ik morgen mijn kinderen niet verschoonen. De arme
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schapen zien er uit als ik weet niet wat. Geen
kruimeltje zeep kunnen we krijgen”.
“Maar U heeft toch bonnetjes voor zeep?”
vroeg de burgemeester.
“Mensch, schei uit,” riep juffrouw Bos, “dat is
lang niet genoeg voor de wasch en we moeten
zeep hebben, burgemeester, we kunnen er niet
buiten. Omdat ik netjes voor U wilde verschijnen,
heb ik me moeten wasschen bij mijn buurvrouw,
dat komt toch niet te pas. En dan m’n beddengoed, lieve hemel, de sloopen wasch ik om de 14
dagen en de lakens om de drie weken, dat gaat
toch niet”.8
In allerlei Nederlandse gemeenten waren in
1918 protesten tegen het tekort aan zeep. Zo
waren er demonstraties in Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Gouda en aanvallen op winkels waar zeep werd verkocht in Maastricht en
Zaandam. In onze omgeving waren er in de
zomer van 1918, naast de protesten in Soest,
ook protesten tegen het tekort aan zeep in
Naarden, Bussum en Hilversum.
Vet
Vet werd gebruikt om in te bakken en te braden. Dit kon zowel dierlijk vet zijn als plantaardig (margarine). Voor beide soorten had je
vetbonnen nodig. In juni 1918 werd het vet
gerantsoeneerd en de controle op de ingeleverde bonnen verscherpt. Er was namelijk een
groot tekort aan grondstoffen: het slachtverbod van april 1918 leidde tot een tekort aan
dierlijk vet, terwijl de margarinefabrieken
steeds meer last hadden van het bovengenoemde tekort aan plantaardige oliën. Het
lijkt er toch op dat er niet vaak een tekort aan
vet was. Er werd maar twee keer tegen deze
tekorten geprotesteerd: in mei 1917 in Weesp
en in augustus 1918 in Bussum. Een derde protest, weer in Weesp (januari 1918), richtte zich
tegen de prijs en de slechte kwaliteit van het
vet.
De schaarste aan brandstof leidde niet tot protesten…
In Hilversum, Bussum, Huizen, Weesp en Baarn
stonden gasfabrieken. Niet alle inwoners van
10

deze plaatsen waren aangesloten op het gas,
maar wel een groot deel van hen. De gasleverantie werd lastiger, toen de kolenaanvoer naar
Nederland stokte. In april 1918 kwam deze zelfs
enige tijd helemaal tot stilstand. Gas werd al
gedistribueerd: in januari 1918 mocht in Bussum
een gezin van vijf personen vijftig kubieke meter afnemen tegen een vast laag tarief. Wie
meer verbruikte, betaalde één gulden voor elke
extra kubieke meter. In mei 1918 werden speruren voor het gas ingevoerd: zo werd in Hilversum alleen gas geleverd ’s ochtends van vijf tot
acht, tussen de middag van half elf tot één uur,
’s middags van half vier tot half zeven en ’s
avonds van half tien tot twaalf.
Onder de armste bevolkingsgroepen was
tijdens de oorlog de vraag naar gas toegenomen: we zagen al dat door de teruglopende
broodrantsoenen steeds meer gezinnen minstens twee keer per dag warm aten. Voor deze
groepen was het gasrantsoen niet toereikend.
Aan de andere kant konden ze de hoge kosten
van extra gas niet opbrengen. Ze liepen dus
betalingsachterstanden op. In mei 1918 kondigde de gasbedrijven van Hilversum en Bussum
aan dat bij een achterstand direct tot afsluiting
zou worden overgegaan. Dat is uiteindelijk ook
gebeurd: in de loop van 1918 is bij diverse huishoudens in beide plaatsen het gas tijdelijk afgesloten, totdat de openstaande rekeningen waren betaald. Om wat druk op de ketel te zetten
liet het Bussumse gasbedrijf zelfs in de krant
publiceren dat bij dertien personen het gas
korter of langer zou worden afgesloten.9
Het volgende relaas komt van een Bussumse
arbeider:
Het is bij mij voorgekomen dat ik een boete beliep van ruim 8 gulden. Er zijn zelfs gezinnen, die
veel meer hebben te betalen. Dit is voor ons onmogelijk. Wij hebben geen post bij ons inkomen,
waarmede wij deze onvoorziene uitgaven kunnen dekken, want er is in dezen duren tijd een
telkens terugkomend tekort…. Mijn vrouw zat
te huilen bij deze jobstijding, want dit betekent
beslist hongerlijden. Betaalt men, dan kan men
geen eten koopen; betaalt men niet, dan wordt
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de meter weggehaald en kan men geen eten
klaar maken.10

Distributiebonnen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.

Op het platteland werd gekookt op een turfen/of houtvuur. Maar ook in de steden gebruikte een deel van de bevolking hout of turf. De
gemeente Hilversum ging over tot distributie
van brandhout aan arme gezinnen. Hiervoor
werden onder andere bomen langs de wegen
aangewezen. Maar ook takkenbossen werden
gedistribueerd. De turfwinning was in het begin van de twintigste eeuw op haar retour geraakt, maar leefde tijdens de Eerste Wereldoorlog weer helemaal op.
Er waren wel individuele protesten tegen de
schaarste aan brandstoffen. Ook probeerden
sommige raadsleden en vertegenwoordigers
van de vakbonden de gasbedrijven tot een
ander beleid te bewegen. Maar hiervoor ging
de bevolking niet de straat op. Anders dan bij
de tekorten aan aardappelen, zeep en vet waren er bij de gasdistributie geen grote groepen
tegelijk het slachtoffer.
En ook niet het tekort aan brood
Ook aan brood bestond een groot tekort. De
invoer van tarwe en tarwemeel was sterk teruggelopen en daarom was het broodrantsoen
in 1918 gehalveerd in vergelijking met dat van
1917.
Vaak
verkochten
de
bakkers
‘regeringsbrood’, waarin niet alleen tarwe verwerkt was, maar ook aardappelmeel, roggemeel of peulvruchtenmeel. Het was minder
luchtig en daardoor klef, het was anders van
kleur en smaakte zurig. Dat dit product niet
populair was mag blijken uit het volgende liedje: Minister Posthuma zijn vrouw is dood, ze is
gestikt in het regeringsbrood. (Posthuma was
tijdens de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk voor de distributie).
Vreemd genoeg richtten de protestdemonstraties in 1918 in onze regio zich niet tegen het
broodtekort. En dat, terwijl er in de zomermaanden een toenemend aantal klachten was
over het bederf van het brood. Waarom dit niet
tot protesten leidde, heb ik niet kunnen ontdekken.

De protesten
Het eerste protest in onze omgeving was in
1917. In Weesp was er in mei van dat jaar een
demonstratie tegen de tekorten aan rijst en
vet. Hierbij speelden de communisten een rol.
De betoging werd voorafgegaan door een vergadering die werd toegesproken door de bekende Weesper communist Gerrit Vader. Vader
was ook een van de leden van de delegatie die
diezelfde avond naar het gemeentehuis ging.
De burgemeester beloofde bij handelaren voorraden rijst en vet in beslag te nemen en te distribueren.
Dit protest vormde nog maar een opmaat
tot dat van 1918. In januari van dat jaar werd er
in Weesp geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit en de hoge prijs van het vet. In mei werd
in Hilversum geprotesteerd tegen het tekort
aan aardappelen en aan levensmiddelen in het
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Spotprent van Braakensiek over het Aardappeloproer.

Tekening van Albert Hahn over O.W.ers (1916).

algemeen. In juni waren Huizen (aardappelen),
Naarden (aardappelen en zeep) en Soest (zeep
en aardappelen) aan de beurt, in juli Bussum
(aardappelen, vis en zeep) en Hilversum
(aardappelen) en augustus weer Bussum (ook
al aardappelen). Daarna namen de protesten
snel af.
We moeten bij deze protesten onderscheid
maken tussen massale volksoplopen en het
protest van kleine groepjes bij de instanties.
Alleen in de grotere plaatsen Bussum, Hilversum, Weesp en Huizen was er sprake van
grootschalige protesten. Daar deden honderden, in Bussum zelfs duizend mensen aan mee.
Als er zoveel mensen op de been waren, ging
het bijna altijd om een tekort aan aardappelen.
De meeste deelnemers waren vrouwen, maar
in twee gevallen werd er ook gewezen op het
grote aantal kinderen dat meeliep. Dat laatste
was niet zo vreemd: waar moesten de moeders
hun kinderen zo gauw laten? Bij deelname van
(veel) vrouwen en kinderen was succes bijna
gegarandeerd: (delegaties van) protesterende
vrouwen werden door de autoriteiten ontvangen en die zochten dan naar oplossingen. Het
was een vorm van polderen die des te begrijpelijker was, doordat de autoriteiten wel wisten
dat de nood hoog was gestegen. Bovendien
hadden de demonstraties een vreedzaam karakter. Het is overigens ook heel goed denkbaar dat de bestuurders onder de indruk waren
van de luidruchtige massa die zich bij hen voegde. Je wist maar nooit waarop dat kon uitlo12

pen. Bij de omvangrijkste betogingen was er
politie aanwezig, maar die hoefde maar één
keer op te treden.
Een heel ander soort protest was er in 1917,
dus een jaar eerder, in Hilversum. Op 22 juni,
nog vóór het Amsterdamse aardappeloproer,
dreigde de situatie daar uit de hand te lopen.
De aardappelen waren al een aantal weken
nauwelijks verkrijgbaar. Op het gerucht dat er
nu wél aardappels waren, kwam een groot
aantal vrouwen naar de Vaartweg. Daar was de
winkel van groentehandelaar Dekker, dé aardappelverkoper van Hilversum. Maar men was
alweer voor niets gekomen. De stemming werd
grimmiger, toen werd rondverteld dat er wel
aardappelen waren, maar dat Dekker weigerde
om ze voor de distributie beschikbaar te stellen. De politie was aanwezig om te voorkomen
dat de zaak uit de hand liep. Toen er toch escalatie dreigde, kregen enkele vrouwen toestemming om de kelders van Dekker te inspecteren.
Ze bleken leeg. De rust keerde weer, totdat
bekend werd dat Dekker aan het Achterom
nog een magazijn had waar wel aardappelen
lagen opgeslagen. In overleg met de burgemeester en de commissaris van politie werd
besloten deze aardappels te distribueren. Het
werd nu knap druk op het Achterom. Door het
opdringen van de aardappellievende huismoeders bezweek het hek, terwijl eenige der dames
flauw vielen, wat ook weer een niet geringe consternatie te weeg bracht (Gooi- en Eemlander, 27

TVE 36e jrg. 2018

Vrouwen staan in Amsterdam in de rij als de lading aardappelen van een treinwagon wordt uitgedeeld (1917).

juni 1917). De rust keerde snel weer, toen de
verkoop eenmaal op gang was gekomen.
Communisten en socialisten
Hoe de demonstraties precies tot stand kwamen, is niet altijd duidelijk. De meest massale
demonstraties kwamen voor in de armste delen
van de gemeente zoals in Huizen in de Koelemoes en in Bussum in de Bolsjewiekenbuurt. In
Weesp en in Bussum liep er iemand voorop met
een bel, wat zou kunnen wijzen op een georganiseerde actie. Bij de grotere demonstraties
zien we soms socialistische en/of communistische voormannen als woordvoerder optreden.
Na overleg met de instanties klom zo’n woordvoerder dan in een paal of op een hek om de
menigte uit te leggen, wat er was afgesproken.
Maar het blijft de vraag wat de rol van socialisten en communisten bij deze protesten precies
is geweest. Hebben partijleden van een of bei-

de partijen zich aangesloten bij de grotere betogingen of hebben ze deze op touw gezet? In
elk geval is hun van tijd tot tijd gevraagd het
woord te voeren, mogelijk omdat men wist dat
ze dat konden.
Dat laatste was duidelijk het geval in Weesp,
waar protesterende huisvrouwen de communist Gerrit Vader opzochten om hun eisen aan
de overheid over te brengen. Opvallend is dat
de regionale pers, ook in deze tijd van communistenvrees (het spook van het communisme
waarde tenslotte weer in Europa rond), meestal sprak van spontane manifestaties van terecht verontwaardigde huismoeders. Ook de
autoriteiten wekken niet de indruk dat ze revolutionaire hordes op zich zagen afkomen. Er
werd meestal rustig met (woordvoerders van)
de demonstranten overlegd en er werd naar
alternatieven voor de ontbrekende artikelen
gezocht.
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Ik ben maar één voorbeeld tegengekomen van
een demonstratie die duidelijk het werk van de
communisten is geweest. In februari 1917 organiseerde de SDP (de voorloper van de Communistische Partij van Nederland) een protestdemonstratie in Hilversum tegen het tekort aan
levensmiddelen en brandstof. Deze demonstratie werd door de burgemeester verboden. De
dag daarna ontving hij een delegatie van twee
vrouwen en drie mannen, terwijl op de Kerkbrink een menigte afwachtte. De afgevaardigden eisten inbeslagname van voorraden, een
betere distributie en lagere prijzen. Immers:
Men stuurt ons wel juffrouw Oldeboom op ons
dak om te leren hoe men goedkoop eten kan
koken, doch dat kan men gerust achterwege
laten; de arbeidersvrouw weet wel goedkoop te
koken, maar laat men liever zorgen dat zij producten krijgt om te koken. De delegatie wist
niet veel te bereiken. Als we bedenken dat het
eerste protest dat we zagen, namelijk dat in
mei 1917 in Weesp, ook al volgde op een vergadering van de SDP, dan lijkt het erop dat de
invloed van de communisten op deze protestbeweging in 1917 groter was dan in 1918.
In Hilversum en Weesp bestond een omvangrijke arbeidersbeweging. Bij de verkiezingen van 1919 behaalde de SDAP in Hilversum
20 procent van de stemmen en in Weesp 22,9
procent. De aanhang van SDP was een stuk
kleiner, maar nog altijd niet te verwaarlozen:
in Weesp 7,9 procent van de stemmen, in Hilversum 5,8 procent. Het aantal leden van deze
laatste partij stak daar schril bij af: in Hilversum waren dat er 49, in Weesp zelfs maar
zeven. En buiten deze twee plaatsen en Bussum (37 leden) waren er in onze regio überhaupt geen afdelingen van deze partij. Het
lijkt erop dat de rol van de communisten bij
deze bewegingen beperkt is geweest, maar
wel wat groter dan op basis van de omvang
van deze partij in onze regio verwacht mocht
worden.
De meer omvangrijke protesten zien we in de
grotere plaatsen tussen Vecht en Eem. Dat is
natuurlijk logisch, daar woonden ook meer mensen. Maar we zagen al eerder, dat de nood in de
14

grotere plaatsen hoger gestegen was. Daar waren de meeste inwoners afhankelijk van de (soms
gebrekkige) aanvoer van voedsel van buitenaf,
terwijl op het platteland de aardappelen of ander
voedsel ‘direct naast de deur’ te vinden waren.
Het lijkt erop dat in de steden de koopkracht van
de armste bevolkingsgroepen sterker daalde dan
op het platteland. Veel werkloosheid was er niet
(vele mannen waren immers gemobiliseerd),
maar de vele ziektes drukten de inkomens: er
bestond immers geen ziektegeld. Overigens was
het sterftecijfer in de kleinere plaatsen vaak hoger dan in de grotere: in Kortenhoef en Blaricum
was in 1918 het sterftecijfer het hoogst van onze
regio, terwijl Bussum een van de laagste sterftecijfers had. Maar overal was dit cijfer gestegen
vergeleken met 1915.
We zagen al eerder dat de instanties soepel
reageerden op de protesten. Ook de pers nam
over het algemeen een welwillende houding aan.
Er werd tamelijk neutraal verslag gedaan van de
oplopen en betogingen. Een enkele keer lezen
we een sneer naar de manifestanten, waarbij het
feit dat het om vrouwen ging een rol speelde. Zo
schreef de Gooi- en Eemlander van 18 juli 1918
over een ‘groot gekakel’ op de Kerkbrink, waar
tal van huisvrouwen verzameld waren om te
protesteren tegen het tekort aan zeep. En toen
in Soest geprotesteerd werd tegen de tekorten
aan zeep en aardappelen werd over een van de
woordvoersters, mejuffrouw Bos, geschreven:
een welgedane matrone, die afgaande op haar
corpulentie nog niet aan ondervoeding lijdt. Soms
is de toon van de pers wat ironiserend, maar
nooit vijandig.
Een Goois aardappeloproer?
In de zomer van 1918 waren er niet alleen tussen
Vecht en Eem oplopen wegens tekorten aan
producten. We zagen al eerder dat er toen in
verschillende andere plaatsen gemanifesteerd
werd wegens het tekort aan zeep. Vanwege een
tekort aan aardappelen waren er oplopen in een
grote reeks plaatsen boven de grote rivieren.
De meeste van deze protesten verliepen
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(relatief) vreedzaam, net als in onze regio. Men
wendde zich tot het gemeentebestuur of de
distributiebureaus om te verzoeken de voedselsituatie te verbeteren. De instanties ontvingen
een aantal demonstranten en trachtten in de
meeste gevallen iets te bieden waarmee de
betogers voorlopig tevreden konden zijn. Heftigere protesten waren er in Rotterdam, Delft en
Utrecht. In Rotterdam werd een boter- en kaaswinkel geplunderd. In Delft werd geprobeerd
een spoorwegloods met aardappels open te
breken. Militairen wisten dit met schoten te
verhinderen. Vervolgens plunderde een groep
vrouwen een kruidenierswinkel. In Utrecht
gooiden vrouwen een bakkerskar omver, waarna ze de inhoud onder elkaar verdeelden. Hierboven schreef ik al over de aanvallen op zeepwinkels. En dit alles was weer een stuk minder
gewelddadig dan de gebeurtenissen in Amsterdam in 1917. Schepen en treinwagons met aardappelen werden toen leeggehaald door protesterende huisvrouwen. Tenslotte werd het leger
ingezet, wat leidde tot negen doden en 114
gewonden.
In onze omgeving hoefde de politie niet één
keer met geweld op te treden. Hieruit blijkt dat
wat er in 1918 tussen Vecht en Eem gebeurde,
niet te vergelijken is met het aardappeloproer
van 1917 in Amsterdam. Bij ons nam de bevolking niet het recht in eigen hand, werden geen
winkels of magazijnen geplunderd, hoefde de
overheid geen geweld te gebruiken. Net zoals
in veel andere plaatsen was er in onze omgeving blijkbaar nog voldoende vertrouwen in de
gemeentebesturen en de distributiebureaus.

5. Gooi-en Eemlander, 30-07-1918 (Naarden), 08-081918 (Eemnes) en 17-08-1918 (Blaricum).
6. Ingezonden bief in de Gooi- en Eemlander, 30-071918
7. K. Leenman in Mededelingenblad Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, winter 2014.
8. Gooi- en Eemlander, 29-06-1918.
9. Bussumsche Courant, 03-09-1918.
10. Gooi- en Eemlander, 30-07-1918.
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4. Gemeenteverslag Hilversum 1918, p. 129.
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Van een eenvoudig landleven naar schilderachtige
romantiek

Barbara Laan

Na twee en een half jaar gedegen onderzoek, fotograferen en schrijven ligt het
resultaat in de winkel: drie prachtig uitgevoerde boeken over woonhuizen uit de
periode 1875-1945 in het Gooi, Amsterdam en Zuid-Kennemerland. De boeken zijn
verschenen in het kader van het onderzoeksproject ‘Van grachtenhuis tot villa in
het groen’ van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam.
Strooptocht
Een strooptocht naar bijzondere, nog bewaard
gebleven woonhuisinterieurs, die onbekend
waren bij het grote publiek, zorgde voor een
grote voorraad waaruit kon worden gekozen.
Bij de selectie hielden we rekening met de
gaafheid en kwaliteit van het interieur, met de
spreiding over de onderzochte periode en de
bijbehorende stijlvoorbeelden en met de spreiding binnen de regio’s. Per regio werden tien
huizen geselecteerd die nader zijn onderzocht
en die de kern vormen van elk boek. Het zijn de
zogenaamde ‘huizenportretten’ waarin afgezien van het huis zelf en de vaste interieuronderdelen steeds een verhaal centraal staat over
bewoners, opdrachtgevers of ontwerpers. Ze
worden in alle boeken voorafgegaan door een
uitgebreide inleiding die een caleidoscopisch
beeld geeft van de ontwikkelingen in de infrastructuur en van thema’s op sociologisch, technisch, architectuur- en interieurhistorisch gebied. Daarbij is gezocht naar overeenkomsten,
verschillen en demografische verbanden tussen
de drie gebieden. In dit artikel treft u enkele
van de bijzondere verhalen aan over de huizen
in het Gooi en de ontwikkeling van de Gooise
landhuisstijl.

De Gooise boerderij
Het Gooi is door schilders ontdekt, toen het
nog een zeer arm gebied was met uitgestrekte
heidevelden, waar de schapen graasden van de
boeren die leefden in eenvoudige dorpjes. Later bekend geworden schilders zoals Anton
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Mauve en vele anderen kwamen er ’s zomers
schilderen of vestigden zich permanent in de
boerendorpen.
De Gooise boerderij speelde niet alleen een rol
in hun schilderijen, het gebouwtype werd tevens
de inspiratiebron van de architecten die in het
Gooi na 1900 nieuwe villa’s en landhuizen ontwierpen. Het type Gooise boerderij is een langgerekt gebouw met aan de voorkant de woonvertrekken en aan de achterkant de ruimtes voor de
uitoefening van het boerenbedrijf zoals stallen
en hooiopslag. De hoge deuren waar de hooiwagens doorheen moesten, zorgden voor een welving in het rieten dak dat een typisch kenmerk
werd van de Gooise landhuizen. Ook de laag
overhangende kap, de boerendeuren die uit
twee delen bestaan, en de geschakelde vensters
met kleine ruitjes zijn populaire motieven in de
nieuwe huizen.
De dorpen Laren en Blaricum waren vooral in
trek bij de schilders en bleven daarnaast lange
tijd de uitvalsbasis voor schrijvers, filosofen, wereldverbeteraars, anarchisten, natuurapostelen
en andere idealisten die zich tegen de kapitalistische samenleving keerden. Zo ontwierp de architect H.P. Berlage in 1901-1902 in Laren het woonhuis voor de bekende linkse schrijfster Henriëtte
Roland Holst en haar man, de schilder Richard
Roland Holst. De foto van het exterieur en de
plattegrond werden door de architecten Leliman
en Sluyterman gepubliceerd in het veel geciteerde boek Het moderne landhuis in Nederland, 1916.

De Gooise landhuisstijl
De architect Willem Bauer sloot zich aan bij
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Met de klok mee:
Gooise boerderij rond 1900, Meentweg in Bussum (coll. Museum Hilversum).
Theo Rueter met zijn vrouw en zijn hond, fotograaf onbekend (HNI, archief RUET).
Ontwerpschets voor het huis ‘The Golden West’ in Blaricum, ontworpen door Rueter, circa 1927 (HNI RUET).

Walden, de sociaal-anarchistische landbouwgemeenschap van Frederik van Eeden. Hij maakte
ontwerpen voor een aantal houten hutten en
woningen in Walden die teruggingen op de
eenvoudige behuizing van landarbeiders. Het
ontwerp had ook een moreel-politieke lading
en sloot aan bij socialistische denkbeelden over
een eerlijke en sobere levenswijze. Dit waren
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Landhuis ‘De Bijlakker’ te Laren, woonkamer met een hoekje bij de haard onder een verlaagd plafond: een zogenaamde inglenook, gefotografeerd in 1905 (HNI HANR).

letterlijk ‘huizen van het (platte)land’ –
‘landhuizen’ dus. De huizen waren klein en
eenvoudig, van hout en met riet gedekt. Bauers
ontwerp voor het landhuis Thea, met atelier,
voor de schilder Jan Zoetelief Tromp te Blaricum had een rieten kap en een golvende dakvorm (1900-1901). Dit is het eerste voorbeeld
van de nieuwe Gooise landhuisstijl, die in de
twintigste eeuw steeds populairder zou worden en zich over heel Nederland zou verspreiden.
Rond de eeuwwisseling groeide de behoefte
aan een eenvoudig leven op het ‘onbedorven’
platteland en ontstonden er alternatieve leefgemeenschappen. De ‘huttencultuur’ leverde
een eigen architectuur op, waarbij de architect
Theo Rueter (1876-1963) een grote rol speelde.
Hij werd lid van de kolonie van de Blaricumse
Broederschap in 1901 en als ‘huisarchitect’ belast met de bouw van de primitieve hutten van
18

individuele families. Dit type huis bestond uit
één bouwlaag en een zadeldak met een laag
afhangende rieten kap, soms voorzien van een
zogenaamd wolfseinde aan de voor- en/of achterzijde. De gebouwen werden opgetrokken uit
houten planken. Elders in Blaricum ontwierp hij
het huis De Langeakker voor zichzelf en zijn
gezin (aan de Noolseweg) en vestigde er zijn
kantoor.
Het buurhuis The Golden West uit 1927 is ook
van Rueters hand en is in het boek over het
Gooi opgenomen. Rueter heeft zich behalve
door de Gooise boerderijen ook laten inspireren door een bootreis die hij in 1922 maakte
naar toenmalig Nederlands-Indië. Een ontwerpschets van het huis toont duidelijk verwantschap met de architectuur van de Indische Minangkabau, een Maleis volk, in de stapeling van
daken met licht gebogen noklijnen die aan de
uiteinden omhoog wippen. In het interieur zijn
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Woonhal in huis ‘De Bijlakker’ te Laren (foto BMBeeld).

onder meer de kunstige zwart-wit geblokte
vloeren en warme houten betimmeringen bewaard gebleven in de indrukwekkende hal.

Schilderachtige romantiek
Een andere Gooise architect die veel voor de
ontwikkeling van de landhuisstijl heeft betekend, is J.W. Hanrath. Zijn eigen huis d’Olijftak
is gelegen in het villapark Kannesheuvel in Hilversum. De villa is in 1903 ontworpen als eigen
woonhuis met atelier en stond model voor
talloze villa’s die particulieren nadien door Hanrath lieten ontwerpen. De hal in het eigen
woonhuis van Hanrath toont de karakteristieke
knoppen op de trappalen en de hartjes in de
trapbalusters. Dergelijke motieven zijn in het
boek over het Gooi te vinden in twee huizen
van deze architect: De Bijlakker uit 1905, gebouwd in Laren voor twee ongetrouwde zusters en het huis Van de Weg in Blaricum voor de
schilder Brender á Brandis. Deze bijzondere

huizen hebben de tijd goed doorstaan en laten
zien, hoe zeer de aandacht van de architect
uitging naar de constructie van de houten onderdelen en naar de ambachtelijke afwerking.
Brender á Brandis liet zijn huis met atelier bouwen in 1914 en bleef er wonen tot aan zijn overlijden. Ook de schilder William Singer koos Hanrath als architect voor zijn villa De Wilde Zwanen
in Laren waarin thans het Singer Museum deels
is ondergebracht.
Na de stroom schilders en wereldverbeteraars vertrokken al snel grote aantallen deftige
burgers uit de gegoede burgerij en de middenklasse naar de Gooise dorpen. Ze werden aangetrokken door de relatief lage grondprijzen,
het vele groen of gewoon door de gezelligheid
en de gelijkgestemden die men er kon aantreffen. Goede trein- en tramverbindingen
maakten het mogelijk om naar het werk te
forensen. De familie Hamdorff heeft hiervan
goed kunnen profiteren. De architect Wouter
Hamdorff was een goede bekende in het Gooi.
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Atelier van William Singer in zijn woonhuis ‘De Wilde Zwanen’ te Laren (Singer Museum).

Hij werkte vanaf jonge leeftijd in het pension
van zijn oom Jan Hamdorff, het legendarisch
geworden hotel Hamdorff in Laren. De kunstenaarsvrienden die hij tijdens zijn werk in het
hotel maakte, gaven hem zijn eerste opdrachten toen hij in 1918 zijn eigen architectenbureau
begon in Laren.
Van het geld van zijn eerste twee grote opdrachten, waaronder Oranjestein uit 1919, dat is
opgenomen in het boek over het Gooi, bouwde
hij zijn eigen huis met atelier aan de Zevenen-
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derdrift/Lage Vuurscheweg (1920-1926). Vanaf
die periode ontwierp hij grote landhuizen voor
rijke industriëlen en handelaren. Zijn ontwerpen uit die jaren kenmerken zich door glooiende rieten kappen en muren van baksteen in
verschillende kleuren en maten, waardoor de
huizen mooi passen in het omringende landschap. De romantiek van het schilderachtige
landhuis had inmiddels de plaats ingenomen
van de idealistische hang naar het eenvoudige
landleven.
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Huis ‘Oranjestein’ te Laren ontworpen door Wouter Hamdorff, 1919 (foto BMBeeld).

Kenmerkend voor de huizen van Hamdorff en
tijdgenoten is de aanwezigheid van een Engelse woonhal. In Nederland is het trappenhuis
meestal niet in de hal, maar wel aangrenzend
aan deze ruimte gelokaliseerd. De hal is vaak
voorzien van een schouw en soms van een vast
zitje of cosy corner. Incidenteel was de hal ook
bedoeld om dansavonden te houden en deze
werd dan soms, net als in Engelse voorbeelden,
voorzien van een muziekgalerij, bijvoorbeeld in
het genoemde huis Oranjestein. De Engelse
architect Baillie Scott spreekt over deze functie
van de hal in een artikel in het tijdschrift The
Studio (opgericht in 1893), dat ook in Nederland goed werd gelezen. In 1903 verscheen een
artikel in het Bouwkundig Weekblad getiteld
‘Landhuis te Laren’ waarin de hal van Yellowsands, een ontwerp van Baillie Scott, werd
afgebeeld.
Barbara Laan is werkzaam op het terrein van het
cultureel erfgoed met als specialisatie het historische interieur. Zij werkt als publicist,
(waardestellend) onderzoeker, adviseur en projectleider/organisator voor musea, diverse over-

heden, stichtingen, bedrijven en particulieren. Zij
initieert en ontwikkelt onderzoeksprojecten
voor de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam en verzorgde tal van (boek)publicaties
over de Nederlandse interieurgeschiedenis in het
bijzonder uit de negentiende en twintigste eeuw.
Literatuur
www.historischeinterieursamsterdam.nl
Marlieke Damstra, Barbara Laan (red.), Het
Gooi. Interieurportretten van villa’s en landhuizen 1875-1945 (ISBN 9789079156405).
Jeroen van den Biggelaar e.a., Amsterdam.
Interieurportretten van grachtenhuizen 18751945 (ISBN 9789079156399).
Esther de Haan e.a., Zuid-Kennermerland. Interieurportretten van stadshuizen en villa’s 18751945 (ISBN 9789079156412).
Deze boeken zijn verkrijgbaar in de winkel en
bij Stokerkade Cultuurhistorische uitgeverij
www.stokerkade.nl
Winkelprijs € 19,50, gebonden, 224 p.
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Schrijvers tussen Vecht en Eem

Lodewijk van Deyssel en Jan Lodewijk
Pierson sr. en jr.

Hoe een schrijver een bankiersfamilie adviseerde
Frits Booy
Onder de schrijvers die inwoner van Baarn zijn geweest, is Lodewijk van Deyssel
naast Hella Haasse een van de bekendsten. Veel minder bekend als schrijver zijn de
Baarnse bankier Jan Lodewijk Pierson senior en zijn jongste zoon, de japanoloog
Jan Lodewijk Pierson junior. Beide Piersons publiceerden ook, de vader als
geschiedschrijver en vertaler en de zoon als dichter en japanoloog. Over het
dichterschap van J.L. Pierson jr. werd Van Deyssel als literair criticus door J.L.
Pierson sr. om advies gevraagd. Zo begonnen een reeks visites van deze Tachtiger
aan een veelzijdig begaafde bankier en een briefwisseling tussen deze twee
prominente Baarnaars.
Lodewijk van Deyssel is het pseudoniem van
Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (18641952). Hij was de zoon van een van de belangrijkste voorvechters van de katholieke emancipatie in de negentiende eeuw in Nederland:
prof. dr. Josephus Albertus Alberdingk Thijm
(1820-1889), schrijver, uitgever, boekhandelaar
en hoogleraar esthetica en kunstgeschiedenis
aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam.
Zijn zoon Karel ontwikkelde zich in een heel
andere richting: hij werd een van de belangrijkste schrijvers en critici van de Beweging van
Tachtig. Hij schreef de voor zijn tijd zeer openhartige naturalistische roman Een liefde
(Amsterdam 1887), die velen zo aanstootgevend
vonden, dat de tweede druk in een gekuiste
versie verscheen. Ook veel opwinding veroorzaakten zijn literaire kritieken, die vaak raak,
geestig en soms vilein zijn en door allerlei scheldwoorden en negatieve typeringen bij de gedupeerden in het verkeerde keelgat schoten, maar
die bij anderen veel leedvermaak veroorzaakten.
Van Deyssels autobiografisch werk is ook
opzienbarend, maar stelt wel hoge eisen aan
het geduld van de lezers. Velen haakten (en
haken) dan ook af, omdat de beschrijvingen
22

veel te lang en te gedetailleerd zijn (soms zelfs
van minuut tot minuut!). Daar staat tegenover
dat Van Deyssel een voortreffelijke spreker
was: vlot en duidelijk, erudiet en geestig. Hij
oogstte veel succes met voorleessessies, lezingen en redevoeringen. Dat leverde hem een
aardige bijverdienste op of een rijkelijk door
wijn besproeid diner, waarbij hij weer welsprekend van zich liet horen.

Verhuizing naar Baarn
In 1893 zocht Van Deyssel ‘een huis dat niet te
dicht bij andere staat en ook niet te ver er van
af’. Hij had vier jaar lang met tegenzin in Bergen op Zoom gewoond, maar dat alleen gedaan, omdat zijn oude moeder er in een klooster in de buurt verbleef. Zijn collega-schrijver en
vriend Frederik van Eeden uit Bussum kende
Van Deyssels woonwens en leende de ‘viets’
van de dichter Herman Gorter, ook woonachtig
in Bussum, om uit te kijken naar ‘huisjes voor
Thijm’. Van Eeden ontdekte een in zijn ogen
geschikte woning (bouwjaar circa 1875), die net
voor huur vrijgekomen was, genaamd Villetta
(wat ‘kleine villa’ betekent). Deze stond aan
het Eemnesser Hoog (nu Dillenburglaan 36,

TVE 36e jrg. 2018

Villa ‘De Bremstruik’, Waldeck Pyrmontlaan 26 te
Baarn.

hoek Van Lenneplaan/Dillenburglaan1 ) aan de
rand van Baarn en kon voor f 300 per jaar gehuurd worden. Van Deyssel was tevreden met
de tip van zijn vriend en besloot de villa te huren. Hij deed dat volgens mij ook, omdat hij dan
dichtbij twee bevriende mede-Tachtigers (Van
Eeden en Gorter) zou komen te wonen en tamelijk dichtbij Amsterdam, waar het literaire
leven van die tijd zich hoofdzakelijk afspeelde.
Op 15 september 1893 namen Van Deyssel,
zijn vrouw Catharina Bartholomea (Cato) Alberdingk Thijm-Horyaans (1864-1941) met hun
zoontje Joop hun intrek in de nieuwe woning.
Zij hadden vier weken mogen logeren bij de
familie Van Eeden in de villa Dennekamp aan de
’s-Gravelandseweg in Bussum. Daar leerden ze
vele kunstenaars kennen en kon hun zoontje
heerlijk met de twee jonge zonen van Van
Eeden spelen. Joop speelde daarna regelmatig
met Vincent van Gogh jr., de zoon van Jo van
Gogh-Bonger en Theo van Gogh, de broer van
de wereldberoemde schilder. Jo van Gogh was
een goede vriendin van Cato Alberdingk Thijm
en hield in die jaren, om een inkomen als weduwe te hebben, een pension in Bussum.
In 1901 verhuisden de Van Deyssels naar een
gloednieuwe woning, de villa De Bremstruik, pal
gelegen naast Villetta, op Waldeck Pyrmontlaan 8 (nu 26). De Bremstruik was ontworpen
door de bekende architect K.P.C. de Bazel,
maar er zaten wel wat gebreken aan, getuige
een aantal brieven van Van Deyssel.2 Deze nieuwe woning was speciaal voor het gezin Van

Lodewijk van Deyssel, 1934 (schilderij van Isaac
Israels, coll. Nederlands Letterkundig Museum,
Den Haag).

Deyssel gebouwd en betaald door zestig vrienden en bewonderaars ter gelegenheid van de
koperen bruiloft van het echtpaar.3 Ook werd
Van Deyssel financieel door enkele vrienden
geholpen, vooral door Gorter. In 1918 moest De
Bremstruik helaas worden verkocht, want Van
Deyssel wilde van zijn vrouw af. Zij scheidden
zeer tegen haar zin en vertrokken naar Haarlem, waar zij – uiteraard apart – in een pension
gingen wonen.
In beide Baarnse villa’s zou Van Deyssel de
culturele top, wonend tussen Vecht en Eem
(maar ook erbuiten), ontvangen: bekende kunstenaars, hoogleraren en critici, al dan niet met
hun echtgenotes en kinderen. Dat waren onder
anderen schrijver en arts Frederik van Eeden
(uit Bussum), de dichters en classici Herman
Gorter (ook uit Bussum) en Pieter C. Boutens,
criticus en dichter Willem Kloos, schilder en
schrijver Jacobus van Looy (uit Soest), componist en classicus Alphons Diepenbrock, romanschrijver Frans Coenen, filosoof G.J.P.J. Bolland, criticus en hoogleraar Albert Verwey,
criticus en radiospreker P.H. Ritter jr., de architecten K.P.C. de Bazel en H.P. Berlage, de schilders Willem Witsen en Ferdinand Hart Nibbrig
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Bankier J.L. Pierson sr., 1935 (tekening van Jan Boon,
coll. onbekend).

(uit Laren), schilder, lithograaf en glazenier
Richard Roland Holst met zijn vrouw, de dichteres en toneelschrijfster Henriëtte Roland Holstvan der Schalk (ook uit Laren), en hun neef, de
dichter Adriaan Roland Holst.
In zijn Baarnse tijd schreef Van Deyssel Schetsen uit een Kinderleven (1902) en de roman Het
leven van Frank Rozelaar (1911). Hij correspondeerde toen uitgebreid met Frederik van Eeden
en Albert Verwey. Van Deyssel maakte graag
lange wandelingen om te genieten van bos en
polder zoals door de polder naar BunschotenSpakenburg en over de Zuiderzee- en de Eemdijk terug en door de bossen naar Hilversum en
Bussum en zelfs naar Amsterdam.

Contact met Boy Pierson en zijn vader
In augustus 1912 werd Van Deyssel benaderd
door een jongeman uit een zeer gegoede familie in Baarn, die woonde in de vorstelijke, in
24

Italiaanse neo-renaissancestijl gebouwde villa
Uytenbosch aan de Amsterdamsestraatweg.
Zijn naam was Jan Lodewijk Pierson jr. (18931979), maar hij werd Boy genoemd ter onderscheiding van zijn vader met dezelfde voornamen, de bankier J.L. Pierson sr. (1854-1944).
Boy werkte toen met tegenzin op de bank van
zijn vader. Hij zond Van Deyssel een dik schrift,
met daarin op de linkerpagina´s de onuitgegeven Zondagsliederen van zijn grootvader Allard
Pierson sr. (1831-1896), de bekende en invloedrijke theoloog, schrijver, dichter en hoogleraar
esthetica en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Op de rechterpagina´s
van het cahier stonden gedichten van Boy zelf.
In een begeleidend briefje schreef hij aan Van
Deyssel: In de groote hoop dat U mij een
zoodanigen kritiek sturen zult, dat ik met deze
schrijverijtjes ophoud, zend ik U eenigen van mijn
gedichtjes. Natuurlijk wilde de jonge dichter het
tegendeel vernemen van de voornaamste criticus van de Beweging van Tachtig! Vanwege
een verblijf in het buitenland reageerde Van
Deyssel pas begin oktober 1912.
Wat die reactie inhield, is niet duidelijk, doordat we alleen het antwoord erop van Boy Pierson kennen en dat is vaag. Het lijkt erop dat
Van Deyssel zich heeft ingehouden. Hij was
vast en zeker onder de indruk van de zeer voorname familie, waartoe Boy behoorde: een oudoom van hem, Nicolaas Pierson, was zelfs minister van financiën en minister-president geweest. Bovendien vertelde Van Deyssel altijd
graag, dat zijn vader, professor Alberdingk
Thijm, goede contacten had gehad met professor Allard Pierson sr., de vader van J.L. Pierson
sr.. Van Deyssel hoopte natuurlijk via Boy met
diens vader, J.L. Pierson sr., in contact te komen.
In een ‘Amerikaansche tuf’
Dat contact kwam inderdaad tot stand, maar
Van Deyssel moest er wel vier jaar op wachten.
In 1916 namelijk kwam J.L. Pierson sr. bij Van
Deyssel in een brief op de dichtprobeersels van
zijn jongste zoon Boy terug. Dat geeft volgens
mij aan, dat Van Deyssel die poëzie indertijd niet
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Villa ‘Uytenbosch’ van bankier J.L. Pierson sr. en zijn
gezin (coll. Hist. Kring Baerne).

had afgekraakt! Vader Pierson schreef dat het
steeds de bedoeling was geweest dat Boy evenals zijn oudste zoon Allard bij zijn bankiersfirma,
gevestigd in Amsterdam, voorgoed in dienst
zou komen. Maar Boy wilde liever letterkundige
worden! Of Van Deyssel als ervaren deskundige
op dat gebied vader Pierson daarover wilde
komen adviseren, was het verzoek. Nou, dat
wilde Van Deyssel wel (en mijns inziens wat
graag vanwege de deftige bankiersfamilie). Dus
reed op een avond een zeer luxueuze Amerikaanse auto bij De Bremstruik voor om de meest
gevreesde literaire criticus van die tijd naar villa
Uytenbosch van bankier J.L. Pierson sr. in hetzelfde dorp te brengen. En het bleef niet bij één
keer, want vele autoritten met Van Deyssel naar
Uytenbosch zouden volgen.
Van Deyssel vond het allemaal geweldig interessant. In een brief van 5 december 1916 aan
Inge Koenen, een achternichtje van de
Piersons4, schrijft hij, soms nogal pedant:
Hoe heette ook weêr de beroemde carosse van
wijlen uwen Oudoom Allard?5 Enfin, weinig dingen zijn zoo treffend als de piëteit waarmede
uwe hooggeachte nevenfamilie de letterkundige
tradities handhaaft. Niet alleen dat het zomerhuis van den jongen Allard6 te Baarn […]
“Intimis” heet naar de roman van den grooten
schrijver7; maar een der wagens van neef van
Uytenbosch8 draagt den zelfden doopnaam als
de vermaarde Vondelparkkoets uws Oudooms.
De chauffeur kan dien echter niet goed onthouden en voegt mij den eenen avond toe „stapt U
in Carcassonne” en den anderen „stapt U in Carmagnolle”, als hij mij telkens halen komt voor de

paedagogische overleggingen in zake uwen jeugdigen neef.9
Ik kom dan in een prachtig mooi huis, wel zoo
groot, ja, wel zoo groot als de synagoge van
Warschau bij voorbeeld10, en waarvan de binnenarchitectuur opmerkelijk onderbroken wordt
door eenigszins professorale en eenigszins Bohème reminiscenzen. Zoo zal soms midden op den
weidschen gevel achter de voorruit een nonchalant geschreven bericht vermelden, dat alle bewoners, logés en personeel, uit zijn. Zoo zullen,
midden op een colonnade in een studeerzaal,
kleine plaatjes gehecht zijn, met de afbeeldingen
van beroemdheden der dicht- en toonkunst.
Maar ik zeg natuurlijk nix, want ik vind het al
heerlijk zoo eens of twee maal op een avond in
zoo´n pracht van een Amerikaansche tuf te zitten, dat begrijpt men wel, hè? Ook al duurt de
tocht slechts 90 seconden. In dezen wagen is
letterlijk alles. Men drukt op een knopje en er
komen allerlei bloemen, waayers, dranken en
spellen naar iemand toe, op een ander knopje en
de kinema, een kleine maar heel scherpe, begint
te spelen. Het is maar voor even maar toch aardig. […]
Ja, als Boy nu gaat studeren in Oxford, Bonn
en Parijs, overal een jaar ongeveer, dan zal oom
Karel11 dat zoo in overweging gegeven hebben
aan neef Jean-Louis.12 Curieus toch, zoo als het
loopen kan, niet?

Mislukte dichter, geslaagde japanoloog
Of de studieadviezen van Van Deyssel door de
vader van Boy werden nagevolgd, vermeldt de
historie niet. De Eerste Wereldoorlog zal eventuele plannen hebben vertraagd, zo niet verijdeld. Door het toenemende contact van zijn
vader met Van Deyssel kwam Boy vanaf 1916
regelmatig in De Bremstruik op bezoek; hij
mocht zelfs boeken van deze Tachtiger lenen.
Dat was wel heel bijzonder, want Van Deyssel
stond erom bekend, dat hij zijn boeken zelden
uitleende, ja, dat hij geleende boeken bijna
nooit teruggaf. Dat getuigt een aan Boy uitgeleend boek dat de componist Alphons Diepenbrock toebehoorde!
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Wat het advies van Van Deyssel ook geweest
moge zijn, het verhinderde Boy niet te publiceren: in 1916 verscheen zijn roman Verdi bij W.L.
& J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij te Rotterdam onder het pseudoniem J.L. Gregory. Die
schrijversnaam had Boy ontleend aan de voornamen van zijn overgrootvader Jan Lodewijk
Gregory Pierson (1806-1873). Boys poging om
een decadente roman te schrijven zoals Couperus dat toen al had gedaan, werd neergesabeld
door schrijver en criticus Israël Querido.13 Toch
zette Boy door: hij publiceerde bij Brusse ook
de dichtbundel Verzen (1917) en Het lied van de
zonde (1918) en de novelle Paul en Veda (1920).
Ook deze uitgaven hadden geen succes, want
er werden erg weinig exemplaren van verkocht
en de critici vonden het romantisch gestamel
dat in retorische vaagheid verloopt. Het lied van
de zonde achtte men een sterk overdreven
imitatie van de stijl van de Franse dichter Baudelaire.
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Hieruit moet Boy de conclusie hebben getrokken, dat hij als literator was mislukt. Gezien de
erotische en vaak onleesbare passages in en de
afbeelding van een vrouwelijk naakt voorop en
in Het lied van de zonde zal zijn familie daar –
ondanks het pseudoniem – niet rouwig om
geweest zijn! En in de memoires van Boys vader, verschenen in 1926, is helemaal niets te
vinden over deze literaire pogingen.
Maar gelukkig had Boy Pierson meer in zijn
mars op het gebied van de taal en letteren. Hij
stortte zich op een studie Japans, promoveerde en bracht het zelfs tot bijzonder hoogleraar
aan de Universiteit van Utrecht. Hij woonde
met zijn vrouw Lucie Marie Franssen (18781959), die romans publiceerde onder de schuilnamen Ellen Forest en Lucie de Gérardie, in de
riante villa Mukashi op Tafelbergweg 40 in Laren, waar Van Deyssel wel eens op theevisite
kwam. Boy bleef met deze Tachtiger, die 88
jaar oud werd, tot diens dood in 1952 contact
houden. Hij zal de geleende boeken wel aan
Van Deyssel hebben teruggebracht.
Merkwaardig is het dat Van Deyssel in 1950 in
zijn herinneringen aan de familie Pierson, die hij
naar aanleiding van het jubileum van de bankiersfirma Pierson & Co in Elseviers Weekblad
publiceerde, met geen woord rept over Boy
c.q. prof. dr. J.L. Pierson jr. Misschien heeft dat
te maken met het feit dat Boy en zijn vrouw in
1945 vanwege Deutschfreundlichkeit en hun
sympathieën voor het fascisme en Mussolini
(Boys vrouw vertaalde werk van hem) op last
van de burgemeester van Laren werden geïnterneerd. Boy verzette zich in een goed gefundeerd verweerschrift heftig tegen deze beschuldigingen en met succes. Na onderzoek
door de Eereraad voor Letterkunde werd het
echtpaar Pierson in 1947 gerehabiliteerd.

Veel wederzijdse waardering
J.L. Pierson sr. ging in 1921 met pensioen en
zette zich aan het schrijven van enkele historische werken: De heropende schoolstrijd (1905),
De Medici (1935) (ook bankiers!) en De achttiende dynastie van Oud-Egypte (1936). Hij preten-
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Voorkant van ‘De Medici’ (Amsterdam 1935) door J.L.
Pierson.

Villa ‘Mukashi’ van prof.dr. J.L. (Boy) Pierson en zijn
vrouw te Laren.

van den filosoof Keyserling.15 Verder maakte hij
eenerzijds achttien maal per boot de reis naar
New York in verband met de stichting van zijn
Bank-filiaal daar, en schreef anderzijds zoowel
zijn boeken over Oud-Egypte en de Medici als zijn
uitvoerige mémoires.

deerde niet nieuwe informatie te publiceren,
maar wilde lezers een overzicht geven van bepaalde historische onderwerpen. In 1926 gaf hij
zijn memoires in druk uit.14
In 1939 schreef hij ter gelegenheid van de
vijfenzeventigste verjaardag van Van Deyssel
positief over hem in twee nummers van het
gezaghebbende tijdschrift De Nieuwe Gids. Van
Deyssel schreef op zijn beurt in 1950 in Elseviers
Weekblad met veel waardering en bewondering over de schrijvende bankier, die hij prees
vanwege diens veelzijdigheid en relatieve soberheid:
Altoos heb ik in de bankier J. Louis Pierson bewonderd dat in hém culmineerde die zeldzame
samengang in één mensch van uitstekende bekwaamheid zoo wel in het Finantie- als in het
wezen van Kunst en Letteren. Terwijl hij zonder
boven zijn budget uit te gaan, bijvoorbeeld, twee
of drie maal in de week een groot feest had kunnen geven in zijn vorstelijke villa Uytenbosch te
Baarn, schiep hij er behagen in honderden avonden te besteden aan de vertaling van het zeer
hoog door hem gewaardeerde ‘Reisetagebuch’

Tussen 1924 en 1944, het jaar waarin J.L. Pierson sr. in Baarn overleed, bleef Van Deyssel
vooral schriftelijk contact met hem houden.
Daarbij wisselden beide briefschrijvers – die
elkaar altijd keurig bleven vousvoyeren – het
meest van gedachten over de ideeën van de
Duitse filosoof Keyserling. In De Nieuwe Gids
heeft Van Deyssel meermalen over deze ideeën
geschreven.16
Van Deyssel en bankier Pierson bleven elkaar
ook ontmoeten. Dat gebeurde in de zomer in
Noordwijk aan Zee bij een kopje koffie of thee
in de zomervilla Het Huis aan Zee van de
Piersons. Vanaf zijn toenmalige woonplaats
Haarlem was het voor deze Tachtiger op leeftijd niet zo’n lange reis naar de toen chique
badplaats. Maar Albert Verwey, die ook in
Noordwijk woonde en ooit een van zijn beste
vrienden en jarenlang zijn mederedacteur was,
werd door Van Deyssel na 1905 niet meer bezocht, omdat die relatie door te grote verschillen in opvatting over literatuur in dat jaar had
opgehouden te bestaan.
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De ideeën van filosoof Keyserling
Graaf Hermann von Keyserling (1880-1946) verwerkte in zijn Reisetagebuch eines Philosophen
zijn filosofische indrukken van een reis (in 19111912) langs de Middellandse Zee en het Suezkanaal, door Ceylon, India, China, Japan en NoordAmerika. Oosterse wijsheid en westerse opvattingen worden zo vergeleken en steeds wordt
de vraag gesteld: Brengt deze cultuur ons geestelijk verder? Het gaat immers niet om
‘vooruitgang’ maar om ‘vervolmaking’! De auteur kon zo in elke cultuur opgaan, dat hij er deel
van ging uitmaken. Het motto van het boek luidt
dan ook: De kortste weg tot zich zelf leidt om de
wereld. Het Reisetagebuch was zeer succesvol:
50.000 exemplaren werden verkocht!
Wat politieke opvatting betreft, was Keyserling van mening dat oorlog geen goede oplossing is voor internationale conflicten. In plaats
daarvan zouden internationale basisrechten en
-principes de vrede moeten bewerkstelligen of
waarborgen. Hij propageerde in zijn politieke
geschriften, daardoor geïnspireerd door het
boek Politeia (De Republiek) van de Griekse
filosoof Plato, dat alleen bepaalde individuen
door hun afkomst en levensomstandigheden
geschikt waren om te regeren (sociaal darwinisme). Deze nieuwe aristocraten waren voornamelijk succesvolle zakenlieden en bankiers.
Later verdraaiden de nazi’s de opvattingen
van Keyserling om zo een dictator die boven de
wet staat, te propageren. Tegen deze politieke
opvattingen zette de filosoof zich in publicaties
krachtig af. Toen Hitler aan de macht kwam,
herriep zijn regering het Duitse burgerschap
van de uit Estland geëmigreerde Keyserling en
legde hem huisarrest op. Daardoor raakten hij
en zijn vrouw geïsoleerd en verarmd en ging de
gezondheid van de filosoof sterk achteruit.
Bronnen
J.L. Gregory, Het lied van de zonde. Rotterdam
1918.
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Graaf Hermann Keyserling, Het reisdagboek van
een philosoof. Geautoriseerde Nederlandsche
vertaling van J.L. Pierson. Twee delen. Baarn
1924.
Elseviers Weekblad van 12 augustus 1950.
Lodewijk van Deyssel, Gedenkschriften. Zwolle
1962.
Literatuur
Harry G.M. Prick, ‘Tussen Bremstruik en Uytenbosch. Lodewijk van Deyssel in contact met
Jan Lodewijk Pierson Jr.’, in: Van Baerne tot
Baarn. Baarn 1999, p. 243-253.
Idem, Een vreemdeling op de wegen. Het leven
van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. Amsterdam 2003, p. 335-843.
Hans Bronkhorst, Standplaats Baarn. Baarn
2016, p. 49-64.
www.schoolofwisdom.nl
Noten
1. De Dillenburglaan is pas na Van Deyssels tijd in
Baarn aangelegd, precies tussen de twee villa’s
die hij in zijn Baarnse tijd bewoonde.
2. Zo was de pomp voor de keuken buitenshuis
aangebracht (brief van 11-4-1901), lag de beerput
te dicht bij het huis (idem) en waren enkele zandstenen vensterbanken aan de buitenkant na een
tijdje gebarsten (brief van 16-11-1901).
3. Wie wil weten welke vrienden en bewonderaars
dat waren, raadplege Een vreemdeling op de wegen (Amsterdam 2003) van Harry M.G. Prick, p,
597-598.
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4. Een van de grootmoeders van Inge Koenen was
een zuster van Allard Pierson sr. (zie noot 5).
5. Allard Pierson sr., vader van Jan Lodewijk Pierson
sr. en grootvader van Allard Pierson jr. en Jan
Lodewijk (Boy) Pierson jr.
6. Allard Pierson jr. (1884-1955), bankier, oudste
zoon en medefirmant van J.L. Pierson sr., die de
villa Intimis aan de Ferdinand Huycklaan in Baarn
had laten bouwen. Jaren later woonde onder
anderen de bekende mediamagnaat Joop van de
Ende in deze zeer riante woning.
7. Zie noot 5.
8. Bankier J.L. Pierson sr.
9. Dat was Boy Pierson. De Piersons en de Van Deyssels waren toen al telefonisch bereikbaar.
10. Villa ‘Uytenbosch’ aan de Amsterdamsestraatweg
in Baarn, in 1972 afgebroken.
11. Zo liet Van Deyssel zich door Inge Koenen, het

achternichtje van de familie Pierson, noemen.
12. Boys vader, J.L. Pierson sr.
13. Querido schreef onder meer: En deze machtelooze
trucs-maker, dit na-bazelende Couperus-manneke,
zal ons even zijn Beau Brummel-snakerijtjes en zuur
uitgedroogden Oscar Wilde-achtigen paradoxenonzin komen voorduikelen? (Algemeen Handelsblad
van 4-11-1916)
14. Deze memoires werden onder de titel Mémoires.
Uit de jaren 1854-1926 in boekvorm uitgegeven,
uitsluitend bedoeld voor de familie en een enkele
goede vriend.
15. Piersons vertaling van Das Reisetagebuch eines
Philosophen. Aufzeichnungen (München und Leipzig 1919) van Hermann Keyserling verscheen in
1924 bij Hollandia-Drukkerij in Baarn.
16. In De Nieuwe Gids van oktober 1926, maart 1928 en
maart 1929.

Historisch Café

TVE organiseert in de maanden januari, maart, mei, september en november samen met het
Stadsarchief, de Vereniging Vestingstad Naarden en het Comenius Museum op de derde 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 bijdrage in de ‘hoed’
wordt zeer op prijs gesteld.
De komende onderwerpen:
 Woensdag 21 maart: Paul Joseph over hoe zijn Joodse familie in Naarden aan deportatie ontsnapte. Zijn verhaal is de basis voor een documentaire van Annet Betsalel.
 Woensdag 16 mei: Hetty Laverman over het project Geopark.
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De kaart verklaard

De Topografische Militaire Kaart uit omstreeks 1850
Ed van Mensch
Voor de bestudering van het landschap van het Gooi en de Vechtstreek van vóór de
grote landschappelijke, stedenbouwkundige en infrastructurele veranderingen, zijn
gedetailleerde kaarten van rond 1850 een goed hulpmiddel. In die periode
verscheen de eerste uniforme, betrouwbare topografische kaart van Nederland: de
Topografische Militaire Kaart (TMK). Deze kaart werd op de eerste plaats gemaakt
als informatiebron voor militairen, maar al spoedig kreeg deze kaart ook
waardering van de burger. Met het verschijnen van deze kaart begon een nieuwe
periode in de overheidscartografie in Nederland. De uniforme gedetailleerde
kartering werd vanaf die tijd onafgebroken voortgezet.
Voorgeschiedenis
In de tweede helft van de achttiende eeuw
ontstond het idee bij militaire ingenieurs en
landmeters om, in navolging van Frankrijk en
Pruisen, het hele land topografisch in kaart te
brengen. Door de zelfstandigheid van de gewesten en daarna de Franse bezetting verliep
de uitvoering moeizaam. De landsverdediging
was de verantwoordelijkheid van de Raad van
State en deze zette de gewesten onder druk
om mee te werken aan de realisatie van deze
kaart.
De Nederlandse militair en cartograaf baron
C. R. Th. Krayenhoff (1758-1840) besloot in 1802
een nieuw driehoeksnet voor heel Nederland
op te zetten, omdat de bestaande metingen
onvolledig waren en vol fouten zaten. Met de
driehoeksmetingen werden belangrijke punten
in het landschap nauwkeurig op de juiste plaats
op een plat vlak gepositioneerd. Het nam een
flink aantal jaren in beslag. Pas in 1811 was voor
het hele koninkrijk de betrouwbare meetkundige grondslag gereed. Het driehoeksnet bleef
daarna tot in 1932 de basis bij het maken van
kaarten.
De opmetingen door Krayenhoff met behulp
van geografisch ingenieurs en militairen met
een specifieke opleiding in landmeten en karteren, leidde in 1822 tot de Kaart Krayenhoff.
Deze kaart was de voorloper van de TMK, maar
had een grotere schaal en besloeg alleen het
30

gebied ten noorden van Roermond. Deze kaart
werd uitgegeven door het Depot-Generaal van
Oorlog, naar Frans voorbeeld opgericht in
1806. Krayenhoff was in de eerste jaren de directeur van deze militaire afdeling.
In die tijd was er een machtsstrijd in het leger
gaande tussen de genieofficieren en de officieren van de Generale Staf rond de vraag, wie de
taak had en verantwoordelijk was voor de militaire kartering. Door handig manipuleren slaagde de Generale Staf er uiteindelijk in de TMK te
realiseren.
De afscheiding van België had ook invloed op
het karteringswerk en op de afdelingen die zich
met de cartografie bezighielden. Door de op 25
augustus 1830 uitgebroken volksopstand te
Brussel stopten direct alle activiteiten van de
officieren van de Militaire Verkenningen in de
Zuidelijke Nederlanden. Na spannende weken
werden in oktober de persen en bescheiden
vanuit Gent per boot naar Nederland vervoerd.
Na deze verplaatsing ging alle aandacht op de
eerste plaats uit naar het karteren van het
nieuw ontstane grensgebied.
Toch volgden al spoedig de initiatieven om
tot een topografische kaart van heel Nederland
te komen. Stafofficieren brachten in 1834 het
gebied rond Tilburg in kaart op een schaal van
1:25.000. De reden om juist deze stad uit te
kiezen was dat in Tilburg het hoofdkwartier van
de kroonprins zetelde. Nadat de kroonprins, de
latere koning Willem II, en de opperbevelheb-
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Legenda bij de TMK, 1864.

ber positief waren over de resultaten, werd
heel Noord-Brabant op deze wijze in kaart gebracht. De koning gaf in 1842 toestemming om
de kaart uit te breiden met Limburg en het
Gelderse gebied. Snel hierna mocht het gebied
worden uitgebreid tot het gehele land. De opnames konden in 1859 worden afgerond.

Aanvankelijk zag de Minister van Oorlog niet de
noodzaak in van een gedrukte topografische
kaart van heel Nederland. Enkele kopieën in
handschrift van de kaarten van de grensgebieden en belangrijke delen van het land leken
hem voldoende. Het toeval wilde dat in 1852 de
directeur van de steendrukkerij, het Derde Bu-
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Portret Luitenant-generaal baron Cornelis Rudolph
Theodorus Krayenhoff (1758-1840), litho E. Spanier,
Den Haag, naar tekening J.H. Hoffmeister (coll. Beeldbank Noord-Hollands Archief, inv.nr. NLHlmNHA_587_00733_M).

reau van de Genie, baron H.F.Ch. Forstner van
Dambenoy, de Minister van Oorlog werd. Hij
was er fervent voorstander van om de kaarten
te laten drukken op de steendrukkerij. Zo
kwam er toch een gedrukte kaart van het hele
land.

Werkwijze
Het centrale punt voor de projectie bij het karteren lag op de meridiaan door de Westertoren
van Amsterdam (51° 30’) in de buurt van
Chaam, het toenmalige middelpunt van het
koninkrijk. Na de scheiding tussen Nederland
en België vormde dit punt niet meer het centrum van het land, maar de Commissie Topografische Kaart besloot de ligging van dit punt
niet te wijzigen, omdat het erg veel werk zou
vergen om de ligging van het middelpunt in alle
metingen en berekeningen te wijzigen. De
meetkundige grondslag bestond uit het driehoeksnet van Krayenhoff. Waar nodig werd dit
32

Deel van de legenda bij de TMK, 1864.

netwerk door officieren met een secundaire
driehoekmeting verdicht. Een van de geëiste
uitgangspunten was dat de stad Amsterdam in
het midden van een kaartblad kwam te liggen.
Voor het opmaken van de TMK gingen de
landmeters uit van al bestaande kadastrale
kaarten. Het Kadaster, opgericht in 1807, had
vanaf 1832 van alle gemeenten kaarten gemaakt in de schalen 1:5.000, 1:2.500 of 1:1.250
en voorzien van uitgebreide registers. Op de
plans, zoals kadastrale kaarten werden genoemd, waren voornamelijk de begrenzingen
van de percelen aangegeven. Topografische
details stonden nauwelijks op deze kaarten.
Buiten de gemeentegrenzen was geheel niet
gekarteerd. Voor de TMK werden deze kadastrale kaarten verkleind naar de schaal 1:25.000
en met behulp van meetpunten ingepast in het
driehoeksnet en opgeplakt op een groot vel
karton. Deze grote vellen karton werden in
handzame stukken gesneden van ca. 40x50 cm,
de zogenaamde Veldminuten.
Voor het veldwerk ging de officier-verkenner
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Bladwijzer voor de 62 bladen van de TMK, 1850.

in de zomermaanden te paard naar het gemeentehuis, vergezeld door een marechaussee. De burgemeester was verplicht om alle
medewerking te verlenen. De marechaussee
moest helpen bij metingen en bracht boodschappen over naar andere verkenners in de
omgeving. De topografische officier tekende
op de Veldminuten de ontbrekende topografische details en hoogtecijfers in. Voor de namen
op de kaart, de toponiemen, ging de verkenner
in gesprek met de plaatselijke bevolking. De zo
verkregen namen bleken niet altijd betrouwbaar en leidden soms tot vreemde namen. In
de middag keerde de verkenner terug naar zijn
standplaats om daar de op die dag opgenomen
terreingegevens te inkten, te kleuren, in te
schrijven en de kaart verder op te werken. Het
vroeg de nodige aandacht om alle aansluitfouten van de verschillende kadastrale kaarten
weg te moffelen.
Drie cartografen deden in één jaar het veldwerk dat nodig was voor de vervaardiging van
één kaartblad. Gedurende de wintermaanden
was het te koud om buiten te werken en werden de Nettekeningen op de schaal 1:25.000
gemaakt en vervolgens verkleind naar een kaart
op de schaal 1:50.000. De grote groep cartografen maakten alle benodigde Nettekeningen in
de periode 1830–1850. Bij het karteren was het
standaardiseren van de gebruikte symbolen een
uitgangspunt. Voor die tijd bestonden er verschillende systemen, de cartograaf bepaalde
vaak de vormgeving van de kaart.
Op de TMK werd de wijze waarop het landschap op de kaart werd aangegeven voor het
eerst gestandaardiseerd. De regels gaven een
specificatie van de details die in het landschap
van belang werden geacht en dus op de kaart
moesten komen. In de handleiding van E.G.W.
Roloff, die leiding gaf aan de verkenners, stonden acht onderdelen:
a-Alle ongelijkheden of oneffenheden der
gronden, of zoo als men het noemt de bewegingen van het terrein.
b-Alle bosschen of geboomte, heggen of
struikgewassen.
c-Alle weiden, bougronden, moerassen, hei-

den, zandgronden etc.
d-Alle wegen, zoo ordinaire als bijwegen en
voetpaden.
e-Alle wateren hetzij van rivieren, beeken,
meiren, sloten of grachten.
f-Alle woonsteden of andere door menschenhanden gemaakte werken.
g-Alle positiën van troepen.
h-Alle militaire of geographische kenmerken.

Het drukken
Op basis van de Nettekeningen maakten speciaal
daartoe opgeleide graveurs van het Topografische Bureau van het Ministerie van Oorlog grote
steengravures. De lithostenen kwamen uit de
streek van Solenhofen in Beieren en hadden een
formaat van ongeveer 70x98 cm, een dikte van
ca. 4 cm en een gewicht van ongeveer 70 kg per
stuk. De stenen werden goed vlak en glad geslepen, gepolijst en met gom geprepareerd om
vervolgens de Nettekening, in spiegelbeeld, op
de steen over te brengen. Het graveren van een
volledig blad vroeg ongeveer twee jaar werk.
De 62 kaartbladen van de TMK werden
gedrukt in de periode 1850-1864, waarvan 54
op een formaat van 50x80 cm, exclusief de
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Titelblad TMK, 1850.

randinformatie (is 40x25 km) en 8 op het formaat van 40x50 cm.
De kaarten waren zeer minutieus gegraveerd. Ze toonden de verdeling van de grond in
percelen, de hoogteverschillen, het grondgebruik en de bebouwing. De verschillende vormen van grondgebruik werden met symbolen
aangegeven, het reliëf was in beeld gebracht
door arceringen en de terreinhoogte en de
zomerstand van het polderwater stonden op
de kaart vermeld. Op het titelblad stond dat de
kaart was gemaakt door de officieren van de
‘Generalen Staf‘. Dat zou er toe leiden dat alle
latere topografische kaarten tot op vandaag de
dag ten onrechte de naam ‘stafkaarten’ kregen. Van de eerste oplage van ca. 400 exemplaren waren er slechts 25 voor militair gebruik
bestemd. Deze zogenaamde veldstellen werden met de hand ingekleurd.
De kaartbladen oogstten toen en ook nu nog
veel waardering door het fraaie graveerwerk.
Ondanks het ontbreken van kleuren hadden de
graveurs door zeer gedetailleerd graveerwerk
veel informatie in het kaartbeeld weten te verwerken. Vanaf het begin waren de kaartbladen
ook voor het publiek te koop. Via de boekhandel J. Smulders in Den Haag konden de kaarten
worden gekocht voor f 2,80 per blad (het
weekloon van een arbeider bedroeg toen ongeveer f 1,00). De verkoop verliep goed waardoor de aanvankelijke voorzichtige oplage van
300 stuks werd verhoogd tot 400 exemplaren
per drukgang. Zodra een kaart was uitverkocht,
verscheen een nieuwe, herziene oplage.
In de periode 1850-1873 werden vele deel34

bladen van de kaart bijgewerkt en herdrukt.
Helaas verzuimden de kaartmakers om op de
kaart het jaartal van de herziening aan te geven. Op elk kaartblad bleef het jaartal van de
eerste druk staan. Voor iedere herdruk verwerkten de kaartmakers de correcties in de
gravuresteen. Dit was een lastige klus, doordat
eerst het te wijzigen gebied voorzichtig moest
worden uitgeslepen om vervolgens de nieuwe
situatie daar in te graveren. Deze methode was
natuurlijk wel veel goedkoper dan een nieuwe
steen graveren. De uitgever besteedde er veel
aandacht aan om de kaart actueel te houden.
Omstreeks 1862 kwam de Minister van Oorlog overeen met de Minister van Binnenlandse
Zaken, waar Waterstaat onder viel, om alle
geplande wegen, waterwegen, inpolderingen
en dergelijke direct door te geven aan de kaartmakers. Doordat niet alle wijzigingen in het
landschap juist en tijdig op de kaarten werden
gewijzigd, of doordat plannen anders werden
uitgevoerd dan gepland, verloren de kaarten
hun betrouwbaarheid.
In 1868 onderging de organisatiestructuur
van de kaartmakers opnieuw een wijziging.
Door de samenvoeging van Het Topografische
Bureau met de Militaire Verkenningen tot de
Topographische Inrichting kwamen het karteren, het tekenen en het graveren in één organisatie. Vanaf dat jaar stopte de verkoop aan het
publiek en konden alleen de militaire afdelingen en andere overheidsinstanties deze kaarten verkrijgen. De TMK kreeg in 1877 een opvolger in een nieuwe topografische kaart, een
meerkleurendruk, op de schaal 1:25.000 en
gedrukt op kleinere kaartbladen. Deze kaarten
werden vaak aangeduid als de Bonnebladen.

De bladen van het Gooi en de Vechtstreek
Doordat Amsterdam, als uitgangspunt, midden
op een kaartblad moest komen te liggen, had
dit tot gevolg dat het Gooi aan de rand van het
kaartblad lag. Hierdoor kwam het Gooi op vier
kaartbladen te liggen. In het overzicht staan de
kaartbladen beschreven en is aangegeven,
wanneer de kaarten zijn verkend, gedrukt, ge-
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wijzigd en zijn uitgegeven. Het is lastig om de
kaart op het kaartbeeld te dateren, doordat
bijvoorbeeld geplande nieuwe wegen en inpolderingen al op de kaart werden gezet, voordat
deze waren aangelegd of uitgevoerd, terwijl
andere wijzigingen in het terrein soms lang na
hun ontstaan in de kaart werden verwerkt.
Als voorbeeld van het kaartbeeld staan op
pagina’s 36 en 37 een detail van het kaartblad
25 en de desbetreffende Nettekening .
Ed van Mensch werkte bij het Goois Museum/
Museum Hilversum te Hilversum. Hij is bestuurslid van de Hilversumse Historische Kring Albertus
Perk, Stichting Stad en Lande van Gooiland en
TVE en schrijft artikelen en geeft lezingen over

de geschiedenis van het Gooi.
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Overzicht van de belangrijkste topografische kaarten van Nederland vanaf circa 1800
Choro-Topographische Kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden,
zgn. Kaart Krayenhoff, 1808. Vervaardigd door C.R.T. Krayenhoff, kopergravure, negen bladen,
elk 83x92 cm, schaal 1:115.200. De eerste landsdekkende topografische kaart van Nederland.
Tot omstreeks 1876 bijgewerkt en opnieuw uitgegeven. Nettekeningen, 1830-1850. Getekende
historische topografische kaarten, in kleur, op schaal 1:25.000. Deze kaarten vormden de basis
voor de Topografische en Militaire Kaart.
Topografische en Militaire Kaart, 1850-1864. Steendruk in zwart-wit, 62 bladen op formaat
85x57 en 40x50 cm, schaal 1:50.000.
Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, zgn. Bonnebladen.
Vervaardigd vanaf 1865, verschenen vanaf 1877, herzien tot in 1930, eerste in meer kleuren
gedrukte kaart, 776 bladen, 25x40 cm, schaal 1:25.000, Gedetailleerde militaire kaarten, gedrukt
en uitgegeven bij de Topographische Inrichting in Delft.
Historische topografische kaart, 1903-heden. Uitgegeven door de voormalige Topografische
Dienst,Op schaal 1:50.000, uitgegeven vanaf 1903 tot heden en op schaal 1:25.000, uitgegeven
vanaf 1935 tot heden, gedrukt in kleur, afm. kaartbeeld ca. 43x53 cm.

Kaartbladen TMK met het Gooi en de Vechtstreek
25 – AMSTERDAM Het noordwesten van het Gooi en Vechtstreek-noord (Bussum, Naarden,
Nederhorst den Berg-noord, Weesp, Muiden, Muiderberg)
Verkend 1849-1850, gravure 1853, 1e druk 1854, zes herdrukken in periode 1856-1871.
26 – HARDERWIJK Het noordoosten van het Gooi (Huizen, Blaricum, Eemnes)
Verkend 1848, gravure 1854, 1e druk 1856, drie herdrukken in periode 1857-1871.
31 – UTRECHT Het zuidwesten Gooi en Vechtstreek-zuid (’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht,
Nederhorst den Berg-zuid, Vreeland en Hilversum-west)
Verkend 1845-1850, gravure 1854, 1e druk 1855, zes herdrukken in periode 1858-1871.
32 – AMERSFOORT Het zuidoosten van het Gooi (Hilversum-oost, Laren, Eemnes-zuid, de Vuursche, Baarn) Verkend 1847-1848, gravure 1855, 1e druk 1856, zes herdrukken in 1857-1871.
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Detail Nettekening, deel 4 – rechts Kaartblad nr. 25 – AMSTERDAM. Verkend en getekend in kleur in de
jaren 1849-1850, oorspronkelijke schaal 1:25.000. Deze kaart is opgemaakt door J. Schuurman, tweede
luitenant der grenadiers. Hij zette onder de Nettekening zijn handtekening.
Opvallende details zijn onder meer de kades in het Naardermeer: Kade voor droogmakerij, de nauwkeurig aangegeven ligging van de zanderijsloten onder Naarden, de verkaveling rond Bussum met de
naam De Spiegel. De vestingwerken van Naarden zijn gedetailleerd weergegeven. In latere kaarten
werden deze vestingwerken om veiligheidsredenen,wit gelaten. Omdat een witte plekken extra opvielen, ook voor de vijand, werden daarna op kaarten de vestingwerken opgevuld met verzonnen
bebouwing.]
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Detail Gedrukt Kaartblad nr. 25 – AMSTERDAM. Gegraveerd in 1853, 1e druk 1854, zes herdrukken in
periode 1856–1871. Oorspronkelijke schaal 1:50.000. In werkelijkheid is de breedte van dit detail op de
kaart 11,5 cm. Gegraveerd op basis van de Nettekening 25 4-rechts (detail afb. p. 36).
Opvallend is onder meer dat in de gegraveerde weergave van het Naardermeer het wateroppervlak
veel kleiner lijkt. In de Nettekening is in een lichte kleur aangegeven dat de randen van het Naardermeer een moerasgebied ligt. Bij het graveren is het contrast tussen het water en moeras veel prominenter geworden. De verschillen tussen de twee kaarten zijn niet groot. Waarschijnlijk is het hier
afgebeelde fragment van het kaartblad van de TMK een 1e druk.
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Korenmolen De Baars krijgt kleur!

Spannende speurtocht begint in de kringloopwinkel
Karel Loeff
De populaire televisieserie ‘De Kringloopwinkel’ geeft een goed beeld van het
succes en de betekenis van dit inmiddels niet meer weg te denken instituut in onze
samenleving. Dit voorjaar vond ik in de kringloopwinkel in Eemnes een aquarel.
Deze vondst vormde de start van een persoonlijke speurtocht met een bijzondere
uitkomst.
De trouvaille
Het was een mooie voorjaarsdag en zoals wel
vaker nam ik even een kijkje in een van onze
kringloopwinkels in de regio. Mijn blik werd
getroffen door een prent in een lijst met de
voorstelling van een molen aan een watertje.
Wat doe je als je blik als verzamelaar en liefhebber van kunst en antiek wordt getroffen door
een voorwerp? Je pakt het op, bekijkt het iets
meer nauwgezet. Je werpt een blik op de onder- of bovenkant of de achterkant én op de
prijs. Je zet het terug of houdt het vast. Dat al
naar gelang een bliksemsnelle analyse van de
kennis die je voorhanden hebt: is iets echt, oud,
is het als het echt en oud is goedkoop of juist
(te) duur geprijsd?
Zo ook bij deze prent. De lijst had een kleine
beschadiging in een hoek. Maar ze was wel redelijk oud, met een profiel en geschilderde houtnerfstructuur die duiden op de jaren rond 1920.
De achterkant was dichtgeplakt met bruin oud
pakpapier. De prent was nooit meer uit de lijst
gehaald. Een dikke veter verraadde dat het zo bij
iemand van de muur moest zijn gehaald, waarschijnlijk ook niet goed bekeken. Was het wel
gewoon decoratie geweest? Kwam het bij iemand vandaan die was overleden? En waar het
dan al die decennia had gehangen…?
De voorzijde van de prent liet zien dat deze
was geplakt op enigszins vergeeld karton. Dus
niet ín een passe-partout, zoals gebruikelijk,
maar echt óp een vel. De prent was wat smoezelig, met wat bruine vlekjes in de lucht en een
soort watervlekjes rechts in de hoek. Linksboven
was een scheurtje te zien. De prent was ouder
dan de lijst en later geplakt op het karton.
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Nu kan alles worden nagemaakt, en vaak goed
ook, dus de eerste vervolgvraag was: is dit nu
een ‘prent’ ofwel een gedrukte versie van iets
wat in een hogere oplage moet zijn gemaakt?
En ook bij mij moet dan tegenwoordig de bril
even af. Iets warms begon van binnen te gloeien: nee, het is een echte aquarel. Er zijn geen
stippeltjes te zien van drukwerk. Er is met echte waterverf zo op papier geschilderd.
Maar wanneer was deze aquarel dan gemaakt? Aan de hand van de stijl van schilderen,
het soort papier, het onderwerp en de compositie maak je een grove inschatting: een eeuw
eerder dan de lijst, dus zeg 1820. Gezichtjes van
landelijk Nederland kwamen vaker voor, de
figuurtjes waren niet bijzonder goed geschilderd, er was geen sprake van een signatuur,
dus een verdienstelijk amateur moet dit plekje
op een mooie dag hebben vereeuwigd.
Toen kwam de vraag: waar zou het kunnen
zijn? Daarbij kwam mijn kennis als architectuurliefhebber van pas. De molen is van het type
standerdmolen, en daar bestaan er in ons land
nog een aantal van. De meeste staan in NoordBrabant. Maar er zullen er ongetwijfeld elders
meer zijn geweest; het type is zeer oud en
kwam op meer plaatsen voor. Zo is de standerdmolen De Put in Leiden bijvoorbeeld in
1987 herbouwd naar oude prenten…
Als liefhebber van het Gooi kwam meteen de
molen van Huizen in mij op. Deze standerdmolen
werd in 1916, na een felle strijd over sloop en
behoud, als een van de eerste objecten verplaatst naar het Nederlands Openluchtmuseum
in Arnhem. Kon het deze molen zijn? Naast
deze Huizer molen stond ook iets van een woning. Mogelijk was dat ook een boerderij met
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De aankoop in de kringloopwinkel (foto: auteur).

De achterzijde van de prent (foto: auteur].

de deur in het midden en een wolfseind aan de
voorzijde van de rieten kap? Maar klopte dat
met het water, waar de twee figuurtjes aan het
vissen zijn? En was de Huizer molen nu wel of
niet voorzien van een rietgedekte onderbouw
op palen? In Arnhem was de onderbouw in mijn
herinnering eerst open en later gesloten, of
omgekeerd.
Twijfel sloeg bij me toe. En toen viel mijn blik
op de prijs: 17,50 euro. Op zich natuurlijk helemaal niet veel geld, zeker niet voor een negentiende-eeuwse prent, ja zelfs een koopje, wellicht. Maar…. wat doe ik met nóg een schilderij,
dat ik ook weer een plek moet geven, en waarvan ik niet weet waar de locatie is. Kennelijk
was dat laatste argument de reden dat meer
mensen het kunstwerkje hadden laten liggen.
Ongedateerd, niet gesigneerd, niet gelokaliseerd. Geen hints op voor- of achterzijde. Dan
is het ook voor de doorsneehandelaar niet
meer interessant.

naar Nienke de Wit, directeur van Museum Het
Schoutenhuis, met wie ik al eerder contact had
over de Huizer molen. Kon dit de Huizer molen
zijn? Haar reactie kwam vrijwel meteen.
‘Nee, denk het niet. Dan zou het geromantiseerd zijn.’ Vervolgens dezelfde vragen die ik
me al had gesteld over herkomst, signatuur en
dergelijke. ‘Kijk nog een keer, ik zie vissers
toch? De molen stond niet bij het water, maar
midden in het dorp.’ Volgens Nienke stond er
nog een molen in Huizen, maar die was anders
en ook niet bij het water gelegen. Nienke
schaft uiteraard alleen zaken aan die betrekking hebben op Huizen, dus we appten nog
even verder over de aanschafprijs, reserveren,
schenken, kopen en uitzoeken of gewoon laten
staan.
Ik bedacht dat ik nog een andere hulplijn kon
inroepen. Mijn nieuwe beleidsmedewerker bij
Heemschut, Christian Pfeiffer, is enthousiast
molenaar in Weesp en liefhebber van de historie. Zijn vader is voorzitter van de Historische
Kring in Weesp en Christian is redacteur bij het
blad Molens van De Hollandsche Molen. Als iemand me verder zou kunnen helpen… Ik appte
hem de foto en reed huiswaarts. Zonder de
aquarel te kopen, dat dan weer wel. Beslissingen zijn soms impulsief en ik had nog steeds
het beeld van mijn volle kamer met al teveel
spullen…

Huizen of adres onbekend?
Het vervolg van de speurtocht wil ik graag met
u delen, niet eens zozeer vanwege de uitkomst,
als wel vanwege het proces van mijn verdere
zoektocht. Nu kwam het aan op moderne technieken en snelheid van reageren. Ik nam een
foto met mijn mobiele telefoon en appte die
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De Huizer molen.

anders me voor? Gelukkig, hij was er nog, en blij
als een kind sloot ik me aan in de rij bij de kassa.
En toen kwam er nog een verrassing. De prent
was ‘over de datum’. Hij stond er langer dan
een week, en dat betekent bij de kringloop in
Eemnes dat de prijs op de sticker wordt gehalveerd. Met de aanwinst van maar liefst 8,75
euro zweefde ik de winkel uit. De molen van
Baarn, reeds lang geleden afgebroken, was van
mij. Even genieten dus. Ook al had ik geen plek
om de aanwinst op te hangen.

De Baars krijgt kleur
Intussen was ik er voor mezelf van overtuigd
dat de molen niet meer zou bestaan. Als het
stuk belandt bij deze kringloop, er niets achterop staat, dan moet het een vererfd stuk zijn
geweest, misschien wel van iemand die afkomstig was uit Brabant. Hoe kwam het hier terecht? Een creatief brein gaat soms alle kanten
op. Christian appte al snel terug, nog voor ik bij
mijn volgende bestemming was. Mét een link
op Wikipedia.org. De molen was bekend: Het
bleek de Eemsche Molen in Baarn, genaamd De
Baars! De zwartwitafbeelding leek razend veel
op dat wat ik, en gelukkig velen met mij, had
laten liggen bij de kringloop.
Maar hoe was Christian nu zo snel aan deze
informatie gekomen? Was het zijn parate kennis van het hele verdwenen molenbestand?
Nee. Via Google is er een programma waarin je
afbeeldingen kan inladen. De nieuwe technieken van big data en herkenning maken het
mogelijk dat er een match optreedt. Een beetje
zoals je ziet in Amerikaanse politieseries. Dat is
wat hij deed met deze molen, met het verbluffende resultaat van eenzelfde afbeelding in
zwart-wit. In de sideline sprak hij nog zijn positieve gevoel uit over de aquarel: weinige keren
had hij een afbeelding van een molen gezien
die zo nauwgezet en goed was geschilderd.
Dus voor 17,50 euro had hij dat prentje ook
zonder plaats en datering wel aan de muur
willen hangen.
Ik bedankte hem en reed terug naar de kringloop. Zou de aquarel er nog staan? Was iemand
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Het verhaal van de vondst in de kringloop was
ten einde, maar mijn speurtocht was nog niet
afgerond. Via de dezelfde bron op Wikipedia
van verdwenen molens. Daarin stonden de
coördinaten van de locatie van de molen en
een behoorlijk complete historische beschrijving. Ik focuste me eerst maar eens op de beschrijving.
Molen De Baars ofwel de Eemsche Molen
stond aan de westelijke oever van de Eem. De
molen was een korenmolen van het type standerdmolen en moet voor 1640 zijn gebouwd.
Dat gegeven was gebaseerd op een lijst uit dat
jaar, bewaard in het Rijksarchief, waarin alle
molens in dat jaar werden vermeld. De molen
maalde voor het rayon Eembrugge, Eemdijk
(vroeger Dijkhuizen geheten) en Baarn. Interessant was dat deze voor 1832 moest zijn gesloopt. Dat laatste bevestigde de datering die
ik had gedaan, en maakte het plaatje in mijn
hoofd dus weer wat meer compleet.
Een ander interessant gegeven was dat als
‘auteur’ bij de afbeelding op Wikipedia ook nog
een naam werd vermeld: Frederik Willem Veldhuysen. Wie was deze man? En hoe was dat
zwart-witte beeld, dat toch zo sterk leek op
mijn aquarel in kleur, op Wikipedia beland? Dat
betekende dat ik een bezoekje moest brengen
aan de Historische Kring Baerne, die in 2015 de
afbeelding op het net had geplaatst.
Op een mooie zomerse dag toog ik naar de
bibliotheek van Baarn waar, als je de trap afgaat, je belandt in een waar lokaal documenta-
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Karel Loeff met zijn aquarel op de Baarnse Brink (foto: P. Molenaar).

tie- en verzamelparadijs. Zonder kringloopwinkels kunnen we niet in ons land, maar zonder
historische verenigingen al helemaal niet. De
bevlogenheid en ijver waarmee vaak gepensioneerde mensen bezig zijn met het archiveren
en documenteren van de lokale geschiedenis, is
hartverwarmend. Het is tegelijkertijd een verhaal van mensen, want iedere historische kring
vindt vanuit zijn eigen kennis, kunde, achtergrond en betrokkenheid een weg om deze
gegevens beschikbaar te stellen voor derden.
Aangekomen in Baarn, het schilderij onder
mijn arm, werd ik eerst wat bedenkelijk bekeken door de aanwezige geschiedvorsers. Wat
doet iemand met een voorwerp, dat hij niet
meteen aan de kring gaat schenken? Een alleraardigste dame leidde me door de aanwezige
bronnen. Via de computer kwamen we op een
paar boektitels, maar ook op een documentatiemap getiteld ‘molen a.d. Eem, Archivalia’.
Naast een artikel over een proefterrein voor
zelfgebouwde windmolens (een heel ander
onderwerp, al speelde het wel langs de Eem),
bleek er nog een andere afbeelding van De
Baars te zijn. Ook daarvan was in zwart-wit een
kopie in de map aanwezig. De maker van deze
aquarel met pen en sepia was G. Hulseboom en
het origineel bevond zich volgens bijschrift in

museum Flehite te Amersfoort. Ik maakte een
kopie, en bij het schrijven van dit artikel ben ik
er nog wat verder ingedoken. Wat een prestatie dat dit museum alle 24.000 voorwerpen via
het systeem Adlib voor het publiek heeft ontsloten! Want hoewel ik door de maker eerst op
het verkeerde been was gezet, vond ik weldra
de aquarel in kleur op mijn scherm. Het werk
met collectienummer 1921-160 is echter nu toegeschreven aan een zekere H. de Waal, over
wie ik nog geen nadere informatie heb gevonden. De prent besteld bij collectiebeheerder
Jaap van der Meer. Heerlijk, dat je zo met historie bezig mag zijn!

Het belang van Pluim als onderzoeker
In de Archivalia-map bevonden zich aantekeningen van T. Pluim, wonende op Parkstraat 21,
over de Zandvoortsche molen. Hij beschrijft
onder meer een geschenk van een schilderij
van A. v.d. Helden. Helaas, deze molen betrof
niet mijn molen aan de Eem maar de ‘andere
molen’ van Baarn. Ik heb het stuk echter maar
gelaten in de map waar het was gearchiveerd.
De naam Pluim leidde echter naar een van de
oudere, belangrijke bronnen over de geschiedenis van Baarn. T. Pluim is de auteur van het
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De behulpzame dame in het archief van de HK Baerne

vooroorlogse standaardwerk Uit de geschiedenis van Baarn, dat in 1932 verscheen. De vriendelijke archiefdame voerde me naar de kast
met boeken, en daar trof ik op pagina’s 198-200
de basis van wat in veel latere beschrijvingen is
overgenomen.
Zo bleek de in de molendatabase vermelde
lijst met molens uit 1640 een lijst te zijn die
door Pluim werd ontdekt in het archief. Het
betrof alleen de verplicht graan malende molens in de provincie Utrecht, verordonneerd
door de Staten. Pluim ontdekte ook een akte,
gedateerd 1 november 1746, waar de eigenaar
van de Zandvoortsche molen, Jan Gerritse Varecamp, de Eemsche molen verkoopt. Dat doet hij
samen met de molenaarswoning, en naar mijn
idee kan het niet anders dan dat deze laatste
het boerderijtje is dat is afgebeeld op mijn
aquarel. Voor 1090 gulden wordt ene Evert van
Zeyst de nieuwe eigenaar, echter de zeilen,
touwen en maalstenen worden niet meeverkocht, waarschijnlijk omdat Varecamp die gebruikt voor de andere molen die hij dan nog in
bezit heeft. Overigens bevatte de map met
archivalia een prachtige getypte transcriptie
met alle verkoopaktes. Een waar genot voor
hen die er nog verder in willen duiken!
Evert van Zeyst was niet zomaar een koper.
Hij was acht jaar eerder getrouwd met een
zuster van de verkopende partij. De molen
bleef zo eigenlijk dus in de familie. Everts’ zoon
Cornelis was volgens Pluim in 1799 ook nog
molenaar op De Baars. In 1807 wordt gemeld
dat de molen een zogenaamde geldmolen is:
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De buitenplaats ‘Schoonoord’ in Baarn (bron: Wikimedia commons, Atsje, 2013).

het maalloon werd in geld en niet in meel voldaan. Het loon bedroeg vier stuivers op een
mud en er werd voornamelijk rogge gemalen.
Pluim kon de datum van sloop niet vinden.
Hij vermoedt dat jonkheer mr. Faas Elias, de
eigenaar van de nabijgelegen buitenplaats
Schoonoord, de molen kocht en deze rond 1840
liet slopen. Hij baseert zich op informatie van
een oude inwoner, die wist te vertellen dat
Faas Elias zo zijn landgoed wilde vergroten en
afsluiten voor publiek, hetgeen niet geschiedde
door de uitkomst van een aangespannen
rechtszaak. Een mondelinge bron is ook een
bron, ik geloof Pluim inmiddels op zijn woord.
En dan vermeldt Pluim iets wat betrekking
heeft op mijn aquarel. Ik citeer het maar even
letterlijk: De Eemsche molen is – naar ik heb opgespoord – omstreeks 1830 in waterverf geschilderd door den toenmaals bekenden Baarnsche
kunstschilder Frederik Willem Veldhuysen
(verwant aan de familie Van den Hoek). En dan
vervolgt Pluim: en is nog te zien aan de
Baarnsche Dijk no. 5 bij Juffrouw Moolenaar,
geboren Van den Hoek, eveneens aan de familie
van die naam verwant. Zij heeft mij welwillend
toegestaan van de teekening een fotografische
reproductie te laten maken, voor het gemeentearchief van groot belang.
Voilà: de herkomst van mijn aquarel is bekend. De toeschrijving, die overal wordt herhaald, eveneens. Ik ga op zoek naar de foto.
Want waar is die gebleven? Hoe zit het met het
Baarnse gemeentearchief? Een andere medewerker van de Historische Kring wordt geraad-
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De andere aquarel (coll. Museum Flehite, Amersfoort).

pleegd, deze gaat over al het beeldmateriaal in
de collectie. Via de database komen we op de
foto. Nog dezelfde middag wordt de originele
zwart-witfoto uit de map gehaald. ‘Proefdruk,
beperkt houdbaar’, staat achterop de fragiele,
maar naar mijn idee wonderwel bewaarde foto.
En ook staat er: A 0095 dupl. Zou er nog een
afdruk bestaan? Het stempel Historische Kring
‘Baerne’ laat er geen twijfel over bestaan. Deze
foto is van hen. In hanepotig handschrift staat
er bij: ‘ook in Hager I’.
Daarmee komen we bij het volgende puzzelstukje. ‘Hager I’ blijkt ‘Hooyer II’. G. Hooyer
brengt in de jaren zeventig twee delen uit over
de geschiedenis van Baarn. In deel twee staat
een hoofdstuk getiteld ‘Op en om onze molens’. Hij beschrijft vrijwel hetzelfde als Pluim al
deed in 1932. Maar beeldt ook de foto af, op
pagina 97. Nu weet ik hoe de kopie van de kopie in zwart wit is beland op internet! Via een
scan is het beeld uit dit boekje toegevoegd. En
ik kan de kleur er nu aan toevoegen! De Baars is
helemaal terecht. De zwart-witfoto bleek overi-

gens nog een aantal keren gebruikt. In de map
bevindt zich een knipsel met de titel ‘Kiekjes uit
Baarn’. Onder deze rubriek zullen we gedurende
eenigen tijd onze oude foto’s herplaatsen. Een
ander, veel later te dateren knipsel heeft als
titel ‘Op en om onze molens’. Steeds weer dezelfde foto, maar steeds in zwart-wit uiteraard.

Op zoek naar de locatie
Wat me gaandeweg steeds meer opvalt, is dat
over de andere molen, de Zandvoortsche molen, eigenlijk veel minder bekend is dan over de
Eemsche molen. In de map archivalia tref ik
bovendien nóg een bijzonder document over
De Baars. Het is het verslag van de opgraving,
of laat ik het netjes zeggen zoals het hoort, het
archeologisch onderzoek op de plaats van de
molen, uitgevoerd in 1980. Onder regie van
Bart Braat wordt onder begeleiding van de
ROB, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, door amateur-archeologen gezocht
naar sporen van de molen. En met resultaat! Al
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De pijpenkop met de molen (bron: archeologisch onderzoek 1980, publicatie 1983, archief HK Baerne).).

in 1975 was op basis van een gerucht dat in een
weiland van de heer Daatselaar stenen in de
grond zouden zitten, door de Archeologische
Werkgroep van de Historische Kring gekeken
naar de plek van de molen. Volgens het rapport, dat drie jaar na het onderzoek in 1980
verscheen, en keurig aan diverse instanties in
afschrift is verstrekt, werd het terrein gebruikt
voor het inkuilen van gras...
Wat vonden de archeologen? Ze vonden drie
van de vier stenen fundamenten van de standerdmolen. Ze brachten nauwkeurig in foto’s en
in tekeningen de fundamenten in beeld, ze duidden het op een kaart en tekenden de overige
vondsten in. Daaronder bevond zich, hoe toepasselijk, een kleipijpje met in reliëf… de afbeelding van een standerdmolen. Een trotse molenaar omringt zich immers met molenparafernalia. Evert of zoon Cornelis van Zeyst moet dit
pijpje gerookt hebben, totdat het in stukken viel.
Wat de archeologen ook melden in hun verslag is dat de molen wordt afgebeeld op landkaart van de rivier de Eem. Deze kaart van ene
De Roy dateert uit 1692. In een van de uitgaven
van de historische kring zelf (het tijdschrift
Baerne, 22e jaargang nr. 3, 1998) worden de
naam van De Roy en de datering niet vermeld,
maar staat gelukkig wel de kaart goed afgebeeld. Opvallend genoeg wordt ook de eerder
genoemde aquarel van Hulseboom, wat De
Waal bleek te zijn geworden, door de auteur
hier toegeschreven aan Frederik Willem Veldhuysen. Een foutje, want zoals we nu weten,
betreft dit de ándere aquarel, die nu in mijn
bezit is.
Het artikel in Baerne uit 1998 is het laatste wat
over de molen lijkt te zijn verschenen. We duiken
in het grijze deel van de historie. Nieuwe vragen
duiken op. Tussen 1998 en 2017 is er iemand
geweest die erfgename was van mevrouw
Moolenaar. Wie is er overleden? Wie bracht de
aquarel naar de kringloopwinkel in Eemnes? De
Baarnsche Dijk, waar zij woonde, is nu een industrieterrein. Op nummer vijf is een schadebedrijf
gevestigd. Misschien is alles vernummerd, maar
dat laat ik voor nu maar even zitten.
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Ik ga op zoek naar de locatie van de molen.
Volgens zeggen ligt er nu een woonwijk. Maar
is dat zo? Dankzij Google Maps en de kaarten uit
het archeologisch onderzoek kom ik ook tijdens de regenachtige dag waarop ik dit artikel
schrijf, vanuit huis al weer een eindje verder. De
molendatabase geeft ook een globale indicatie,
maar waar is die dan op gebaseerd? Voor mijn
reconstructie maak ik als niet-Baarnaar opnieuw dankbaar gebruik van de beschrijving
van Pluim. Hij beschrijft heel mooi de ligging
van de molen: achterin het huidige Schoonoordpark, bereikbaar over een holle zandweg (de
huidige Heemskerklaan); aan het eind daarvan
begon een nieuwe weg, nog altijd de Molensteeg geheten.
De Heemskerklaan, ten noorden van het
Cantonspark en ten zuiden van Schoonoord,
volg ik op Google Maps richting de Eem. Ik kom
dan over de Willem Barentzlaan en de Bestevaerweg. Er staat veel nieuwbouw op deze
plek. De ligging van de sloten maakt volgens
het archeologisch onderzoek de plek herkenbaar. Maar dat was meer dan 35 jaar geleden…
Ik switch tussen kaart en satelliet en bekijk
foto’s vanaf de straat. Wat een bron van informatie! Gelukkig is er ook nog de prachtige website www.topotijdreis.nl. Die maakt dat je tussen 1815 en 2016 verschillende kaartbeelden op
eenzelfde plek kunt raadplegen. Het switchen
tussen de kaartbeelden en tegelijkertijd het
vergelijken met de situatietekening uit het archeologisch rapport, maken dat ik denk beet te
hebben. De oudste kaarten hebben een wat te
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kleine schaal. De molen staat er in elk geval al
niet op. Schoonoord herken ik vanaf ongeveer
1880 als een groot soort landgoed.
Vanaf ongeveer 1897 zie je dat vanaf daar
een weg de polder in loopt. Die weg loopt
dood richting de Eem. Ik herken op latere kaarten uit de jaren zeventig een driehoekig perceeltje en een soort verwijding richting de rivier. Maar dan, vanaf 1989, verandert het kaartbeeld. De nieuwe wijk rukt op naar de Eem. De
Molensteeg is verdwenen, een andere structuur met een rondweg (de Bestevaerweg)
komt ervoor in de plaats. Maar wie goed kijkt,
ziet dat de molenlocatie blijft bestaan. Weer
verandert de situatie op de kaart. In 1998 rukt
de bebouwing op tot achter de Bestevaerweg.
Ik switch naar Google Maps. Wallenburg ontstaat, een woonwagenkampje. Zoekend naar
herkenningspunten ga ik van kaart naar luchtfoto en van oude naar nieuwere situaties. En
dan denk ik het zeker te weten: de voormalige
molenwerf bestaat nog steeds! Vanaf het Zuiderlicht loopt een fietspad richting de Eem. De
auto die vanaf de weg fotografeerde, kon er
niet op. Maar op de satellietfoto van Google
Maps denk ik zelfs de contouren van de molenplattegrond te kunnen herkennen. Een wat
andere kleur groen verraadt de molenberg!
Ik koppel mijn ‘vondsten’ nog even terug
naar molenkenner Christian Pfeiffer, die in razende vaart nog even zoekt in verschillende
sites voor molenonderzoek. Niets aanvullends
te vinden. Dan rest er nog één andere bron: het
kadastrale minuutplan. Christian leidt me naar
de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze site zijn de kaarten en
tafels (registers) ontsloten en makkelijk raadpleegbaar. Makkelijk! Want voorheen moest je
daarvoor een afspraak maken bij het Kadaster,
al kon je dan wel zelf echt door de boeken bladeren. Die sensatie is er niet meer, maar na
enig zoeken vinden we wel de juiste digitale
kaart: B03, vervaardigd tussen 1811 en 1832. We
zien een vierkant object, wat mogelijk de molenvoet ofwel het bijbehorende huisje was. De
object- en perceelnummers zijn gewijzigd, maar
wat nog belangrijker is: door het object staan

schuine streepjes getrokken. ‘Hooiland’ is de
beschrijving in de bijbehorende tafel, waarin de
naam ‘molen’ ontbreekt. De heer Faas Elias is
de eigenaar. Pluim heeft weer gelijk. En dat
maakt dat we nu zeker weten, dat de molen al
voor 1832 moet zijn gesloopt. En mijn aquarel
vermoedelijk dus voor die tijd is vervaardigd.
Ik ga op een natte dag in het nieuwe jaar kijken op locatie. Via het paadje bereik ik de dijk.
Daar ligt het molenerf. Je moet het weten, maar
het is er. Geen bordjes erbij, geen verdere herkenning. Wat zou er nog in de grond zitten? Iets
hoger onkruid verraadt puinresten op de plek
van de molen. Hoogteverschil? Dat is lastig herkenbaar. Ik word aangesproken door twee oudere mannen, wandelaars langs de dijk. Wat ik
zoek? Op mijn verhaal kijken ze verwonderd:
‘Een molen? Die heb ik nooit gekend.’ Uiteraard,
ze hebben gelijk. De Eemsche molen is bijna
twee eeuwen weg. Maar als ze de afbeelding
zien, worden ze enthousiast. Dat ziet er mooi
uit! En ja, wie zou er meer van weten? Een oude
vrouw met de bijnaam Centje woonde volgens
de mannen aan wat eens de Baarnse Dijk was.
Zouden haar erfgenamen dan deze prent…?
Thuis vind ik op een van de molensites een
vermelding uit 2007, dat men graag de molen
zou willen herbouwen. In die periode verrezen
de molens van Soest en Bunschoten opnieuw.
Ik sluit me aan bij dat idee. Wat zou het leuk
zijn als we weer een standerdmolen in onze
regio zouden hebben. Ook in Huizen speelt die
gedachte. Wie weet krijgt De Baars dan niet
alleen kleur, maar kunnen we de molen opnieuw beleven. Historische documentatie is er
in elk geval genoeg!
Karel Loeff is architectuurhistoricus en directeur
van ‘Erfgoedvereniging Bond Heemschut’. Hij is
tevens oud-voorzitter van de Historische Kring
Laren
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Coöperatieve verenigingen tussen Vecht en Eem,
periode 1880-1920

Iny Hoogendijk

Op bezoek in Schiedam stonden we ineens voor het Nationaal Coöperatie Museum.
Via een buurtwinkeltje kregen we toegang tot het museum dat op de eerste
verdieping gevestigd is. Een enthousiaste vrijwilliger gaf een overzicht van het
ontstaan en de ontwikkeling van de coöperaties. Hoewel het museum zich als
nationaal afficheerde, in het gebied Tussen Vecht en Eem was geen coöperatie te
bekennen. Ontbraken de coöperaties daar echt?
Inleiding
Tine de Moor, hoogleraar sociale en economische geschiedenis in Utrecht, ziet de coöperatie als een vaak gekozen werkvorm van de
‘instituties voor collectieve actie’, waarbij samenwerking en zelfregulering het uitgangspunt vormen. Dergelijke instituties zijn in de
geschiedenis vaak ontstaan na een fase van
versnelde ontwikkeling van de vrije markt,
waarbij privatisering een belangrijke rol speelt.
Zo komen we drie golven tegen:
1. In de Middeleeuwen zien we de koopmansen ambachtsgilden opkomen. Ook de erfgooiers bijvoorbeeld vormden een marke, een oude
vorm van een boerenzelforganisatie, zoals die
ook elders in Europa voorkwam onder vrije
boeren.
2. Een nieuwe grote golf van instituties voor
collectieve actie ontstaat in Nederland rond
1880. Naast de coöperaties ontstaan ook de
onderlinge waarborgmaatschappijen, vakverenigingen en erkende verenigingen. Deze tweede golf zou aanhouden tot ongeveer 1920.
Tachtig procent van de coöperaties uit die tijd
is echter verdwenen: deels door slecht zakelijk
beheer, deels doordat de welvaart steeg, deels
doordat er concurrerende grotere bedrijven
ontstonden. In de loop van de tijd zijn enkele
kleinere organisaties gefuseerd en hebben zich
soms ontwikkeld tot heel grote coöperaties
zoals Achmea, de Rabobank Groep en FrieslandCampina.
3. Sinds circa 2000 volgt de derde golf zoals de
burgercollectieven op het vlak van zorg, energie, voeding, verzekering etc. Ze bieden bur46

gers een toegankelijk en betaalbaar alternatief
op veelal plaatselijk niveau, daar waar de overheid zich terugtrekt en de markt het laat afweten.
In het dit artikel zullen we ons beperken tot
de coöperaties uit de tweede golf in het gebied
tussen Vecht en Eem in de bloeiperiode van
startende coöperaties van circa 1880 tot 1920.
We stellen ons vragen als waar, wanneer en
met welk doel zijn de coöperaties opgericht?
Hoe lang hebben ze bestaan en waarom zijn ze
opgeheven?

De Coöperatie of Coöperatieve vereniging
In de landen om ons heen waren in de negentiende eeuw al coöperaties opgericht. In Engeland werd in 1844 de eerste coöperatieve winkel in Rochdale geopend, geïnspireerd door
Robert Owen die zag hoe slecht de arbeidersbevolking eraan toe was als gevolg van de industriële revolutie. In Duitsland merkte burgemeester Raiffeisen dat liefdadigheid de mensen
niet verder hielp en hij bedacht in 1864 een
kredietunie, waarin de boeren spaargeld konden lenen van de inwoners van het dorp tegen
een betaalbare rente.
In Nederland is het oprichten van de coöperatie vastgelegd in de Wet tot regeling der coöperatieve vereenigingen van 17 november 1876
(Staatsblad, nr. 227). In de voorwaarden voor
oprichting staat onder meer dat de naam van
die vereniging de aanwijzing moet bevatten
van haar doel en dat daarin het woord
‘coöperatief’ moet voorkomen. Het doel kan
zijn het bevorderen van stoffelijke belangen
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Boven: Advertentie Coöperatieve Verbruiksvereniging
te Hilversum (1899).
Onder: Bekendmaking oprichting Coöperatieve Winkelvereniging ‘De Eendracht’ te Hilversum (1877).

van de leden door middel van het gemeenschappelijk uitoefenen van een nering of ambacht, het aanschaffen van benodigdheden of
het verstrekken van voorschotten en kredieten. De coöperatieve vereniging verkrijgt
rechtspersoonlijkheid door een oprichtingsakte
te laten passeren bij een notaris. Daarnaast is
een openbaar ledenregister verplicht en zijn
alle leden aansprakelijk bij faillissement. Vaak
beginnen coöperaties klein en informeel en
gaan pas over tot rechtspersoonlijkheid, indien
er investeringen nodig zijn.

Coöperaties tussen Vecht en Eem
Informatie over de coöperatieve verenigingen
is verkregen via de Nederlandsche Staatscourant en regionale kranten, met name De Gooien Eemlander. Er blijken tal van lokale coöperatieve verenigingen opgericht te zijn in deze
regio. We onderscheiden in hoofdzaak:
A. coöperatieve verbruiksverenigingen, waarin
consumenten zich verenigen om zichzelf te
kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften;1

Advertentie Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereniging ‘Ons Belang’ te Hilversum (1914).

B. coöperatieve inkoopverenigingen, gericht
op de detailhandel om engrosinkopen te doen
en de goederen met een kleine opslag aan de
leden/winkeliers te verkopen;
C. coöperatieve productieverenigingen van
boeren en ambachtslieden, gericht op de afzet
van de eigen producten of de verwerking hiervan tot verkoopbare eindproducten en ook
gericht op de aanschaf van bedrijfsbenodigdheden;
D. coöperatieve banken;
E. overige coöperaties.

A. Coöperatieve verbruiksverenigingen
In deze categorie vinden we de meeste coöperatieve verenigingen. Als een reactie op de lage
lonen, hoge prijzen en de slechte kwaliteit van
levensmiddelen worden winkels opgericht ten
behoeve van de eigen kring zoals arbeiders van
een fabriek, leden van een vakorganisatie of
werkliedenvereniging, inwoners van een gemeente van een bepaalde denominatie. Het
volgende overzicht laat een zestal voorbeelden
zien in het gebied tussen Vecht en Eem en is
niet uitputtend.
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Als tiende coöperatie in Nederland passeert op
27 juli 1877 in Hilversum de oprichtingsakte van
de Coöperatieve Winkelvereeniging de Eendracht, gevestigd aan de Gooische Vaart. Doel
van deze coöperatie is het inkopen in het groot
van koloniale, kruideniers-, grutters- en andere
waren om die in het klein tegen zeer billijke
winkelprijs te verkopen aan de leden: mannen
en vrouwen die zelf arbeider zijn aan de
‘Hilversumsche Stoomspinnerij en –weverij’. Inen verkopen geschieden à contant. De vereniging regelt haar belangen zelfstandig door het
bestuur, de commissie van toezicht en de algemene vergadering. Van de zuivere winst gaat
10% naar het reservefonds en 90% naar de leden, naar rato van hun bestedingen.
Na twee jaar telt de vereniging 65 leden en
twee jaar later is dat aantal opgeklommen tot
107. In een toelichting op het boekjaar 18801881 wordt over het aantal leden het volgende
opgemerkt: Een betrekkelijk groot aantal werklieden van de fabriek is nog geen lid van de coöperatie. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan
de moeilijkheid te wennen aan contante betaling
en de uitgaven naar de inkomsten te regelen.
Het dividend stijgt van 3,5% in het eerste
boekjaar tot 9% in het jaar 1881-1882. De ledenvergadering van 21 juli 1884 besluit tot ontbinding, de hoop uitsprekend dat er mogelijkheid
zal zijn de coöperatieve vereniging opnieuw op
te richten na herbouw van de fabriek. De spinnerij brandde namelijk op 4 april 1884 onder
verdachte omstandigheden af en werd daarna
maar voor een heel klein gedeelte herbouwd.
Het spinnen van de katoen werd daarna elders
goedkoper uitbesteed. In 1902 werd ook de
weverij gesloten.2
Op 13 mei 1898 wordt in Hilversum de Coöperatieve Verbruiksvereeniging tevens onderafdeeling der afdeeling Hilversum van de Nederlandsche Vereeniging van spoorwegambtenaren
notarieel opgericht. De coöperatie heeft ten
doel aan leden en deelnemers onvervalste levensbehoeften van elke aard te verschaffen en
op elk gebied coöperatief werkzaam te zijn. In
principe moeten alle aan- en verkopen à contant betaald worden, maar na overleg met het
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bestuur zijn er uitzonderingen mogelijk. Leden
van de coöperatie zijn tevens lid van de onderafdeling van de afdeling Hilversum van de Nederlandse vereniging van spoorwegambtenaren. Deelnemers zijn zij die willen kopen bij de
coöperatie en daartoe bewijzen van deelgerechtigheid aanschaffen. Ook zij delen in de
winst. De coöperatie wordt bestuurd door vijf à
zeven commissarissen. Het bestuur kan beschikken over de stortingen op aandelen en
bewijzen van deelgerechtigdheid. Indien dit
bedrag niet voldoende blijkt te zijn, is het bestuur gerechtigd obligaties uit te geven of een
lening aan te gaan via een bank. Na vestiging
van een winkel, zou de coöperatie zich moeten
aansluiten bij de Nederlandschen Coöperatieven
Bond.
Eerst wordt ‘coöperatief’ ingekocht via contracten met leveranciers. Een winkelhouder
wordt aangesteld in 1899 en een winkel aan de
Havenstraat 4 wordt op 1 maart van dat jaar
geopend. De coöperatie telt dan 44 leden en 26
deelnemers. Wanneer de afdeling Hilversum
van de Nederlandse Vereniging van spoorwegambtenaren in 1899 wordt opgeheven, moeten
de statuten van de coöperatie worden gewijzigd. Dit gebeurt op 20 september 1899. In de
Gooi- en Eemlander van 14 juli 1900 verschijnt
het bericht dat de Coöperatieve Gebruiksvereniging failliet is.
In aanloop naar de oprichting van een nieuwe coöperatieve broodbakkerij nodigt het bestuur van de coöperatie i.o. in oktober 1898
M.W.F. Treub uit Amsterdam uit. Hij legt de
voordelen van een coöperatie uit en geeft de
toehoorders in overweging samen te gaan met
de al opgerichte Coöperatieve Gebruiksvereniging van spoorwegambtenaren. Men zou het
eens moeten worden over het principe van
contante aan- en verkopen en vervolgens de
statuten aanpassen. In plaats van samen te
gaan wordt op 20 december 1898 de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging
‘Ons Belang’ opgericht, waarvan het doel is aan
de leden brood van de beste kwaliteit tegen de
laagst mogelijke prijs te verschaffen. De winst
gaat naar een reservefonds om eventuele ver-
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Handkar en transportfiets van Coöperatieve Bakkerij ‘Helpt Elkander’te Bussum (coll. H.K. Bussum).

liezen op te vangen en ook om de arbeidersbelangen in het algemeen te behartigen. Er vinden alleen contante aan- en verkopen plaats.
Het bestuur bestaat uit zeven leden en drie
commissarissen houden toezicht. In advertenties voor personeel staat vaak de eis dat men
zich aansluit bij een vakbond. In de algemene
ledenvergadering van de coöperatie van 16
januari 1920 is in principe besloten om tot
‘concentratie’ met de andere coöperaties te
komen. De directeur van de coöperatie, gelieerd aan de S.D.A.P., zal in januari 1920 een
uitnodiging doen uitgaan aan alle coöperaties
in het Gooi om het grote belang van concentratie uiteen te zetten. Plaatselijke coöperaties zijn
namelijk opgesplitst naar ‘geestelijke richting’,
wat niet ten goede komt aan de consumenten.
Groothandels kennen een dergelijke splitsing
niet, want er is geen verschil in bedrijfsexploitatie. Onder wisselende namen zal de coöperatie
nog tot in de jaren vijftig bestaan.

De R.K. Coöperatieve Vereeniging ‘Ons Voordeel’
in Hilversum heeft als doel de leden tegen matige prijzen goed brood en goed gewicht te leveren. Na enkele vergaderingen in november 1904
(toelichting doel vereniging), augustus 1906
(bouwplannen voor bakkerij), oktober 1906
(aanvraag rechtspersoonlijkheid) en november
1906 (naamsverandering) passeert op 10 december 1906 de oprichtingsakte van de Coöperatieve Bakkerij en Consumptie Vereeniging ‘Help
U Zelf’. In de zomer van 1907 opent de bakkerij.
In de jaren 1907-1910 stijgt het uitgekeerde dividend van 4% naar 11,5%, naar 12,5% en 16%. Deze
coöperatie zal zich snel uitbreiden met een
kruidenierswinkel, een melkinrichting, schoenwinkel, brandstoffenhandel etc. In 1920 telt de
coöperatie 1.162 ledenverbruikers. Ook deze
coöperatie bestaat nog in de jaren vijftig.
Op 19 november 1910 passeren de statuten
van de Coöperatieve Bakkerij en Consumptievereeniging ‘Helpt Elkander’ in Bussum. De coöperatie telt dan al 70 leden en is aangesloten
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bij de Coöperatieve Groothandelsvereening ‘De
Handelskamer’ te Rotterdam. De bakkerij wordt
gebouwd aan de Heidelaan 35. Voor de kruidenierswinkel wordt een pand aan de Havenstraat 34 gehuurd. Op 19 juli 1920 wordt de
eigen winkel geopend aan de Singel 26, die
ruimte zal bieden aan een kruidenierswinkel,
schoenmakerij en een verkoopruimte voor
manufacturen. Later worden er ook winkels
geopend aan de Korte Godelindestraat en de
T.B. Huurmanlaan. In februari 1920 sluit de coöperatie een Collectieve Arbeidsovereenkomst
(CAO) af met de Nederlandsche R.K. Bond van
Bakkers- en Cacao-, Chocolade- en Suikerwerkers. Er worden afspraken gemaakt over lonen,
toeslagen voor kinderen, arbeidstijd, vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte, ongevallen
en overlijden. Lidmaatschap van de vakbond is
verplicht. De coöperatie gedijt goed, totdat de
supermarkten hun entree doen. Waarschijnlijk
eind 1963 stopt de broodbakkerij. 3 In 1967 sluiten de drie winkels, omdat aan de Laarderweg
150 een nieuwe supermarkt wordt geopend
door de Coöperatieve Verbruiksvereniging ‘Coop Centrum’ uit Amsterdam.4
De oprichtingsakte van de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Samenwerking’,
gevestigd te Huizen, wordt op 14 augustus 1915
in Amsterdam verleden. De coöperatie sluit
zich aan bij de Coöperatieve Groothandelsvereeniging ‘De Handelskamer’ in Rotterdam. Op 28
september 1915 wordt voor het eerst brood
gebakken en rondgebracht, de totstandkoming
van een klein winkeltje vindt in de zomer van
1916 plaats. Eind 1916 kunnen de leden zich
door middel van een referendum uitspreken
over wel of geen nachtarbeid voor de bakkersknechten. Na een korte proefperiode wordt tot
afschaffing van nachtarbeid besloten. Eveneens in 1916 wordt een C.A.O. afgesloten met
het bestuur van de Nederlandsche Bakkersgezellenbond te Amsterdam. In 1917 zijn er problemen met uitbetaling van loon, waardoor de
Bakkerij tot twee maal toe door de kantonrechter op de vingers wordt getikt. In datzelfde jaar
zijn er klachten over de gewichtsverschillen van
de broodsoorten, waardoor de controleur van
50

de Provinciale Meeldistributie poolshoogte in
Huizen komt nemen. Enkele bestuurleden en
de winkelhouder worden vervangen. Begin
1918 bedraagt het ledenaantal 222. Eind 1919
wordt een pand in de Kooybuurt aangekocht.
In 1924 wordt de bedrijfsleider tot tweemaal
toe veroordeeld wegens overtreding van de
arbeidswet.

B. Coöperatieve inkoopverenigingen
De coöperatieve inkoopverenigingen richten
zich niet op de consumenten, maar op de detailhandel. Door bundeling van de vraag naar
grondstoffen en materialen kunnen de inkoopverenigingen lagere prijzen bedingen. De goederen worden aan de leden verkocht met een
matige opslag op de inkoopprijs. Op de brutowinst van de coöperatie worden eerst de bedrijfskosten in mindering gebracht. Conform de
statuten wordt de zo ontstane nettowinst uitgekeerd aan het reservefonds, de leden etc.
Inkoopverenigingen kopen coöperatief in op
het gebied van benodigdheden voor het kruideniers- en bakkersbedrijf. In Hilversum treffen
we
de
Coöperatieve Inkoopvereeniging
‘Gooiland' (1911) aan, in Baarn de Coöperatieve
Inkoop-Vereeniging ‘Sint-Nicolaas’ (1918) en in
Weesp de Coöperatieve inkoop-vereeniging ‘Sint
Laurentius’ (1919). Andere inkoopverenigingen
richten zich op de collectieve aan- en verkoop
van veevoeder en het malen van veevoeder.
Deze inkoopverenigingen komen we tegen in
Soest (De Coöperatieve Landbouwvereeniging
‘Soest’, 1916-1970), in Weesp (Coöperatieve inen verkoopvereeniging ‘Sint-Isidorus’, 1917), in
Muiderberg (Coöperatieve Aan- en Verkoopvereeniging ‘Ons Belang’, 1918) en ook in Muiden
(Coöperatieve Vereeniging tot in- en verkoop en
malen van veevoer ‘De Eendracht’, 1917-1980).
Deze laatste inkoopvereniging koopt een grutterij inclusief inventaris aan, gelegen aan de
Herengracht nr. 78. In 1952 huist de coöperatie
in twee panden, bestemd voor de maalderij en
de winkel. Tijdens de jaren zestig worden de
omzetten van de boeren hoger door de intensieve veehouderij. Voor dit massawerk is de
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Links staat de winkel van de Coöperatieve Vereniging ‘De Eendracht’ te Muiden (coll. H.K. Stad Muiden).

coöperatie te klein. In 1970 staakt men met de
productie van veevoeder. De coöperatie fuseert in 1981 met de Coöperatie Midland in
Woerden. Ook de winkel wordt dan van de
hand gedaan.5
De oprichtingsakte van de Coöperatieve In- en
Verkoop Vereeniging van Land- en Tuinbouwproducten ‘Vooruitgang’ uit Nederhorst den Berg
passeert op 16 februari 1918 in Hilversum. Na
een half jaar heeft 90% van de landbouwers
zich al bij de vereniging aangesloten. Aangekocht worden kunstmest, poot- en zaaigoed en
gereedschappen.

C. Coöperatieve productieverenigingen
IJsfabrieken
De grote hitte in de zomer van 1911 brengt Hilversumse en Bussumse slagersverenigingen
ertoe het initiatief te nemen een ijsfabriek op
te richten om ervoor te zorgen dat er voortaan
tegen een aanvaardbare prijs genoeg staven ijs
zullen zijn voor Hilversum, Bussum en omstreken. De oprichtingsakte van de Coöperatieve

Vereeniging ‘De Gooische IJsfabriek’ passeert op
19 december 1911 in Hilversum. De fabriek
wordt gebouwd aan de Antonius Brouwerstraat in Hilversum. IJssjouwers brengen de
staven ijs naar Bussum. De ijsfabriek heeft het
moeilijk in het jaar 1918: het dan geldende
slachtverbod leidt ertoe dat er beduidend minder staven ijs worden verbruikt. In 1924 wordt
een tweede ijsfabriek gebouwd in Bussum, die
bestaan heeft tot circa 1965.
De Coöperatieve Vereeniging tot het oprichten en drijven der Baarnsche IJsfabriek wordt op
28 november 1912 opgericht. Het bedrijfspand
aan de Heemskerklaan wordt in 1913 gebouwd.
Behalve aan particulieren levert men ook aan
firma De Ruijter, de broodversierder. De ijsfabriek heeft niet lang bestaan, want al op 10
december 1919 wordt het fabrieksgebouw met
bovenwoning en ‘machinerieën voor de ijsfabrikatie’ openbaar verkocht.6
Zuivelfabrieken
Na een voordracht door de zuivelconsulent van
de provincie Utrecht over de fabrieksmatige
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De Baarnsche IJsfabriek aan de Heemskerklaan (afkomstig van coll. Stichting Groene Graf).

zuivelbereiding in september 1897 worden in
Loosdrecht plannen voorbereid om te komen
tot een boterfabriek. Op de hofstede Bouwzicht te Loosdrecht passeert op 15 februari
1898 de oprichtingsakte van de Coöperatieve
Zuivelfabriek Loosdrecht. Het doel van de vereniging is het oprichten van een stoomzuivelfabriek en het daarin voor gemeenschappelijke
rekening verwerken van melk tot boter en kaas
en de verkoop van deze producten alsmede de
verkoop van zoete of andere melk. De melk
wordt opgehaald bij de veehouders. Behalve
geld ontvangen die 80% (gepasteuriseerde)
ondermelk terug, waarmee kalveren gemest
kunnen
worden,
en
10%
karnemelk.
De coöperatie betaalt de melk niet per volume,
maar naar vetgehalte. Ook kan zij eisen aan het
veevoeder stellen en hygiënische maatregelen
eisen.
Op 1 mei 1898 telt de vereniging 42 leden,
een jaar later 54 en in 1902 66 leden. In 1916
wordt er zoveel melk aangevoerd dat de boterprijs zou gaan zakken, indien alle melk verwerkt zou worden tot boter. Men besluit daarom tot flinke uitbreiding van de kaasproductie.
Begin 1921 wordt bekend gemaakt dat de zui52

velfabriek met ingang van 1 mei 1921 geliquideerd zal worden. De toenmalige directeur F.
Starkenburg neemt op 2 mei 1921 de fabriek
met de gehele exploitatie over. Dit betekent
het einde van de coöperatie.
Ook in Blaricum ontstaan er eind 1897 plannen tot oprichting van een coöperatieve roomboterfabriek, tezamen met de buurgemeenten
Eemnes, Laren en Huizen. In september 1915
nodigt de Boerenbond Blaricum zuivelconsulent Scheij uit Hoorn uit om oprichting en werking van een dergelijke coöperatie toe te lichten. Ook het bestuur van Stad en Lande van
Gooiland heeft plannen tot oprichting van een
zuivelcoöperatie en nodigt in januari 1916 erfgooiers en niet-erfgooiers van de gemeenten
Laren, Blaricum en Huizen uit voor een vergadering in Blaricum, waarvoor ook Scheij is uitgenodigd. Deze stelt dat het vetgehalte van de
melk belangrijk is en eveneens dat de boeren
de oprichtingskosten zelf bijeen moeten brengen. In juni 1916 besluit men tot oprichting met
20 veehouders uit Blaricum en in juli treden nog
16 veehouders uit Laren toe.
In een verslag uit 1919 echter rept de NoordHollandse zuivelconsulent Scheij over het
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Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Loosdrecht (coll. H.K. Loosdrecht).

‘achterlijke Gooi’ dat er maar niet in slaagt tot
samenwerking te komen om een coöperatieve
zuivelfabriek op te richten en alweer nieuwe
plannen heeft.
Met de prikkelende opmerking van Scheij in
het achterhoofd vindt op 30 augustus 1922 aan
de Ceintuurbaan in Huizen de opening van de
Eerste Gooische Coöperatieve Melkinrichting
plaats. De voorzitter van de plaatselijke Boerenbond memoreert de ontstaangeschiedenis.
Enige vertraging is opgetreden door onderhandelingen met Blaricum, maar een gecombineerde inrichting is verhinderd door geloofsverschillen. De vereniging in Huizen zal bestaan tot
1944.
De Coöperatieve Zuivelfabriek ‘De Goede Verwachting’ in Blaricum wordt op 6 september
1922 notarieel opgericht. De zuivelfabriek
wordt op 30 januari 1923 geopend aan de Eerste Molenweg 1 te Blaricum, in aanwezigheid
van zuivelconsulent Scheij (sic!). De coöperatie
zal nog tot medio 1947 zelfstandig bestaan en
dan opgaan in de Verenigde Gooise Melkbedrijven in Hilversum.
Aan de Middelwijkstraat 38 in Soest is in 1907

een particuliere zuivelfabriek met stoomvermogen gebouwd. In dit gebouw vestigt zich de
Soester Coöperatieve Zuivelfabriek en melkinrichting, waarvan de statuten passeren op 23
juli 1920. In de loop van 1935 is de coöperatie in
liquidatie getreden. De liquidatie is beëindigd
op 29 oktober 1943.7

D. Coöperatieve banken
Al heel kort na 1900 worden er Coöperatieve
Boerenleenbanken opgericht in het gebied tussen Vecht en Eem. Deze banken zijn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
te Utrecht. De ‘Centrale’ in Utrecht controleert
de lokale boerenleenbanken en wordt zelf ook
weer gecontroleerd. Het doel van de boerenleenbank is het verbeteren van het landbouwbedrijf. De bank stelt landbouwkrediet tegen
een matige rente ter beschikking en dient voor
iedereen gemakkelijk bereikbaar te zijn. Het
onbezoldigde bestuur van een lokale bank handelt met het oog op het algemene belang,
heeft zicht op de mensen en de plaatselijke
omstandigheden. Zij die als lid worden aange-
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Boterwikkel van De Soester coöperatieve Zuivelfabriek.

nomen, mogen niet bij een andere boerenleenbank zijn aangesloten. Het willekeurig verzuim
van een vergadering wordt beboet met 25
cent.
Er verschijnen lokale coöperatieve boerenleenbanken in Laren (1902), Eemnes (1904),
Blaricum (1904), Huizen (1905), Soest (1905), ‘sGraveland (1910), Baarn (1910), NaardenBussum (1912), Loosdrecht (1913), Muiderberg
(1916), Muiden (1917) en Hilversum (1917).
De Middenstandsvereniging voor Handel en
Industrie in Hilversum besluit een kredietbank
op te richten voor de handeldrijvende en industriële middenstand in Hilversum. De bank zal
ook gelden à deposito nemen. Op 7 april 1911
passeert de oprichtingsakte van de Coöperatieve Middenstands-Credietbank. De bank is aangesloten bij de Centrale Coöperatieve Credietbank
te Groningen. Het ledenaantal neemt toe van
69 in 1913 tot 159 in 1919. In dat jaar wordt besloten zich aan te sluiten bij de Algemene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand
(A.C.B.) te Amsterdam. De A.C.B. gaat in 1927 op
in de nieuw op te richten N.V. Nederlandsche
Middenstandsbank, een van de rechtsvoorgangers van de huidige ING-bank.
De Hilversumsche Christelijke Middenstandsvereeniging richt op 2 oktober 1918 de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank ‘Boaz’ op voor
Hilversum en omstreken. De bank biedt gelegenheid tot sparen, neemt gelden à deposito,
verleent voorschotten en opent rekeningencourant. De jaren dertig brengen Nederland in
een crisis en de kleinere banken in een bankencrisis. Het gevolg is dat de Boaz-bank voor Hil54

Bekendmaking van de start van de Boerenleenbank
Laren (1902).

versum en omstreken, toen gevestigd aan de
Havenstraat, in maart 1936 wordt overgenomen door de Nederlandsche Middenstandsbank.8

E. Overige coöperatieve organisaties
Coöperatieve boerenbonden
Op 14 februari 1897 wordt in Huizen een afdeling van de Nederlandsche Boerenbond opgericht, zoals ook het geval is in de omliggende
gemeenten Eemnes, Blaricum en Laren. Doel
van de Boerenbond is het bevorderen van de
zedelijke en stoffelijke belangen van de boerenstand. Door grotere verantwoordelijkheid van
de bestuursleden voelt de afdeling Huizen zich
in 1905 genoodzaakt rechtspersoonlijkheid aan
te vragen. De oprichtingsakte van de Coöperatieve Huizer Boerenbond passeert op 25 november 1905. Deze Boerenbond richt een veefonds
op, koopt coöperatief veevoeder in, legt proefveldjes aan en verhuurt een dorsmachine. Het
aantal leden bedraagt in het begin 90, opklimmend naar 109 begin 1910. De Boerenbond
geeft ook de aanzet om te komen tot afzonderlijke coöperaties zoals de Coöperatieve Boerenleenbank (1905), de Coöperatieve Vereeniging
Huizer Dorschmachine (1913) en een eigen Coöperatieve Melkfabriek (1922).
Coöperatieve bouwverenigingen
Nog tijdens de Eerste Wereldoorlog worden er
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De eerste groenteveiling in het veilinggebouw aan de Beresteinseweg te Hilversum (1913). (coll. Streekarchief Gooi
en Vecht).

in Hilversum diverse coöperatieve (woning)bouwverenigingen opgericht. Ze zijn kleinschalig
en
gericht
op
de
middengroepen.
In opdracht van de Coöperatieve Bouwvereeniging besteedt architect J.H. Slot op 3 september
1917 het bouwen van veertien landhuisjes aan de
Stadhouderslaan in vijf percelen aan. De bouw
wordt opgedragen aan A. Haar uit Wageningen
en neemt een aanvang in de tweede week van
november. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité
geeft financiële steun. De aanstaande bewoners
dienen zelf een voorschot van ƒ 750 te storten,
terwijl de woning door vrijwillige afbetaling aan
hen in eigendom overgaat.
Omdat het ledental van de vereniging groter
is dan het te bouwen aantal woningen, is er
nog een terrein aangekocht aan de Stadhouderslaan waarop later nog acht woningen gebouwd kunnen worden. Die acht landhuisjes
aan de Stadhouderslaan 28-42 worden op 4
januari 1918 aanbesteed door architect J.H. Slot
voor rekening van de Coöperatieve Vereeniging,
genaamd ‘Het Lanthuys’, notarieel opgericht op
22 november 1917.
Dezelfde architect besteedt op 13 augustus
1918 voor rekening van de Coöperatieve Woningbouwvereeniging ‘Eigen Haard’ het bouwen

van zestien landhuisjes aan, in acht blokken, op
een terrein aan de Wernerlaan te Hilversum.
Deze coöperatie stelt zich ten doel, ter voorziening in de woningnood, burgerwoonhuizen te
bouwen in de stijl van landhuisjes. Op 4 oktober 1919 passeert in Hilversum de oprichtingsakte van de Coöperatieve Middenstands Bouwvereeniging ‘Werner’.
In Bussum wordt op 10 januari 1919 de Coöperatieve Bouwvereeniging ‘Eigen Haard’ notarieel
opgericht. In oktober 1918 telt de vereniging
negentien leden en wil men burgerwoningen
bouwen met een huurwaarde van circa ƒ 350 per
jaar, met financiële steun van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. De vereniging koopt in juli
1920 gemeentegrond om 46 middenstandswoningen te bouwen. De gemeente zal hiervoor
een financiële bijdrage à fonds perdu beschikbaar stellen. Deze woningen worden door architect J. Rebel te Laren op 30 juni 1920 aanbesteed.
Coöperatieve keukens
De afdeling Hilversum van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft het initiatief
genomen om een coöperatieve keuken op te
richten. Deze keuken biedt een uitgebreider
menu dan een centrale of volkskeuken; men
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gebruikt er bijvoorbeeld geen margarine. De
keuken bereidt een smakelijk middagmaal met
goede voedingswaarde tegen een billijke prijs.
De coöperatieve keuken is bestemd voor personen op kamers of families met minder personeel op de zondagen. De maaltijd kan ter plekke genuttigd worden of tegen een geringe
vergoeding thuisbezorgd worden.
Op 3 maart 1915 passeert de oprichtingsakte van de Hilversumsche Coöperatieve Keuken.
De keuken kan pas op 27 september 1915 van
start gaan, aan de Oude Torenstraat. Aanvankelijk worden er gemiddeld 65 porties per
dag uitgegeven, maar in de zomermaanden
van 1916 stijgen de aantallen aanzienlijk door
vakantiegangers. De aantallen nemen nog
verder toe in 1917 vanwege gebrek aan
brandstoffen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deze coöperatie goede
diensten bewezen.
In Bussum neemt de plaatselijke afdeling van
de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
eveneens het initiatief tot het oprichten van
een coöperatieve keuken. Doel is het bereiden
van een degelijk en smakelijk middagmaal en
aan huis te doen bezorgen, zonder winstbejag
en tegen een matige prijs. In juli 1917 wordt de
vereniging opgericht, op 20 september 1917
passeert de akte van de Coöperatieve Keuken
en op 26 november van dat jaar wordt de keuken geopend. Op 11 november 1919 is besloten
de vereniging op te heffen wegens gebrek aan
deelname. In Laren komt het initiatief eind 1917
niet van de grond. De burgemeester ziet er
weinig heil in en de brandstofcommissie in Den
Haag wijst de aanvraag af.
Coöperatieve veilingverenigingen
Op 26 juli 1910 passeren in Hilversum de statuten van de Coöperatieve Veilingsvereeniging
‘Hilversum en Omstreken’. Het doel van de coöperatie is het op de voordeligste manier verkopen van tuinbouwproducten. De leden worden gevormd door personen die tuinbouwproducten kweken. In het begin wordt een terrein
van Hennipman gebruikt, later stelt de ge-
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meente Hilversum een deel van de Oude Loswal ter beschikking. In september 1913 wordt
een terrein aan de Beresteinseweg aangekocht
om er een veilinggebouw met overdekte losen laadplaats op te vestigen. De opening daarvan vindt in maart 1914 plaats. De veiling is gericht op de kleinhandel.
Om de prijs op niveau te houden wordt al in
1912 de behoefte gevoeld aan een exportveiling voor grote partijen, bestemd voor het
buitenland. De Rijkscommissie van Toezicht
op de Groentencentrale geeft de coöperatieve veiling in maart 1917 toestemming in Weesp
een onderafdeling voor de export op te richten. Weesp is gekozen omdat daar per schip
aangevoerde goederen verladen kunnen worden in spoorwagons. Een nieuwe veilinghal
wordt in het begin van de jaren veertig gebouwd aan de Nieuwe Havenweg in Hilversum.9 In 1970 vindt een fusie plaats met de
Gooise Bloemenveiling. De naam verandert in
Coöperatieve Gooise Groenten-, Fruit- en Bloemenveiling. Door grote concurrentie van de
veiling in Aalsmeer wordt besloten de Gooise
veiling per 1 januari 1990 op te heffen.
Op 27 juni 1914 worden in Hilversum de statuten van de Coöperatieve Veilingsvereeniging
Nieuw-Leven, gevestigd te Bussum, verleden.
Oprichters zijn tuinders uit Nederhorst den Berg
die ontevreden zijn over de veilingcondities in
Hilversum. Van de gemeente Bussum krijgt de
veilingvereniging een gebied bij het haventerrein
toegewezen, waar in de open lucht handel wordt
gedreven. Na een langzame start laat de gemeente in 1920 een klein veilinggebouw bouwen
aan de Vaartweg. De gemeente exploiteert de
groenteveiling met verlies. Vanaf 1 februari 1925
neemt de veilingvereniging de exploitatie weer
over.10 Met ingang van 1 januari 1929 zegt de
veilingvereniging de huur van het veilinggebouw
op en betrekt een eigen gebouw aan de Thierensweg in Naarden. In 1939 telt de vereniging 74
leden. Nadat fusiepogingen met de veiling in
Hilversum op niets zijn uitgelopen, besluit het
bestuur in 1966 tot liquidatie van de vereniging.
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Tot slot
De term coöperatie wordt veelvuldig gebruikt in
de periode die ons onderzoek bestrijkt. In de
meest eenvoudige vorm slaat het op incidentele
aankopen door een groep mensen. Als de aankopen structureler van aard worden, vinden ze
plaats in een of ander verband. Nog een stap
verder wordt dit verband omgezet in een coöperatieve vereniging. Hiervoor is een oprichtingsakte nodig, te verlijden voor een notaris, die de
akte doet publiceren in de Nederlandsche Staatscourant, waarvan weer melding gemaakt wordt
in de plaatselijk kranten. Alleen deze officiële
coöperaties zijn in dit artikel aan bod gekomen,
zodat bijvoorbeeld Walden ontbreekt.
In de regio tussen Vecht en Eem zijn tussen
1880-1920 55 coöperaties opgericht. In dezelfde
periode hebben in Nederland 6.660 coöperaties
het licht gezien, hoewel daarbij aangemerkt
moet worden dat de nummering van coöperaties gewoon doorloopt bij wijziging van de statuten. Dit duidt op een ondervertegenwoordiging
van nieuwe coöperaties in ons gebied.
De eerste coöperatieve vereniging in de regio stamt uit 1877. Tot 1900 zien we maar een
paar startende coöperaties, maar daarna
neemt het aantal coöperaties elke vijf jaar
steeds meer toe. Hoewel de Eerste Wereldoorlog tekorten met zich meebrengt op het gebied
van de eerste levensbehoeften, brandstoffen
en materialen, blijft het aantal coöperaties
doorstijgen. In verstedelijkte gebieden als Hilversum en Bussum ontstaan coöperaties voor
de middenstand en de arbeiders. In de dorpen
ontstaan coöperaties door toedoen van de
plaatselijke landbouworganisaties. De coöperaties zijn een afspiegeling van de verzuilde maatschappij, hoewel bijvoorbeeld de Coöperatieve
Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Ons
Belang’ in Hilversum dit tracht te doorbreken
door aandacht te vragen voor ‘concentratie’.
Omdat coöperaties opgericht worden voor
de eigen kring, zijn ze oorspronkelijk tamelijk
klein en tellen weinig leden. Bij goede bedrijfsvoering en toezicht kunnen ze floreren en doorgroeien. Vertrekt echter de organisatie waar-

mee ze gelieerd zijn, dan houden ze op te bestaan. Ook het loslaten van contante betalingen
kan een coöperatie in gevaar brengen, evenals
het leveren van minder kwaliteit en het slecht
beheren van goederen en geld. Vele kleine coöperaties zijn al na een paar jaren opgehouden
te bestaan. Door concurrentie en toenemende
schaalvergroting voelen andere coöperaties de
noodzaak tot samenwerking en fuseren zelfs
tot zeer grote organisaties.
Het is moeilijk gebleken vast te stellen, hoe het
elk van de 55 organisaties in het gebied tussen
Vecht en Eem is vergaan. Het gemakkelijkste deel
is de oprichting, immers vastgelegd in de Staatscourant en de Gooi- en Eemlander, maar het verdere verloop en het einde van de coöperatie is moeilijker te achterhalen. Lokale onderzoekers zouden
zeer behulpzaam kunnen zijn bij het nader onderzoeken van de coöperaties in hun plaats.
Iny Hoogendijk is penningmeester van de Stichting Tussen Vecht en Eem. Zij studeerde Franse
taal en letterkunde en was ‘financial controller’
van de Gooise Scholenfederatie.
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Het nieuwe gebouw van de Coöperatieve Veilingsvereeniging ‘Nieuw-Leven’ aan de Thierensweg te Naarden (1929).

Lijst van coöperatieve verenigingen Tussen Vecht en Eem van circa 1880 tot 1920
Baarn
Coöperatieve Boerenleenbank te Baarn, opgericht op 22 april 1910 voor notaris F.P.E. van Ditzhuijzen
te Baarn.
Coöperatieve Vereeniging tot het oprichten en drijven der Baarnsche IJsfabriek, opgericht op 28 november 1912 voor notaris F.P.E. van Ditzhuijzen te Baarn.
Coöperatieve Bakkerij- en Consumptievereeniging ‘Ons Voordeel’, opgericht op 21 juni 1916 voor notaris F.P.E. van Ditzhuijzen te Baarn.
Coöperatieve Inkoop-Vereeniging ‘Sint-Nicolaas’ aangesloten bij ‘De Hanze’ Bond van R.K. vereenigingen van den Handeldrijvenden en industrieelen Middenstand in het Aartsbisdom Utrecht, te Baarn,
opgericht op 21 juni 1918 voor notaris F.P.E. van Ditzhuijzen te Baarn.
Blaricum
Coöperatieve Boerenleenbank te Blarikum, opgericht op 19 november 1904 voor notaris W.E. Bosch
van Oud-Amelisweerd te Utrecht.
Coöperatieve Bakkerij, Consumptie-, Brandstoffen- en Winkelvereeniging ‘Eigen Hulp’, opgericht op 5
september 1917 voor notaris J.B. Luykx te Hilversum.
Coöperatieve Zuivelfabriek “De Goede Verwachting” te Blaricum, opgericht op 6 september 1922
voor notaris J.B. Luykx in Hilversum.
Bussum
Verbruiksvereeniging ‘Bussumsche arbeiderscoöperatie’ te Bussum, opgericht op 12 maart 1903 voor
notaris S. Scheffelaar Klots te Bussum.
Coöperatieve Bakkerij en Consumptie-vereeniging ‘Helpt Elkander’, opgericht op 19 november 1910
voor notaris S. Scheffelaar Klots te Bussum.
Coöperatieve Boerenleenbank Naarden-Bussum, opgericht op 13 juni 1912 voor notaris F.P.E. van
Ditzhuijzen te Baarn.
Coöperatieve Veilingsvereeniging Nieuw-Leven te Bussum, opgericht op 27 juni 1914 voor notaris A.
Perk te Hilversum.
Coöperatieve Inkoopvereeniging ‘Het Gooi’, opgericht op 11 april 1916 voor notaris S. Scheffelaar
Klots te Bussum.
Coöperatieve Keuken, opgericht op 20 september 1917 voor notaris S. Scheffelaar Klots te Bussum.
Christelijke Coöperatieve Productie- en Verbruikersvereeniging ‘Samenwerking, gevestigd te Bussum,
opgericht op 5 juni 1918 voor notaris K. Hoeflake te Naarden.
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Coöperatieve Bouwvereeniging ‘Eigen Haard’, gevestigd te Bussum, opgericht op 10 januari 1919
voor notaris S. Scheffelaar Klots te Bussum.
Eemnes
Coöperatieve Boerenleenbank te Eemnes, opgericht op 28 maart 1904 voor notaris Jhr. W.E. Bosch
van Oud-Amelisweerd in Utrecht.
’s-Graveland
Coöperatieve Boerenleenbank, opgericht op 29 januari 1910 voor notaris F.P.E. Ditzhuijzen te Baarn.
Hilversum
Coöperatieve Winkelvereeniging de Eendracht, opgericht op 27 juli 1877 in Hilversum voor notaris
K.J. Perk.
‘Coöperatieve Verbruiksvereeniging tevens onderafdeeling der afdeeling Hilversum van de Nederlandsche Vereeniging van spoorwegambtenaren, opgericht op 13 mei 1898 voor notaris P.C. Lasonder.
Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Ons Belang’, opgericht op 20 december 1898
voor notaris K.J. Perk.
Coöperatieve Bakkerij en Consumptie Vereeniging ‘Help U Zelf’, opgericht op 10 december 1906 voor
notaris G.H. van Haastert.
Coöperatieve Verbruiksvereeniging ‘Samenwerking’, opgericht op 30 oktober 1909 voor notaris K.J.
Perk.
Coöperatieve Veilingsvereeniging ‘Hilversum en Omstreken’, opgericht op 26 juli 1910 voor notaris
K.J. Perk.
Coöperatieve Middenstands-Credietbank, opgericht op 7 april 1911 voor notaris J. Lasonder.
Coöperatieve Inkoopvereeniging ‘Gooiland’, opgericht bij akte van 17 augustus 1911 voor notaris A. Perk.
Coöperatieve Vereeniging ‘De Gooische IJsfabriek’, opgericht op 19 december 1911 voor notaris J.
Lasonder in Hilversum.
Christelijke Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Ons Beginsel’, opgericht op 19 februari 1915 voor notaris G.H. van Haastert.
Hilversumsche Coöperatieve Keuken, opgericht op 3 maart 1915 voor notaris G.H. van Haastert.
Coöperatieve Boerenleenbank, opgericht op 24 mei 1917 voor notaris A. Perk.
Coöperatieve Vereeniging, genaamd ‘Het Lanthuys’, opgericht op 22 november 1917 voor notaris J.B.
Luykx.
Coöperatieve Bouwvereeniging ‘Ons Eigen Huis’, opgericht op 18 juli 1918 voor notaris J. Lasonder.
Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank ‘Boaz’, opgericht op 2 oktober 1918 voor notaris J. Lasonder.
Coöperatieve In- en Verkoopvereeniging ‘Gooische In- en Verkoop Centrale’, gevestigd te Hilversum,
opgericht op 11 maart 1919 in Bussum voor notaris S. Scheffelaar Klots.
Coöperatieve Middenstands Bouwvereeniging ‘Werner’, opgericht op 4 oktober 1919 voor notaris
J.B. Luykx.
Huizen
Coöperatieve Boerenleenbank te Huizen, opgericht op 11 februari 1905 in Utrecht voor notaris jhr.
W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd.
Coöperatieve Huizer Boerenbond opgericht op 25 november 1905 in Utrecht voor notaris jhr. W.E.
Bosch van Oud-Amelisweerd.
Coöperatieve Vereeniging Huizer Dorschmachine, opgericht op 14 januari 1913 voor notaris S.
Scheffelaar Klots te Bussum.
Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Samenwerking’, opgericht op 14 augustus 1915 voor
notaris P.W. van der Ploeg te Amsterdam.
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Christelijke Coöperatieve Verbruiks- en Productie-Vereeniging ‘Helpt Elkander’ opgericht op 27 september 1919 voor notaris K. Hoeflake te Naarden.
Eerste Gooische Coöperatieve Melkinrichting, opening 30 augustus 1922 aan de Ceintuurbaan in Huizen.
Laren
Coöperatieve Boerenleenbank voor Laren, opgericht op 21 februari 1902 ten overstaan van notaris
L.J. Keuls te Hilversum.
Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Steunt Elkander’, opgericht op 27 april 1914 voor
notaris G.H. van Haastert te Hilversum.
Loosdrecht
Coöperatieve Zuivelfabriek Loosdrecht, opgericht op 15 februari 1898 voor notaris E. van Beusekom
Ez. uit Loenen.
Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereeniging ‘Loosdrecht’, opgericht op 21 januari 1913 voor
notaris G. Fikkert uit Loenen.
Muiden
Coöperatieve Boerenleenbank, opgericht op 13 maart 1917 voor notaris G.H.A. Snel uit Weesp.
Coöperatieve Vereeniging tot in- en verkoop en malen van veevoer ‘De Eendracht’, opgericht op 21
maart 1917 voor notaris G.H.A. Snel uit Weesp.
Muiderberg
Coöperatieve Boerenleenbank, gevestigd te Muiderberg, gemeente Muiden, opgericht op 29 augustus 1916 voor notaris G.H.A. Snel te Weesp.
Coöperatieve Aan- en Verkoopvereeniging ‘Ons Belang’, gevestigd te Muiderberg, gemeente Muiden, opgericht op 19 juli 1918 voor notaris K. Hoeflake te Naarden.
Nederhorst den Berg
Coöperatieve In- en Verkoop Vereeniging van Land- en Tuinbouwproducten ‘Vooruitgang’, opgericht
op 16 februari 1918 voor notaris A. Perk te Hilversum.
Soest
Coöperatieve Boerenleenbank te Soest, opgericht op 30 december 1905 te Utrecht voor notaris
W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd.
R.K. Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging ‘Des Werkmans Welvaart’, opgericht op 18 december 1914 voor notaris F.P.E. van Ditzhuyzen te Baarn.
Coöperatieve Landbouwvereeniging ‘Soest’, tot aankoop en het malen van veevoeder en aankoop van
meststoffen en andere landbouwbenoodigdheden, tevens Afdeeling ‘Soest’ van het Genootschap voor
Landbouw en Kruidkunde te Utrecht, opgericht op 26 april 1916 te Soest voor notaris H.W. Prillevitz.
De Soester Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting, opgericht op 23 juli 1920 voor notaris H.W.
Prillevitz.
Weesp
Coöperatieve in- en verkoopvereeniging ‘Sint-Isidorus’, opgericht op 4 september 1917 voor notaris
G.H.A. Snel te Weesp.
Coöperatieve inkoop-vereeniging ‘Sint-Laurentius’, aangesloten bij ‘De Hanze’, Bond van R.K. vereenigingen van den Handeldrijvenden en industrieelen Middenstand in het Bisdom Haarlem te Weesp,
opgericht op 20 augustus 1919 voor notaris G.H.A. Snel te Weesp.

60

TVE 36e jrg. 2018

Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2018
Kunstenaarsdorpen & Wereldverbeteraars tussen Vecht en
Eem
Onze streken waren vanaf het eind van de negentiende eeuw zeer in trek bij kunstenaars. Vanwege de oprukkende industrie, rokende schoorstenen en stadsuitbreidingen gingen vele kunstenaars op zoek naar onbedorven plaatsen. Met name Laren,
Blaricum en Kortenhoef waren populair. Daarnaast werd ons gebied ook gezocht
door allerlei wereldverbeteraars: tolstojanen, christen-anarchisten, utopisten, religieuze socialisten en theosofen, allemaal op zoek naar een andere leefwijze of een
andere geesteshouding.
Over deze ontwikkelingen organiseert de Werkgroep Gooi-o-logie deze leergang namens Tussen Vecht en Eem en verwante organisaties zoals De Vrienden van het Gooi,
AWN Naerdincklant, 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. Maria Boersen (historicus, kenner Gooise wereldverbeteraars)
28 maart: Kunstenaarsdorpen 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. 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 het Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren, tel. 035 - 75 13 991.
Het Brinkhuis staat in het centrum van Laren, naast de Sint-Jansbasiliek (gratis parkeren ter plaatse).
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 - 23 61 83 14
of bij de Volksuniversiteit Het Gooi 035 - 53 12 939.
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Het lezen waard

Boekbespreking
Erfgooiers geportretteerd

Dit boek is een coproductie van het Goois Natuurreservaat (GNR) en de Stichting Stad en
Lande van Gooiland. Het GNR beheert sinds
1933 grote percelen voormalige erfgooiersgrond, Stad en Lande beheert de immateriële
erfenis van de erfgooiers. Ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan van de stichting stelde
dr. Anton Kos samen met Edwin van Oevelen
en Karen Heerschop dit jubileumboek samen.
De hoofdmoot van dit boek bestaat uit
(familie)portretten van erfgooiers, gemaakt
door fotograaf Koos Breukel, die in 2013 ook de
officiële staatsieportretten van het koningsechtpaar maakte. Breukel verzorgde in
2015 in Singer Laren de tentoonstelling Koos
Breukel. Erfgooiers. De geëxposeerde portretten vormen de kern van dit boek. Kos schept
vooraf in een inleiding het kader: waar komt de
agrarische belangengemeenschap van de erfgooiers vandaan en hoe ontwikkelde die zich
door de eeuwen heen? Had dat impact op hun
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karakter? Zij stonden bekend als eigengereid,
hardwerkend, stug en conservatief. Die eigenschappen lijken zich af te tekenen op hun gezichten, stelt Kos voorzichtig.
Ook nog op die van hun nazaten? Er zitten
heel wat karakteristieke koppen tussen, alleen
al op het omslag! Maar een gemeenschappelijke noemer van strijdbaarheid is er niet meer in
te ontdekken. Strijd hoeven zij echter al decennialang niet meer te leveren. De laatste algemene ledenvergadering vond plaats op 28 april
1979. De band met het voorgeslacht is er niet
minder om. Op diverse plekken valt te lezen
dat het hart van de geportretteerden van het
erfgooiersverleden harder begint te kloppen.
De redactie heeft een prachtig jubileumboek
verzorgd. Het levert veel bladergenot op. Terecht worden dit portretten genoemd die recht
doen aan het individu, aan diens littekens en
bovenal aan diens waardigheid. Met krachtige,
niet cosmetisch opgesmukte portretten maakt
Breukel de karakteristieken van ‘de’ erfgooier
aanschouwelijk. De portretten zijn aangevuld
met beelden van de huidige, verstedelijkte
omgeving en het hedendaagse landschap. Het
boek is een fraaie en waardige jubileumuitgave
die helpt om de geschiedenis van de erfgooiers
levend te houden.
Niels van Driel
Koos Breukel en Anton Kos, Erfgooiers geportretteerd, uitgave van Goois Natuurreservaat
en Stichting Stad en Lande van Gooiland, Breda
2017. Prijs € 29,95.
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Agenda
van het Van Brants Rus Hofje. Locatie: Bergplaats, aanvang 20.00 uur.
www.historischekring.nl

2018
Historisch Café Naarden
21 maart

oktober

16 mei

12

19 september

Historische Kring Nederhorst den Berg

21 november
Locatie De Mess, Adr. Dortsmanplein 1-b, Naarden-Vesting. Aanvang 20.00 uur
maart

Lezing Micha Cluysenaer over leven en werk
van Bergs en Vreelands beeldend kunstenaar
Joop van Huisstede. Informatie
www.historischekring.nl
Tentoonstellingen

17

Historische Kring Baern
Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a, Baarn

Comeniusdag

Expositie Bij de Les (over oude schoolplaten)
tot 4 april, woe van 14.00-16.00 uur en za van
11.00-13.00 uur. www.historischekringbaerne.nl

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. Waegemans en dr. H.C Donga, voorzitter regenten

Historische Kring Blaricum
Brinklaan 4A
Expositie van gekregen aanwinsten, t/m 17
maart
Expositie Klaas Fernhout, 24 maart t/m 22 september
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 Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius (15921670). Di-zo van 12.00-17.00 uur.
16 maart t/m 28 oktober tentoonstelling Het
erfgoed van Comenius; de geboorte van Tsjechoslowakije
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Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok
ArchitectuurCentrum Dudokpark 1, Hilversum
Rondleiding door het interieur van het raadhuis en tentoonstelling over het leven en werk
van W.M. Dudok (1884-1974). met na afloop
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 veelzijdige werk van de bekende Eemnesser kunstenares Coraline Bäcker. Geopend za van 14.0016.00 uur. www.historischekringeemnes.nl
Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Permanente expositie Goois Verleden. Hier
komen onder de naam Goois Verleden de geologische, paleontologische, archeologische en
landschappelijke facetten van het Gooi aan
bod. Wisseltentoonstelling Gevonden Voorwerpen. Di-zo 13.00-16.30 uur. Elke derde zondag van de maand is er een lezing van 14.0015.00. www.geologischmuseumhofland.nl

en di t/m za 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, Blaricum. De wandeling start om 14.30 uur. Aanmelden via info@hkblaricum.nl.
Huizen
Iedere tweede zaterdag van de maand wandeling door het authentieke dorp.
Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum
Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
17 maart Wandeling landgoed Oud Naarden.
Verzamelen om 10.00 uur bij Theehuis Bos en
Hei
Naarden
Vereniging Vestingstad Naarden organiseert
iedere derde zondag van de maand een stadswandeling in en om de vesting. Aanvang 12.30
uur bij de Utrechtse Poort, Ruysdaelplein

HK Laren
De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren
Vanaf donderdag 21 september iedere derde
donderdag van de maand, ook ’s avonds van
19.00-22.00 uur geopend. De tentoonstelling
Erfgooiers wordt regelmatig vernieuwd. ‘s Zaterdags geopend van 14.00-16.00 uur.
www.historischekringlaren.nl
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
Openingstijden tot april: wo t/m za 12.00-16.00
uur; van april t/m november ma 13.30-17.00 uur
64
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