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Domela Nieuwenhuis met kinderen en kleinkinderen voor zijn villa in Hilversum,
waar hij zestien jaar gewoond heeft.
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Verrassingen
Ook als je al wat langer met de geschiedenis van je eigen omgeving bezig bent, kom je soms voor
verrassingen te staan. Dan blijkt die omgeving toch nog meer bijzonder te zijn dan je al dacht. Of blijkt
er aan onopvallende plekken een bijzonder verhaal vast te zitten. In dit nummer vindt u een aantal
voorbeelden hiervan.
Wie dacht dat hij nu wel alles van de plafondschilderingen van de Grote Kerk van Naarden wist,
moet maar eens even het artikel van Jan van Tuin lezen. Die heeft de afbeeldingen tegen het licht van
moderne onderzoekingen gehouden en wist zo de Grote Kerk (‘de Oude Dame’) enkele geheimen te
ontfutselen.
Een paar kilometer verderop staat aan de Naarderstraat in Huizen een onopvallend huis. Daar heeft
in de oorlog een bekende onderduiker gezeten. Niet om aan de Duitsers maar aan de Nederlanders
te ontkomen. Zijn naam was Anton Mussert. Jady Snel weet er alles van. De Tafelberg bij Blaricum
zal iedereen wel bekend zijn. Maar dat daar in 1823 een bijzondere natuurkundige proef met een
kanon heeft plaatsgevonden, zal voor velen van u (net als voor mij) een verrassing zijn.
In Hilversum kreeg vier jaar geleden een onopvallend stukje straat een nieuwe naam: Domela Nieuwenhuisplein. De bekende socialist Domela blijkt hier de laatste zestien jaar van zijn leven gewoond
te hebben. In een bepaald niet proletarische buurt. In Loosdrecht, bij Rading C8, ligt een zandweggetje. Niets verraadt dat hier een huis stond waarin van 1934 tot 1941 een groep Joodse vluchtelingen
woonde die zich voorbereidden op hun emigratie naar Palestina. Claudette Baar beschrijft hoe het
hun vergaan is.
Naast al deze verrassingen hebben we nog drie andere artikelen die niet aan één bepaalde plek zijn
verbonden. Jaap Groenevelt onderzocht (voor de laatste keer) de grens tussen Holland en Utrecht
aan de hand van een bijzondere kaart uit 1539. Hij legt uit waarom dit een van zijn lievelingskaarten
is. Henk Michielse zet alles wat we nu weten over Liudger (onze eerste beroemde streekgenoot) op
een rijtje. En Henk weet veel. Tenslotte zocht Douwe van der Meulen, werkzaam op een van de Van
der Huchtscholen in Soest, uit wie Caroline van der Hucht, de naamgeefster van zijn school, was. En
stuitte op een veelzijdige persoonlijkheid.
Dit is een nummer van TVE dat vérgaand verrast, vermaakt en verbaast en wat u verder nog van
ons zou mogen verwachten. Veel plezier ermee.
Dit nummer verschijnt veel later dan gepland. Opmaakproblemen speelden ons grote parten. Dit
nummer is uiteindelijk opgemaakt door Anneke van de Koppel. We danken Olf Henselmans, die
zoveel jaren ons trouw heeft geholpen.
Hans Mous
Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag (grote inzet): Plafond van de Grote Kerk van Naarden: Het Laatste Oordeel
(foto Jan van Tuin).
©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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Sint Vitus, een geschenk en een probleem
Jan van Tuin
De Grote of Sint-Vituskerk in Naarden is een van de vele Hollandse kerken in Brabants
gotische stijl uit de late vijftiende eeuw. Zij is gebouwd als katholieke kerk en in 1578
overgedragen aan de protestanten, die met een lastige erfenis geconfronteerd werden.
In de prachtige gewelfschilderingen troffen zij zowel uitingen van de vervloekte paapse
superstitiën aan als een bijbelexegese die hen zeer aansprak. Wat te doen?
Hollandse kerken in de vijftiende eeuw
Brabant en Vlaanderen
Prestigieuze kerken herinneren aan de rijkdom,
de bloei, de culturele ontwikkeling van Vlaanderen en Brabant in de veertiende en vijftiende
eeuw. Zij dienden – iets later – als voorbeelden
voor de kerken in de Hollandse steden.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw was
in Holland het veenpakket door ontwatering
en oxidatie gedaald tot zeeniveau, waardoor
graanteelt niet meer mogelijk was. De overtollige arbeidskrachten migreerden naar de steden en vonden emplooi in ambachtelijke activiteiten. Door de instroom van arbeid groeiden
de Hollandse steden snel. Het toenemende
aantal parochianen was de directe aanleiding
tot de bouw van een groter kerkschip. Meer oppervlakte was onder andere nodig om ruimte
te bieden aan nieuwe altaren, met name die
van de gilden en broederschappen. Tevens verkreeg men meer ruimte om te begraven.

Natuursteen
Ook de Brabantse voorbeelden waren in de
kern bakstenen constructies, maar voor beeldbepalende elementen, zuilen, ribben, lijsten,
vensters, werd natuursteen gebruikt. Ook de
buitenbekleding was van natuursteen. De steen
werd gewonnen in de omgeving van Brussel
en daar ontwikkelde zich een hoogontwikkelde
exportmarkt rondom de steenhouwersateliers.
Voor transport werd gebruik gemaakt van de
vele waterwegen.
De steenhandelaren leverden niet alleen
de steen, maar ook het ontwerp. De afstand
tussen ontwerpers en uitvoerders kon leiden
tot communicatieproblemen. Om deze op te

vangen werden de ontwerpen vereenvoudigd
en geschikt gemaakt voor het werken met
standaard prefab-onderdelen. Op deze wijze
kon goedkoop en snel gewerkt worden, wat in
Holland van belang was, omdat de financiële
middelen er beperkter waren. Het spreekt voor
zich dat een kleine stad als Naarden (2.000
communicanten), hoewel redelijk welvarend,
niet kon concurreren met een grote stad als bijvoorbeeld Haarlem (14.000 communicanten).
In Naarden is het gebruik van natuursteen in
het interieur dan ook beperkt tot de zuilen en
de gewelfribben in de zijbeuken. De scheibogen zijn van baksteen met een dunne bepleistering in een natuursteenkleur, waarop dunne
schijnvoegen zijn geschilderd. Hetzelfde geldt
voor de colonnetten tussen de kapitelen van
de zuilen en de houten muurstijlen van de
trekbalken. Op deze wijze werd met goedkope
materialen toch een fraai effect bereikt. De
buitenmuur is van baksteen en wordt alleen
op de steunberen en langs de ramen ritmisch
verlevendigd met blokjes natuursteen.

Houten gewelven
Om de kosten nog verder te drukken kregen
vrijwel alle Hollandse kerken een houten gewelf dat in de kapconstructie werd opgenomen. Hiermee werd met minder materiaal
toch de gewenste hoogte bereikt. Het gewelfbeschot bestaat uit dunne eiken planken die
met een messing- en groefconstructie werden
aangebracht. Nooit direct na het gereedkomen van de kerk, maar pas zo’n 25 à 30 jaar
later. Eenmaal geplaatst werd toch vaak gewenst dat het op een stenen gewelf zou lijken.
Daartoe kreeg het een schrale kalkgrondering
in natuursteenkleur. Daarop werd eerst een
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Zuidgevel Grote Kerk Naarden. De natuurstenen
blokjes geven een mooi ritmisch accent in de
baksteengevel.

randbeschildering aangebracht en vervolgens
eventueel een beschildering in het midden.
De randbeschilderingen waren veelal het werk
van rondreizende ambachtslieden. De randen
van de kerken van Enkhuizen, Amsterdam, Alkmaar en Naarden vertonen veel overeenkomst.
In Amsterdam en Naarden is het smalle randje
langs de balken gesjabloneerd met hetzelfde
sjabloon. Aangezien het gebint van de trekbalken als storend werd ervaren, is dit ook versierd met lange florale motieven.
Het aanbrengen van voorstellingen in gewelven, op muren en zuilen was een wijd verspreide traditie. Materialen als pigmenten en
bindmiddelen waren niet duur en de verwerkingstechniek was eenvoudig. Soms is de hele
kerk beschilderd, soms staat slechts hier en
daar een voorstelling, maar we moeten ons de
middeleeuwse kerk voorstellen als een kleurig
geheel.

Weinig bleef bewaard
Van deze schilderingen is veel verloren gegaan.
Oorzaken zijn meestal verbouwingen, vochtinsijpelen, degradatie, vervanging van oud pleisterwerk of overschildering door verandering
van kunstzinnige smaak of theologisch inzicht.
In het oosten van het land, op stenen gewelven, is meer bewaard gebleven, maar hout is
nu eenmaal een kwetsbaar materiaal. Enkele
voorbeelden in Noord-Holland waarvan bekend is, dat zij beschilderde houten gewelven
hebben gehad, zijn de volgende :
De kerk in Diemen moet een beschilderd
tongewelf gehad hebben. Het tongewelf van
de Sint-Laurenskerk in Weesp is in 1638 overgeschilderd en in 1738 uitgebroken. De Sint-Pancreaskerk in Hoorn is afgebrand in 1878. In
Huizen herinnerde zich een zekere Lambert
Rijkcksz Lustigh, geboren in 1656, dat in zijn
jeugd nog dat Choorverwulfiel geheel beschilderd was, in ’t oosten met het Laatste Oordeel:
zittende Jezus op een regenboog, hebbende links
de satan met lelijke grote klauwen, slaande en
houdende vele mensen onder hem, regts de apostelen waaronder Petrus met een haan en een bos

sleutels, en gevleugelde engelen met bazuinen
aan haar mond.
Het is bijzonder wanneer er delen bewaard
zijn gebleven. In de Oude Kerk van Amsterdam zijn na de Alteratie de voorstellingen onder diverse lagen verf verdwenen. Tijdens de
restauratie kwamen in 1956 resten ervan tevoorschijn. Het gewelf van de Sint-Laurenskerk
in Alkmaar is uitgebroken in 1886, alleen het
Laatste Oordeel en panelen van het noordertransept zijn gerestaureerd en teruggeplaatst.
In Warmenhuizen zijn alleen de schilderingen
boven het koor bewaard.
Hoogst uitzonderlijk is het wanneer een en
semble compleet bewaard is. In de Zuiderkerk
van Enkhuizen zijn de schilderingen van 1484
overgeverfd in 1608. In het begin van de twintigste eeuw zijn deze bloot gelegd. Ze zijn
wel compleet overgeleverd, maar verminkt en
daardoor moeilijk leesbaar.
Alleen in de Grote Kerk van Naarden zijn
alle voorstellingen goed leesbaar bewaard. Ze
zijn nooit overgeschilderd, voortdurend met
zorg omgeven en bijgewerkt wanneer nodig:
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Overzicht over het gewelf van Naarden.

aangetast hout werd vervangen, vervaagde
kleuren werden opgehaald. Ook de schade die
ontstond, doordat kanonskogels in 1673 het
dak van de koorsluiting doorboorden, werd
hersteld. De bazuinblazende engelen van de
koorsluiting waren onthoofd, maar werden op
nieuw hout weer aangebracht. Talrijke jaartallen en initialen van mensen die panelen hebben bijgewerkt, getuigen van een niet aflatende
zorg. Het werd er niet mooier van, maar het
betekende wel het behoud.

Geringe interesse van kunsthistorici
Kunsthistorici hebben pilaar-, muur- en gewelfschilderingen lange tijd met een zekere geringschatting bezien, omdat zij meer letten op de artistieke waarde dan op de betekenis ervan. Een
voorbeeld is de beoordeling van het Naardense
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gewelf door de invloedrijke kunsthistoricus dr.
G.J. Hoogerwerff in zijn boek De Noord-Nederlandsche Schilderkunst uit circa 1937:
De omtreklijnen werden straf en nadrukkelijk
getrokken en daarbinnen gehele partijen meer
gekleurd dan geschilderd. […] De uitvoering is bijzonder ruig en zij mocht dit ook zijn. Het “erge” is
dan ook niet zozeer in de onbedrevenheid gelegen
als wel in het ontbreken van creatieve spankracht
[…] een mateloos gedoe van onsamenhangende
figuren. […] Er is veel gebruik gemaakt van gravures van Dürer en van prentwerk van Jacob
Cornelisz. van Oostsanen […]. Een erger onzelfstandigheid als deze meester aan den dag legt is
nauwelijks denkbaar …
Na dit negatieve oordeel is zelfs even voorgesteld het gewelf maar wit te verven, want het
was toch niets. Gelukkig is dat niet doorge
gaan, maar in de plannen voor de grote res-
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Het laatste Oordeel: Paneel 11.B De Hel.

tauratie van kerk en toren (1965-1978) werd
de restauratie van de schilderingen niet direct
meegenomen.
Dat de schilders gebruik hebben gemaakt van
voorbeelden, is zeker waar, maar hun daarvan
een verwijt maken is niet terecht. Rond 1500
was dit een normale werkwijze. De iconografie van de Middeleeuwen is niet gericht op
kostbare artistieke hoogstandjes, maar op de
didactische functie van de afbeeldingen. De
kerken bepaalden zelf wat het volk geleerd
moest worden en gaven een opdracht aan
veelal rondtrekkende groepen schilders, die
hun ontwerpen vaak baseerden op bestaande
manuscripten en prenten. Het begrip plagiaat
was nog onbekend. De onderwerpen en stijlen
verschillen al naar gelang de periode waarin de
voorstellingen werden aangebracht.
Eerst geruime tijd na het gereedkomen van
de Naardense Sint-Vituskerk in 1479 werd het
gewelfbeschot aangebracht. Hierna kon het
schilderen beginnen, naar schatting van 1508
tot 1510. Dat het werk in 1518 voltooid was, menen we af te leiden uit de tekst op de loopbalk
bij vak 1: Ao als men XVe ende XViii gescreven
sach sa meij den XX dach doe wort gescreven hier
Godt bescherm dese kerck voer enigh dangier.
Volgens Herman Janse, de restauratiearchitect
van Monumentenzorg begon het werk met de
randversieringen en werden binnen deze kaders de schilderingen aangebracht.

In Naarden zit alles verkeerd
In de Grote Kerk bestaan de plafondschilderingen uit twee afzonderlijke voorstellingen. Als
eerste het Laatste Oordeel in de vakken 11 en
12. Vervolgens werd in de vakken 1 tot 10 een
reeks schilderingen gewijd aan Jezus’ lijden en
overwinning op de dood. Beide zijn representatief voor de tijd rond 1500, maar voor mij was
het niet zoals het hoort. Het klopte niet.
Immers, in de Middeleeuwen is de kunst
bijna mathematisch gecodeerd en de kunstenaars volgen in hun werk de regels nauwkeurig. De kerk is georiënteerd van oost naar
west, van zonsopgang naar zonsondergang.

Het noorden, de kant van de kou, symboliseert
het Oude Testament, het zuiden het Nieuwe
Testament. Het westen, waar de zon ondergaat
en de dag sterft, is de kant van het einde, van
het Laatste Oordeel. Het oosten is de kant van
het komende heil, waarin alle kwaad zal zijn
overwonnen.
Mijn kennismaking met kerkelijke kunst
is begonnen in Frankrijk in de romaanse en
gotische kerken. Daar vinden we het Laatste
Oordeel boven de hoofdingang aan de westgevel. Het kerkgebouw staat symbool voor het
paradijs en alleen via het Laatste Oordeel komen wij daar terecht. In de absis, aan de oostzijde van de romaanse kerken, is de Majestas
Domini het centrale thema. Dit is een verbeelding van Christus in majesteit, tronend in een
mandorla, een amandelvormige figuur die zijn
goddelijkheid verbeeldt. Daaromheen staan de
symbolen van de vier evangelisten. Hetzelfde
treffen we aan in de kerken in Italië en Spanje.
En bij ons in Naarden is alles diametraal om-
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Het laatste Oordeel Paneel 11.A De Hemel.

luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht
en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals
een herder de schapen van de bokken scheidt: de
schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
Criterium bij de selectie is het doen van de
Zeven Werken van Barmhartigheid. Wie dat
gepraktiseerd hebben, de schapen, worden
opgenomen in Gods koninkrijk. Wie het hebben nagelaten, de bokken, worden veroordeeld
tot het eeuwige vuur. Op basis van deze tekst
heeft zich tegen het jaar 1000 een simpel en
krachtig binair symmetrisch beeld ontwikkeld
van een tronende Majesteit, zoals we dat aantreffen op de oudste kathedralen.

Een voorlopig oordeel

gekeerd: het Laatste Oordeel aan de oostzijde,
de lijdenscyclus uit het Nieuwe Testament aan
de noordzijde en het Oude Testament aan de
zuidzijde.
Hoe kon het Laatste Oordeel zo verplaatst
worden? Wat is er gebeurd? Vragen aan kunsthistorici bleven onbeantwoord. Reden voor mij
om zelf op onderzoek uit te gaan. Daartoe sla
ik een zijpad in.

Dood en oordeel in de Middeleeuwen
Het Laatste Oordeel
Voor de middeleeuwer is de geschiedenis begonnen met de Schepping en zal zij eindigen
met het Laatste Oordeel, wanneer Christus zal
terugkeren om een oordeel uit te spreken over
de mensen die dan leven, en over alle doden,
die daarvoor uit hun graven zullen oprijzen
om weer met hun ziel verenigd te worden. Zoals het staat geschreven in Mattheüs 25:31-33:
Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door
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Ondertussen bleef de vraag waar de ziel bleef
tot het einde der tijden was aangebroken, de
mensen bij voortduring bezighouden. In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus
(Lucas 16:19-31) zien we als bestemming voor
de ziel slechts twee oorden, een van rust in de
schoot van Abraham en een van pijn en kwelling in het vuur van de hel. Augustinus (354430) vermoedt een derde dimensie. De heel
slechten gaan naar de hel, de heel goeden gaan
naar de hemel, maar voor de grote tussengroep was dit laatste niet haalbaar. Zij moesten eerst een louteringsproces ondergaan om
de zuiverheid te bereiken die toegang verschaft
tot het paradijs.
In de eeuwen na Augustinus ontstond hierover een wildgroei aan ideeën. Het Concilie
van Lyon 1274 bracht hierin ordening door
formulering van het dogma van het Vagevuur.
Onmiddellijk na het overlijden wordt de ziel
beoordeeld. De rechtvaardigen, volledig zondenvrij, gaan onmiddellijk naar de hemel, de
verdoemden voor eeuwig naar de hel. In zijn
oneindige barmhartigheid wil God echter dat
geen ziel verloren gaat, hoewel er in de hemel
geen plaats is voor onzuiverheid noch voor
onrecht. In zijn volmaakte rechtvaardigheid
verlangt Hij, dat de nog niet volmaakte zielen

TVE 36e jrg. 2018

Opstanding.

in het Vagevuur langere of kortere tijd worden gereinigd. Wanneer de reiniging voltooid
is, halen engelen de ziel uit het Vagevuur en
brengen hem over naar het Paradijs. Zo werd
het Vagevuur de intermediair tussen de aardse
tijd en de eeuwigheid. Het is de enige plek in
het hiernamaals waar veranderingen nog mogelijk zijn.

Visioenen
Het heeft tot de vijftiende eeuw geduurd tot
het Vagevuur opgenomen was in de volksdevotie. Tot de propagandamiddelen behoorden visioenenverhalen van reizigers voor het hiernamaals. Twee daarvan zijn bijzonder invloedrijk
geweest, Tondalus’ Visioen en Sint Patricius’
Vagevuur, vooral het laatste. De verhalen waren
functioneel om het volk te informeren over wat
het te wachten stond en populair tot in de late
vijftiende eeuw. De ziel van Tondalus maakte
de reis onder leiding van zijn beschermengel.
Zijn reis leidde langs verschrikkelijke oorden
en hij moest ook verschillende straffen ondergaan. Zijn engel leerde hem ook waarom: hij
had zijn leven besteed aan feesten, vechten en
genot en had nooit aandacht gehad voor de
behoeftigen.

Voorbereiding op de dood
Door goede werken van barmhartigheid te
doen heeft de dode zich tijdens zijn leven
kunnen voorbereiden op een zo kort mogelijk bedrijf in het vuur, maar eenmaal overleden kon hij niets meer veranderen. Het werd
vervolgens de taak van de nabestaanden hun
dierbare zo snel mogelijk uit het Vagevuur te
verlossen. Zij konden dit doen door in hun
gebeden de zielen bij te staan, het geven van
aalmoezen, het bijwonen van de eucharistie
en een beroep te doen op de interventie van
heiligen. Zo ontstond een onvoorstelbare verknooptheid van levenden en doden. Het was
een essentiële taak van broederschappen en
ambachtsgilden om de begrafenis van gestorven leden bij te wonen en deel te nemen aan
collectieve memoriemissen. Iedereen kwam
wel dagelijks in de kerk en het zijn de acti-

viteiten rond de altaren die noopten tot vergroting van het schip. Rondom de angst voor
de vreselijke straffen ontstond tegen 1500 een
bloeiende economie met monniken, priesters
en bisschoppen als cashende poortwachters
van het hiernamaals.
Het beeld dat de middeleeuwer voortdurend
bang was voor de dood en het hiernamaals, is
een hardnekkig cliché. Het leven was immers
één lange voorbereiding op de dood. Men was
wel bang voor een onverwachte dood, dat wil
zeggen zonder te hebben gebiecht en het sacrament der stervenden te hebben ontvangen.
Daarom is in de meeste kerken een beeld van
Sint Christoffel aanwezig. In Naarden zijn er
zelfs twee! Een blik op Christoffel zou voor een
dag beschermen tegen een onverwachte dood.
Naarmate de tijd voortschrijdt, gaat de interesse steeds meer uit naar het lot van de
individuele ziel, steeds minder naar het oordeel aan het einde der tijden. Waarom zou er
een tweede oordeel nodig zijn, als beloning en
straf in het eerste Gericht al geregeld zijn? In
de vijftiende eeuw is er dan ook eigenlijk geen
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sprake meer van een Laatste Oordeel. Er ontstaat een nieuwe codering van de laatste dingen die de mens te wachten staan, de leer van
de Vier Uitersten. Dat zijn Dood, Oordeel, Hemel en Hel. Hierbij sluit aan de Ars Moriendi,
‘een scone leeringe om salich te sterven’, een
soort protocol dat de priester en de stervende
zorgvuldig afwerken in het bijzijn van familie,
vrienden en bekenden. Op die laatste twee
uren kwam het aan!

Verval en Moderne Devotie
Vanaf 1470 kwam de aflaathandel op en minderbroeders bevorderden de verering van steeds
nieuwe heiligen aan wie wonderen werden toegeschreven in verband met de bevrijding van
zielen uit het Vagevuur. Eerlijke devotie raakte
overwoekerd met uiterlijkheden, waardoor de
eigenlijke geloofswerkelijkheid buiten beeld
raakte. De Heilige Schrift was niet langer de
inspiratiebron. Geloofsonderricht en zielzorg
werden verwaarloosd. Een degelijke priesteropleiding bestond eigenlijk niet. Hier moest
een reactie op komen.
Allerlei hervormingsbewegingen staken de
kop op. In Duitsland en de Nederlanden ontwikkelde zich een bijbels humanisme, waarvan de beweging van de Moderne Devotie een
belangrijke variant is. Meer dan de kerkelijke
dogma’s was voor de Moderne Devoten de
Bijbel zelf bron van inspiratie, die door de
gelovigen zelf gelezen moest kunnen worden.
In de volkstaal! Centraal stond het navolgen
van Christus, waarbij vooral veel aandacht
voor zijn lijden en dood was. Sommigen van
hen stonden kritisch tegenover biecht, aflaat,
heiligenverering en rozenkrans. Aanhang vonden zij vooral onder de stedelijke bourgeoisie.
Naarden was een van de Moderne-Devotiesteden.
De Moderne Devoten hebben waarschijnlijk
ook een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van de leer van de Vier Uitersten. Meditatie hierover was een vast onderdeel van hun
ascetische programma. In de preken werd er
veelvuldig aandacht aan besteed.
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Iconografie
Behagen en onderwijzen
Dr. Regnerus Steensma, de Nederlandse autoriteit op het gebied van kerkdecoratie, heeft
benadrukt dat de decoratie van de kerken dient
ter verfraaiing van de kerk én voor de onderrichting der gelovigen. Daarom is er steeds nagedacht over het verband tussen de functie van
de ruimte en de boodschap van de decoratie.
Tot het jaar 1300 staat in Frankrijk 100% van
de Laatste Oordelen op de westelijke gevel,
soms op schilderingen op de binnenmuur,
maar vaak in sculpturen boven de hoofdingang aan de buitengevel. Daarachter was het
paradijs, dat wil zeggen de verbeelding van de
schone wereld die zal volgen op het oordeel.
De prediking richtte zich op de beloning die de
gelovige wacht, wanneer hij een goed, Godwelgevallig leven leidde.
Na de uitvaardiging van het vagevuurdogma
verplaatste de focus zich en richtte zich op de
straf die de gelovige wacht, wanneer hij géén
goed leven leidde. De prediking stelde de gelovigen steeds het oordeel voor ogen en daarvoor was het dienstig dat het in de kerk ook
zichtbaar was.
Kerkinterieurschilderingen zijn geïntegreerd
in de architectuur en daardoor onverplaatsbaar. Waar het Laatste Oordeel al binnen is
aangebracht, blijft het gewoon staan. Waar het
niet in de kerk aanwezig was, verschijnt het en
maakt het zich los van het westen. Het schuift
op langs muren in de richting van het koor. Ook
de oostmuur van de transepten blijkt geschikt.
Het gaat afgebeeld worden op de kruisgewelven, direct duidelijk zichtbaar voor wie de kerk
betreedt. Tenslotte zal het eindigen op de belangrijkste plaats van de kerk, boven het koor.
Tegelijk verandert ook de inhoud van de
overige decoratie. Zo gaf men in de elfde en
twaalfde eeuw de voorkeur aan de majesteitelijk tronende Christus, terwijl later in de Middeleeuwen de lijdende Christus de voorkeur
genoot. Hij werd ook kleiner en verloor zijn
goddelijke mandorla. En met het toenemen
van het aantal altaren werden voorstellingen
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Paneel 8B, Simson met de poortdeuren van
Gaza. De vorm is die van de stenen tafelen. In het
klooster van Brixen/Bressanone zien we dezelfde
combinatie.

verhalende details: de bazuinengelen, doden
die uit de aarde oprijzen, de scheiding van verdoemden en uitverkorenen, de aartsengel Michael die de zielen weegt, Maria en Johannes
als intercedenten, een kasteel of poort als symbool van het nieuwe Jeruzalem en daartegenover de ingang van de hel, veelal voorgesteld
door een monster met wijd open bek waar de
verdoemden ingesleurd worden.
Ideeën over het Vagevuur konden hier niets
aan toevoegen. Er is dus nauwelijks een iconografie van het Vagevuur ontwikkeld. Deze is
beperkt gebleven tot zielen die, wetend dat ze
gered zijn, biddend in de vlammen omhoogkijken, in afwachting van het moment waarop
hun zonden zijn uitgeboet en een engel hen
naar het paradijs zal brengen. De verlossing
door de engel is een tweede voorbeeld. Een
andere variant is een altaar met een biddende
priester (gedurende die periode lijdt de gestrafte geen pijn).

Verschillen Noord- en Zuid-Europa
uit de Bijbel en symbolische voorstellingen
verdreven door heiligen.

Voorstelling van het Vagevuur
De middeleeuwse christenen hebben geworsteld met de verbeelding van het Vagevuur
en het dubbele oordeel. Ten eerste voor wat
betreft het subject: het Voorlopig Oordeel is
een individueel oordeel over één ziel zonder
lichaam, het Laatste Oordeel is een algemeen
oordeel over zielen verenigd met hun lichaam
en met alle mensen tegelijk. Ten tweede wat
betreft het tijdsaspect: het Voorlopig Oordeel
vindt plaats dadelijk na het overlijden en dat
treft ons onmiddellijk. Het Laatste Oordeel
wordt weliswaar pas uitgesproken aan het
einde der tijden, maar door het monumentaal
af te beelden werd het reeds als tegenwoordig voor ogen gesteld. Het krachtige symmetrische beeld gebaseerd op de scheiding van
bokken en schapen bleek zo robuust, dat het
grondidee door de eeuwen heen onaantastbaar is gebleken. Dit kwam ook doordat de
voorstelling zich steeds meer verrijkte met

In Italië bleef de contrafaçade de geprivilegieerde plaats voor het Laatste Oordeel, maar
de Hel groeide uit tot een huiveringwekkende
verzameling kwellingen.
Toch heeft men wel geprobeerd het Vagevuur als derde dimensie van het hiernamaals
in Laatste Oordeelvoorstellingen te verwerken.
Deze voorstellingen van later datum konden
een plaats krijgen op de triomfboog of in een
zijbeuk. Ten noorden van de Alpen is men er
nooit aan begonnen. In de Nederlanden en
Duitsland werd volstaan met een traditionele
voorstelling, waaraan als nieuw element een
lelie en een zwaard naast het hoofd van Christus werden aangebracht. Ik ben geneigd de
‘lelie van de barmhartigheid’ als bescheiden
vagevuursymbool te beschouwen.

De schilderingen in de Grote Kerk van
Naarden
Het Laatste Oordeel
Als eerste voorstelling is op het koorgewelf een
voorstelling van het Laatste Oordeel aange-
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bracht, op de vijf segmenten van de koorsluiting én de aangrenzende rechte panelen, bijna
plichtmatig. Rond 1500 was dit de nog enig
mogelijke plaats voor een Laatste Oordeel.
De opbouw lijkt in eerste aanblik klassiek
symmetrisch, met Christus centraal op het
middelste segment gezeten op de regenboog
en met zijn voeten rustend op de wereldbol.
Hij heeft zijn armen geheven en toont zijn handen. Zijn rode mantel valt open en daardoor
zijn de wonden zichtbaar. Naast zijn hoofd de
lelietak van de barmhartigheid en het zwaard
van de gerechtigheid. Van de bazuinblazende
engelen die het oordeel aankondigen, zijn nog
slechts vage vlekken over. Deze voorstelling is
bij de beschietingen door het Staatse leger in
1673 zwaar beschadigd en de Christusfiguur is
zwaar gerestaureerd.
De Christus staat op een ongelukkige plek,
want vanuit het schip van de kerk is hij niet te
zien daar de loopbalk hem grotendeels afdekt.
Hier is de iconografische regel wel heel strikt
toegepast. Functioneel is dat niet ernstig, want
de middeleeuwer kon zich toch niet direct tot
God richten. Die was te ver en te heilig. Daarom
zijn op de voorgrond wél goed zichtbaar Maria
en Johannes de Doper, de intercedenten, die
biddend voorspraak doen en tot wie men zich
wél kon richten. Tussen deze beiden in is een
leeg vlak boven de loopplank, waar zich een
deurtje naar een dakkapel bevindt. Hier had
eigenlijk de zielenwegende aartsengel Sint Michael behoren te staan. Die zou daar echter
geheel onzichtbaar zijn geweest en is derhalve
links van Maria geplaatst op het meest linkse
segment. Door Michael weg te halen uit de
symmetrieas van het Oordeel, neemt hij het
Oordeel geheel over, wat nog versterkt wordt
door de spreekband waarin hij de gelovigen
naar het oordeel roept: Surgite mortui et venite
ad iudicium.
De gehele voorstelling is daardoor uit balans.
Rechts van Johannes is het onduidelijke gekrioel van figuren ontstaan waaraan Hoogewerff
zich gestoord kan hebben. Het geheel maakt
ook een wat schrale indruk vergeleken met de
aangrenzende voorstellingen van de Hel en de
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Hemel, maar misschien was dat ook wel de
bedoeling. Dit is overigens de enige voorstelling in de kerk waar de heiligen een aureool
hebben.

De Hel
De Hel is een uiterst verzorgde compositie,
waarin plaats is ingeruimd voor verschillende
aspecten. Ten eerste de locatie. Uit de visioenenliteratuur weten we dat het Vagevuur zich
vlak onder de aardoppervlakte bevindt. Om
daar vorm aan te geven is rechts een berg
geschilderd waar zielen door duivels tegenop
worden gedreven. Bij de ingang van het hiernamaals vallen zij door een smalle kloof, langs
vlammen, naar beneden. Zij komen vervolgens
terecht in een wonderlijke wereld waar zielen
straffen krijgen die betrekking hebben op de
zonden die zij tijdens hun leven hebben begaan. Beneden worden de onkuisen door monsters in hun genitaliën gegrepen, daarnaast
staan driftkoppen af te koelen in een ijskoude
rivier, links presenteert een duivel met een vogelkop een pad aan de vraatzuchtigen, een afschuwwekkend en oneetbaar dier, symbool van
de duivel zelf. Rechtsboven in het gebouw blazen twee duiveltjes hun eigen cynische oproep
tot het oordeel, daaronder ligt een luiaard die
met een trechter in de mond wordt vetgemest.
Op de verdieping daaronder kijken we in een
oven waar zielen branden.
De meeste aandacht trekt de man die omgekeerd zittend op een os rijdt. Hij is aan zijn
helm te herkennen als soldaat. Aan de gouden
miskelk in zijn linkerhand is hij te herkennen
als een heiligschenner en, aan de zwarte pot
die aan zijn speer bungelt, als ‘moortbrander’,
dat is iemand die brand sticht met dodelijke
afloop. Kerkroof werd in de Middeleeuwen gelijkgesteld met de hoofdzonde Avaritia (hebzucht). De man weet nog niet wat hem te
wachten staat, maar wanneer de os nog één
stap zet, zal de duivel met stierenkop op de
brug toeslaan. Op deze laatste straf na zijn
alle overige straffen, hoe onaangenaam ook,
nog relatief mild te noemen. In de visioenen
worden uitvoerig verschrikkelijker beelden ge-
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Laatste Oordeel op het tympaan van de Sainte-Foy in Conques (Av). Op dit tympaan werden voor
het eerst de straffen naar begane zonden verbeeld.

schetst, die ook inderdaad op voorstellingen
hun plekje hebben gevonden.
Tenslotte komen wij aan de deftig geklede
man die leunend op zijn stok met ontzetting
deze taferelen gadeslaat. Hij staat met zijn rug
uiterst rechts tegen de zijlijn, zijn voeten nog
niet op de brug. Deze brug scheidt de man
van het hiernamaals, waar hij niet aan deelneemt en daarmee definieert hij de ruimte.
Hij schouwt niet in de Hel, maar in het Vagevuur. De scène speelt zich ook niet af aan het
einde der tijden, maar maakt deel uit van de
andere wereld, die qua tijd gelijkloopt met de
onze. In het algemeen kunnen kunstenaars het
verschil tussen Hel en Vagevuur moeilijk uitbeelden, aangezien de straffen zichtbaar niet
verschillen. Het verschil is dat die in de Hel
geen einde hebben en die in het Vagevuur tijdelijk zijn. De man rechts lost dit probleem op:
door zijn aanwezigheid weten wij nu in welke
van de drie afdelingen van het hiernamaals wij
ons bevinden.
Het is een reiziger door het hiernamaals dus,
zoals Tondalus. Het belang van het Tondalus’
Visoen is mijns inziens gelegen in hetgeen
Tondalus leert over, hoe je moet leven om
in het aardse paradijs te geraken: niet zelfzuchtig leven, maar je bekommeren om de

mensen die het moeilijk hebben. Tondalus
moet zijn leven veranderen en gaat het doen
ook. De afbeelding aan de overkant krijgt hiermee haar volle betekenis.

De Hemel
De afbeelding van de Hemel is al even uitzonderlijk. Op de achtergrond komen zielen door
een poort een binnenplaats op en lopen een
trap op waar zij ontvangen worden door Petrus met de hemelsleutels. Centrale figuur in
de voorstelling is Maria Magdalena. We herkennen haar aan haar attribuut de zalfpot die
zij in haar arm heeft, en wellicht ook aan haar
prachtig rode gewaad, dat nog herinnert aan
haar zondige leven van weleer. Dat het in deze
scène om haar draait, zien we aan de naakte
bedelaar links en de engel rechts die beiden
naar haar wijzen. Maria Magdalena, de berouwvolle zondares, heeft werkelijk haar leven
veranderd en is als barmhartige helpster de
heilige van de Provence geworden. De naakte
bedelaar in zijn eentje symboliseert alle werken
van barmhartigheid: naakten kleden, hongerigen voeden, enzovoort.
In de katholieke traditie is Maria Magdalena
juist zo interessant, omdat zij de transitie van
zondares naar heilige gemaakt heeft. Aan haar
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is zichtbaar dat die transitie mogelijk is en
daarmee binnen het bereik van ieder mens.
Het paradijs is haalbaar, dat is een positieve
en een inspirerende boodschap.

Een uniek Oordeel
Door de volstrekt afwijkende presentatie van
wat we toch maar Hemel en Hel zullen blijven
noemen, is Naarden een geval apart. Het Vagevuur, resultaat van het individueel oordeel,
is onderdeel geworden van een Laatste Oordeelconstructie. Dit is niet een slordig door
elkaar halen van twee tijdsperspectieven. Het
zogenaamde Laatste Oordeel van Naarden is
een perfecte illustratie van het feit dat in de late
Middeleeuwen het Voorlopig Oordeel en het
Laatste Oordeel ineengeschoven zijn tot hét
Oordeel van de Vier Uitersten. En voor zover
mij bekend is Naarden daarin uniek.
Voor de protestanten was een uitbeelding van
het Vagevuur, de oorzaak van alle misère van
de kerkscheuring, eigenlijk onaanvaardbaar.
Zij hebben heel goed geweten wat er werd
afgebeeld en het nochtans niet overgeverfd.
Naar mijn indruk hebben zij geprobeerd er met
een kromme redenering onderuit te komen:
Hel en Hemel als afzonderlijke voorstellingen
losmaken van het oordeel en deze invoegen in
de reeks schilderingen van de vakken 1 tot en
met 10. Daar klopt in het geheel niets van. Kijk
omhoog en zie, travee 11 en de koorsluiting
zijn bedoeld als één geheel.

Jezus’ lijden, zijn sterven en zijn overwinning
op de dood
De belangrijkste reden om het beschilderde gewelf te behouden en te koesteren is ongetwijfeld de keuze geweest van het thema der schilderingen in vak 1 tot en met 10: verhalen uit
het Oude en Nieuwe Testament in plaats van
heiligen. De presentatie was namelijk op een
manier die ook in de vroege reformatie populair was, namelijk in een typologisch verband.

Bijbelse typologie
Typologie is een methode van bijbeluitleg. Het
Oude Testament werd op bepaalde plaatsen
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niet gezien als een werkelijk gebeurd verhaal,
maar als een allegorie van een gebeurtenis of
persoon uit het Nieuwe Testament. Als een van
de talloze voorbeelden kan Isaak dienen, die
zelf het hout voor het brandoffer droeg (Genesis 22). Isaak met het hout op zijn schouders
is dan een type (voorafbeelding) van Jezus die
het kruis draagt. De technische term voor het
uitleggen van het Oude Testament naar het
Nieuwe Testament toe is typologie.
Vlijtige monniken hebben talloze van deze
combinaties gevonden. In de praktijk werd
maar een beperkte set gebruikt, zoals we die
aantreffen in twee populaire theologische
prentenboeken, de Biblia Pauperum en de
Spieghel der menschelijke behoudenisse. Vanaf
het moment dat deze boeken in druk verschenen, werden zij een bijna onuitputtelijke bron
van inspiratie voor kunstenaars.
Reeksen van zulke combinaties werden veel
gebruikt in de christelijke kunst en waren belangrijk in de hoge Middeleeuwen. Later werden zij verdrongen door afbeeldingen van heiligen en het is een revolutie dat in Naarden deze
denkwijze weer is opgepakt.
Het moet de Moderne Devotie-invloed geweest zijn die heeft doen besluiten tot het aanbrengen van deze typologische reeks en tot de
keuze van het thema. Jezus’ lijden was voor de
aanhangers van deze beweging een belangrijk
onderwerp en zij spoorden de gelovigen aan
daarover te mediteren en zich het lijden zo intens mogelijk voor te stellen. Het thema was
bovendien populair. Vanaf 1511 circuleerden er
series houtsneden van Albrecht Dürer, vanaf
1512 van de Amsterdamse schilder Jacob Cornelisz. van Oostsanen, met als onderwerp de
Passie van Christus. Het is op prenten uit deze
reeksen dat de schilders zich geïnspireerd hebben. Dürer was iets eerder, zodat dit kan verklaren waarom de meeste voorstellingen gebaseerd zijn op zijn serie De Kleine houtsnede
Passie. De eerste twee schilderingen op het
gewelf zijn kopieën van houtsneden van Jacob
Cornelisz. Achtereenvolgens zien we eerst zeven lijdensvoorstellingen :
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Vak en afbeelding

Geïnspireerd door

1.a/ Jezus’ gebed in de hof van Getsemane
2.a/ Kus van Judas en gevangenneming
3.a/ Geseling
4.a/ Bespotting en Doornenkroning
5.a/ Kruisdraging
6.a/ Kruisiging
7.a/ Graflegging

Jacob Cornelisz
Jacob Cornelisz
Dürer
Jacob Cornelisz & Dürer
Dürer

Deze worden gevolgd door
8.a/ Verrijzenis
9.a/ Hemelvaart
10.a/ Uitstorting van de Heilige Geest

Dürer
Dürer
Dürer

Tegenover elke bovengenoemde schildering staat een scène uit het Oude Testament, waaraan een
nieuwtestamentische betekenis werd toegeschreven:
Vak en afbeelding:

Betekenis

1.b/ Mozes die alleen bidt op een heuvel
(Ex. 17:10)
2.b/ Joab die op verraderlijke wijze Abner
doodt (2 Sam. 3:27)
3.b/ De zeven broeders die doodgemarteld
worden (2 Macc. 7:1)
4.b/ Elisa die door de jongens van Bethel
wordt bespot (2 Kon.2:23-24)
5.b/ Izaak die zelf het hout draagt voor het
brandoffer (Gen. 22:6)
6.b/ De bronzen slang op een paal, waarnaar
het volk opkeek om niet te sterven aan de
slangenbeten (Num. 21:8-9)
7.b/ Jona die drie dagen en drie nachten in
de buik van de vis verblijft (Jona 2:1)
8.b/ Simson die midden in de nacht wakker
wordt en vrij wegloopt uit de gesloten stad
Gaza (Rech. 16:3)
9.b/ Elia die in de hemel wordt opgenomen
(2 Kon. 2:11)

Jezus, die die door zijn vrienden in de steek
gelaten, alleen bidt op de Olijfberg
Judas die Jezus verraadde met een kus

10.b/ Zoals de wet op stenen tafels geschreven
aan Mozes werd gegeven (Ex. 34:28)

Jezus die gegeseld wordt
Jezus die door zijn kinderen, de Joden, bespot
wordt met de doornenkroning en zijn lijden
Jezus die zelf zijn kruis draagt
Jezus aan het kruis, naar wie de gelovige moet
kijken om vrij te blijven van de slang, dat is de
duivel
Jezus die drie dagen en drie nachten in het hart
van de aarde is (vgl. Matt. 12:40)
Christus die midden in de nacht uit het graf
opstond en er vrij uit wegliep
Jezus die in de hemel wordt opgenomen. Elisa
die hem nakeek (2 Kon. 2:12) prefigureert de
apostelen
Zo werd de nieuwe wet in de harten van de
gelovigen gegrift, toen het vuur op hun hoofden
neerdaalde
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Van de nieuwtestamentische passiereeks waren ruimschoots voorbeelden beschikbaar om
gekopieerd te worden. Het kopiëren gebeurde
heel getrouw, zodat moeiteloos te zien is van
welk origineel de kopie is overgenomen. Van
het Oude Testament ontbraken die voorbeelden. Eventueel gebruik makend van de typologische beelden uit de Biblia Pauperum of de
Spieghel creëerden de schilders nieuwe voorstellingen, waarbij zij, en dit is heel merkwaardig, soms personen uit de bekende passiereeksen invlochten in de nieuwe voorstellingen. In
De Naardense Bijbel gaat Miriam van Kampen
uitvoerig op dit verschijnsel in.
De reeks uit het Nieuwe Testament staat niet
op zuidelijke dakhelft, maar op de noordelijke
dakhelft. Ongebruikelijk, maar hier noodzakelijk omdat het ongewenst was deze reeks te
laten aansluiten op de reeds aanwezige voorstelling van de Hel in het Laatste Oordeel. Dat
is de plek voor het Oude Testament.

Informatie in de sierranden en de zwikken
Alle schilderingen in de vakken 1-10 staan in
rechthoeken omgeven door een sierrand. Elke
afbeelding wordt aan de bovenkant afgesloten
door een boog, soms steunend op een kraagsteen. In de zwikken bevinden zich wapens
of huismerken die verwijzen naar schenkers.
De zwikken van 9 en 10 zijn leeg. Andere verwijzingen naar stichters vinden we in de marges. Bijzonder in dit opzicht zijn de kleinere
schilderingen die in de ondermarge onder de
hoofdschildering zijn aangebracht in de vakken 2a, 2b, 4a, 5a, 5b. Hierop staan heiligen of
scènes uit het leven van heiligen, aan wie het
altaar dat eronder heeft gestaan, was gewijd.
De altaren zijn weg, de gildeplaatjes hadden
natuurlijk ook weggehaald moeten worden,
maar zijn toch blijven staan.
De panelen 2a en 2b zijn waarschijnlijk geschonken door de textielarbeiders in de gilden
van de wolververs van Sint Agatha en van de
vollers van Sint Quirinus van Neuss. Sint Quirinus is herkenbaar aan zijn rode wapen met
negen witte ballen. Op het gildeplaatje staan
van links naar rechts Petrus met hemelsleutel,
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Maria en Quirinus. De marges zijn hier uitbundig vormgegeven met het wapen van Naarden,
het wapen van Karel V en een vollerswerktuig.
De gildeplaat onder de Judaskus is moeilijker te
identificeren. De linkerfiguur is weggekrabd, gebleven zijn Maria met Kind en de Heilige Elisabeth van Thüringen (van Hongarije). De weggekrabde heilige identificeren wij als Agatha, door
te kijken naar de verfkuip in de rechtermarge en
het rode wapen met een tang in de linkermarge.
De tang verwijst naar Agatha, de kuip naar de
ververs. Dit is het enige deel van het gewelf waar
bewust iets verwijderd is. Ongetwijfeld met een
reden, maar welke blijft onbekend. Van het wapen van Naarden, dat in dit vak tweemaal is
geschilderd, maar dat nog enige malen op het
gewelf voorkomt, zijn dit mijns inziens de oudst
bekende afbeeldingen.
De marges van de vakken 4 en 5 zijn opnieuw
rijk gedecoreerd met de wapens en voorwerpen van de twee schuttersgilden, die samen
één altaar hadden. Het gilde van Sint Joris van
de kruisboogschutters en het gilde van Sint
Sebastiaan van de handboogschutters. Het
wapen van Sint Joris is een wit veld met een
rood kruis. Deze schutters spannen hun boog
met behulp van een opwindapparaat en zij
schieten met korte pijlen. De legende van Sint
Joris, die de draak bevecht, staat onder schildering 4a (Doornenkroning). Het wapen van de
handboogschutters van Sint Sebastiaan is het
Jeruzalemkruis, een rood wapen met een groot
gouden kruis en vier kleinere in de kwadranten.
Zij schieten met lange pijlen. Hun heilige staat
afgebeeld onder 5b (Izaak draagt het offerhout). Sebastiaan is aan een boom gebonden
en twee schutters doorzeven hem met pijlen.
Erboven staat de tekst O.heilige.vriendt.Gods.S.
Sebastiaan.bidt.voer.ons. Door de spreiding van
de gildeafbeeldingen is het niet mogelijk een
plaats voor het altaar aan te wijzen. Beide gilden bewijzen eer aan de Bourgondische landsheer. De beschermheilige van de Bourgondiërs
was Sint Andreas, wiens kruis gekanteld is als
een X. In deze stand beeldden de schutters hun
pijlen af, liefst door een eigenaardig voorwerp
gestoken, de bourgondische vuurslag. We her-
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Paneel 1B, Strijd tegen de Amalekieten – Detail vóór de restauratie.

kennen deze vuurslag in de 52 schakels van de
keten van de ridderorde van Het Gulden Vlies.
Ook de zwikken bevatten informatie over de
schenkers. In de zwik van 3b zien we een wapen met het monogram IHS. Dat wijst naar het
schoenmakersgilde, waarvan het altaar was gewijd aan de Zoete Naam van Jezus.

Bijzonderheden in enkele panelen
Paneel 1a. Jezus’ gebed in Getsemane. Dit is
de gebruikelijke start van een passiereeks. We
moeten deze scène zien als een proloog van
het eigenlijke lijden. Nog voor het verraad en
het lijden bidt Jezus om kracht om het lijden
te aanvaarden, gesterkt door een engel (Lucas 22:22-44). Deze les werd elke gelovige ingeprent, want dit zal later, als hij op sterven

ligt, ook van hem gevraagd worden: het lijden
zonder kritiek aanvaarden, want alles komt
van God. Als type is hier gekozen voor Mozes
die geheel alleen op een heuvel bidt voor de
overwinning op de Amalekieten (Ex.17:10-12).
Hiervoor moest de uitbeelding van het verhaal
worden aangepast: Aäron en Chur zijn uit de
voorstelling weggelaten. Eigenlijk horen deze
twee mannen Mozes’ armen omhoog te houden, daarom wordt deze scène meestal gezien
als een type van de kruisiging.
Paneel 2a. Verraad van Judas. Hier zien we
een eigenaardigheid die we verderop ook nog
zullen zien. In de jaarlijkse paasprocessies
werden de hoofdrollen vervuld door priesters
en monniken in hun ambtskleding. Bijrollen
werden vervuld door burgers in hun zondagse
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De gruwelen van de hel (detail Laatste Oordeel van Giotto in de Scrovegnikapel, Padua).
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Laatste Oordeel op het middenportaal van de Saint-Etienne kathedraal in Bourges.
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pak, zoals hier de man uiterst rechts, die het
touw waarmee Jezus’ polsen al zijn gebonden,
in zijn handen heeft.
Paneel 4a. Doornenkroning en Bespotting.
Opmerkelijk is de witte mantel van Jezus. De
evangelieteksten van Mattheüs, Marcus en
Johannes geven aan dat het een rode mantel
moet zijn. Een mogelijke verklaring moeten wij
zoeken in de onvrede met de beknoptheid van
de evangeliën. Er was behoefte aan langere en
gedetailleerde passieverhalen. Zo kwamen er
diverse passieverhalen in omloop, waarin het
lijden van Jezus met talloze wrede details werd
aangevuld. Aangezien, zoals we zagen, het
Oude Testament naar Jezus toe werd geïnterpreteerd, was het ook toegestaan wreedheden
uit bij voorbeeld het boek Jesaja in de nieuwe
verhalen te verwerken. En dan schikte een wit
kleed beter, want daar was Jezus’ bloed beter
op zichtbaar.
Paneel 5a. Kruisdraging. Deze schildering zal
geschonken zijn door Karel V. Zijn grafelijk wapen gedekt door de gravenkroon staat boven
de schildering, tussen de zuilen van Hercules
met op de banderol het devies Plus Oultre
(Steeds verder), de wapenspreuk die Karel V
koos toen hij in 1516 koning van Spanje werd.
Verder is de schildering omgeven door jachtheiligen, want Karel was een verwoed jager.
Onderin de legende van de Heilige Hubertus
die knielt voor het hert met een kruis tussen
zijn geweitakken, dat hier overigens verdwenen is. Sint Hubertus werd bisschop van Luik
en zo is hij in de rechtermarge afgebeeld. Links
staat Sint Bavo als ridder met zwaard en valk.
Bavo, de patroonheilige van Gent, verwijst hier
naar Karel V, die in 1500 te Gent geboren werd.
Paneel 6a. Kruisiging. Van deze schildering is
geen compleet voorbeeld gevonden, maar wel
een detail. De figuur van Maria Magdalena is
het spiegelbeeld van de Maria Magdalena op
een zeer grote houtsnede van Jacob Cornelisz.,
der Große Kalvarienberg. Dit betekent dat deze
Maria Magdalena niet gekopieerd is van een
prent, maar direct is overgenomen van een tekening uit het atelier van Jacob. De schilders
uit die tijd staan erom bekend, dat zij met hun
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tekeningen uiterst discreet omgaan en dat deze
het atelier niet uitkomen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Jacob betrokken is geweest bij de realisatie van dit enorme project.
Paneel 7a. Graflegging. Rechtsbeneden is een
vrouw afgebeeld in een eerbiedige geknieldbiddende houding: een gebedsportret. Wanneer opdrachtgevers zichzelf op deze wijze
laten opnemen in een religieuze voorstelling,
dan is de functie daarvan dat het portret het
bidden voor de arme zielen voortzet, wanneer
de opdrachtgever het daarvoor even te druk
heeft. Hier betreft het een vrouw, in paneel 3a
(Geseling) zijn dat vier kloosterlingen.
Paneel 8a. Opstanding. Jezus staat als overwinnaar voor de tombe, met in zijn linkerhand
de staf met de overwinningsvaan en de rechterhand geheven in het spreekgebaar. Dürer
heeft zich laten inspireren door de bronzen
beelden van zegevierende Romeinse keizers
die na een overwinning hun soldaten toespraken. Deze composities dienden maar één doel:
kracht uitstralen.
Paneel 8b. Simson loopt weg met de poortdeuren van Gaza. Dit is wellicht de meest vreemde
voorstelling van alle. Wat Simson wegdraagt,
zijn immers geen poortdeuren. Die hebben een
andere vorm en zowel de Biblia Pauperum als
de Spieghel der behoudenisse hebben de schilders een correct model voorgehouden. Geoefende (katholieke) kijkers zien hier Mozes lopen met de stenen tafelen. Voor mij staat vast
dat de schilders geen foutje gemaakt hebben,
maar inderdaad bedoelden dat Simson de Wet
wegdroeg. De betekenis kunnen we wellicht
vinden in de opinie van een van de Moderne
Devoten, Wessel Gansfort. Hij was van mening
dat niemand in de hemel kon komen op eigen
verdienste, ook al respecteer je de wet. Het is
de genade van Christus die beslist. En daarmee
was Gansfort een voorloper van de Reformatie.

Een bijzonder monument
Niet alleen het feit dat de schilderingen bewaard gebleven zijn, maakt van de Grote Kerk
een bijzonder monument. Ook de inhoud van
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de schilderingen en de verrassende details
voegen daar nog een enorme meerwaarde aan
toe. De voorstelling van het hiernamaals is wel
zeer uitzonderlijk. Ik voel mij bevoorrecht dat
de kerk, deze eerbiedwaardige oude dame, een
aantal geheimen heeft prijsgegeven. Er zijn er
vast nog meer.
Jan van Tuin (1933) studeerde Franse taal en
letterkunde. In Frankrijk raakte hij geboeid door de
romaanse kerken, hun architectuur en decoratie.
Hij bezocht talloze kerken in Frankrijk en Italië
en vergat de Nederlandse. Met het bezoeken van
de muurschilderingen in Groningen en Friesland
beterde hij zijn leven. Nu is hij de kenner bij uitstek
van de schilderingen op het Naardense gewelf.
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De kaart verklaard

De kaart van omstreeks 1539 over de Gooise
grenskwestie
Vooral een probleem in het Oostveen

Jaap Groeneveld

Een van mijn ‘lievelingskaarten’ is die over de grenskwesties van het Gooi uit omstreeks
1539, toegeschreven aan Domisz. en/of Van Schaick. Deze kaart heeft mede geleid
tot de misvatting dat de hele oostgrens van het Gooi op de Domtoren in Utrecht was
gericht. Daarbij komt ook nog dat in de algemene beeldvorming van oudsher deze grens
samenvalt met de grens tussen Holland en het Sticht van Utrecht. Het populaire boek
over de Gooische geschiedenis van Enklaar1, die overigens wel geweten zal hebben hoe
het precies zat, heeft daar mede toe bijgedragen. De grens van het Gooi was echter
tot 1719 niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die van Holland. Het is de verdienste van
S. Groenveld en A.H. Huussen jr., die in vakliteratuur de hier besproken kaart hebben
kunnen koppelen aan een proces verbaal uit 1539 en twee daarbij betrokken personen.2
Mede op basis van die kennis heb ik eerder in TVE3, en een paar lokale historische
tijdschriften4 over deze grenzen geschreven. Dit zal hiermee ook de laatste keer zijn dat ik
over dit onderwerp schrijf.
De landsgrens geïnspecteerd
In het Nationaal Archief ligt de oorspronkelijke kaart die gebruikt is bij enkele processen
rond 1540, van de vele over de grenskwesties.
Vanwege vervaging van het origineel gebruiken
we hier de fraaie kopie uit 1907. Groenveld en
Huussen hebben het origineel toegeschreven
aan commissaris meester Cornelis Domiss.
en/of meester Evert van Schaick, die in 1539
werd genoemd Everardus van Schake, schilder
te Utrecht. Zij waren geen landmeters of kaartmakers, wat mogelijk het schematische karakter van de kaart verklaart.
Wat opvalt, is het weergeven van de verschillende dorpen met aanzicht vanuit het landschap gezien. Ongetwijfeld zien we daar de
hand van de schilder in. Zoiets zagen we ook
bij de zogenaamde Ronde Kaart van het Gooi
uit omstreeks 1525.5 Het maakt voor de gebruikers uit die tijd de situatie aanschouwelijk. Het
Goyerbosch is nog rijkelijk aanwezig. Linksonder bevindt zich Eemnes met de typische strokenverkaveling. Enkele wegen staan erop. Op
dezelfde wijze zijn echter ook (grens)greppels
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getekend, wat soms tot verwarring leidt. Turfhoopjes geven aan, waar turf wordt gewonnen.
Een opvallend element is de lijn tussen de
Leopaal onderaan (noorden) en de Dom van
Utrecht (zuiden), die ongelukkigerwijs op de
vieringtoren is gericht en niet op de grote toren, maar dat terzijde. Ten zuiden van Eemnes
staat haaks erop een lijntje naar het oosten.
Dat is nog steeds de gemeentegrens van Eemnes. Vervolgens loopt een enkel lijntje, globaal
in het verlengde van de ‘Emenesser dyck ofte
Wackers wech’ (Wakkerendijk), tussen twee wegen langs ‘den boecken boom’ (beukenboom)
en verder naar een tweede bosje, waarbij staat
Warnaers Hofstede, waar nu kasteel Drakensteyn
staat. Vanaf dit punt loopt die Gruppel comende
van Warnaers hofstede naar het einde van die
gruppel tusschen beyde, in casu die vrou van
Outwijck en die lantcommandeur, bij de uiterste hoek of laatste boom van het Goyerbosch.
De genoemde Domiss. en Van Schaick waren van 29 juli tot en met 4 augustus 1539 betrokken bij de inspectie occulair langs precies
deze limieten tussen het Sticht en Holland
volgens het vonnis van de Geheime Raad van
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Lucas Jans Sinck, 1619, zuiden boven, fragment (Nationaal Archief, Hingman 4-VTH2582). Wit is
Hollands gebied. Let op: ‘scheyt tusschen Baerne en Goylant’, ‘Die goyse schans’ en de vier strepen als
kavellijnen vanuit het zuiden bovenaan.

1535 onder aanvoering van mr. Everaert Nicolai in opdracht van de Grote Raad van Mechelen. De besproken kaart zou daarbij zijn
gebruikt volgens Groenveld en Huussen. Nicolai maakte daarna het proces verbaal van de
inspectie.6 Over deze ‘landsgrens’ was geen
discussie.

De slepende grenskwesties in grote lijnen
Nu eerst wat achtergrond voor het begrip van
het vervolg. Omstreeks 1350 was er onder an-
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dere onenigheid tussen de graaf van Holland
en de bisschop van Utrecht over de Eemnesser ontginningen, waarbij de bisschop inwoners van Eemnes verloor in de ontginning
Oost-Holland ten westen van de Ree, nu Wakkerendijk. Uiteindelijk werd vrede gesticht in
1351 en Emenesse (Eemnes-Buiten) kreeg in
1352 stadsrechten van de bisschop. De graaf
verloor het hele huidige gebied van Eemnes
ten westen van de Wakkerendijk (Polders te
Veen). De grens langs de westkant van Eemnes moest getrokken worden vanaf de Leeu-
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wenpaal gericht op de Sint-Maartenstoren, de
Domtoren, te Utrecht.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw
maakten de Gooiers aanspraak op het gebied
rond de Vuursche. Volgens hen zou de grens
moeten lopen van de Leeuwenpaal naar Warnaers hofstede en dan naar de – nooit terug
gevonden – hofstede van Elten. De Gooiers
hadden echter geen bewijzen. Karel van Bourgondië (de Stoute; 1433-1477) en zijn machtige halfbroer, bisschop David van Bourgondië
(1427-1496) beslisten in 1471 in principe dat
de lijn langs de Wakkerendijk, doorgetrokken
naar het noorden en het zuiden, de grens tussen Holland en het Sticht was. Daarbij gold
wel dat het gedeelte van Eemnes daarbinnen
volgens het zoenverdrag van 15 mei 1351 aan
de bisschop was gekomen als uitzondering
daarop. Het proces werd echter niet afgerond
door oorlogsomstandigheden.
In de eerste decennia van de zestiende eeuw
waren er weer discussies over de rechten op de
venen. Pieter Aelmansz. uit Naarden maakte
zijn befaamde tocht omstreeks 1525. Onderwijl
verwierf in 1528 Karel V de landsheerlijke rechten over het bisdom Utrecht, die hij al eerder
had over Holland. Oorlog hoefde er dus niet
meer gevoerd te worden om de zaak te beslechten. Zijn Geheime Raad kreeg de kwestie
voorgelegd. Deze besliste op 15 oktober 1535
conform het principebesluit uit 1471, zodat
het Baarnse Veen, praktisch de gehele Vuursche en punten van Ridderveen (De Bilt) en
Oostveen (Maartensdijk) Hollands waren. Wel
moest er een scheytsel komen door deze venen,
waarbij – samengevat – speciaal werd beslist
dat: a. degenen die daar aantoonbare rechten
hadden, deze konden blijven uitoefenen; b. dat
Gooiers er geen aanspraak op konden maken –
in de zin van gemeenschappelijk rechten – en
er geen hout, turf, grond, etc. mochten halen,
noch schapen laten grazen, zoals ze op hun
eigen gemeenschappelijke gronden gewend
waren.
Met de Eemnessers was het na enig protest
snel geregeld in 1536. Zij verloren de Bouwvenen bij Blaricum aan Gooiland. Ergens was

er in de loop van bijna twee eeuwen iets niet
goed gegaan met hun westgrens. De Gooiergracht van een roede (3,76 m) breed werd
daarna gegraven en die ligt er sindsdien nog.
In het Baarnse Veen draaide het echter op een
handgemeen uit, waarbij een Gooier sneuvelde. Daar werd in 1537 ook een gunstige regeling getroffen en kwam de scheiding tot stand
die later Roeterswal ging heten. Die ligt nu nog
in het bos. Rest ons de zuidelijke scheidslijn
door of langs het Oostveen, waar zich vooral
de problemen bleven voordoen.7

De strijd om het Oostveen
In het Oostveen en het naastliggende Ridderveen lagen beste venen van hoge waarde, waardoor de belangen van de Gooiers en die van
met name het Oostveen nogal uiteenliepen.
Wat we ons moeten realiseren, en dat drong
pas in 2014 tot mij door, toen ik de kaart uit
1597 van de Vuursche in TVE beschreef8, dat
de Oostveners zeer waarschijnlijk hun hoeven
achterwaarts minstens rechthoekig wilden laten opstrekken naar het Gooi toe. En het lijkt
er in het volgende sterk op dat ze meer wilden.
De omschrijving van de scheiding met Gooiland was in het vonnis van 1535 ter plekke vaag
of de Oostveners gaven er bewust een andere
draai aan in hun voordeel. De scheiding moest
daarin lopen van de d’uyterste boom van Goyerbosch (nu ongeveer paal 16) naar t’herde van
Laperswech. De Maartensdijkers wilden deze
richten op het Sint-Janskerkhof in Laren. Zij
hebben om dat te bewerkstelligen de landmeter Evert van Schaick bij het uitzetten van de
markeringen op ‘grove wijze’ misleid, zeer tot
ongenoegen natuurlijk van de Gooiers. Weer
werd een proces gevoerd dat uiteindelijk de
Gooiers in 1541 in het gelijk stelde.
Groenveld en Huussen concludeerden dat
voor dit proces in 1541 de opvallende driehoek
met tekst is toegevoegd op onze kaart. Die
tekst gaat over het geschil over de raye in het
Oostveen. Ter weerszijden zijn de vermeende
rayen getekend volgens de appellanten (eisers:
Naarden en Gooiland), respectievelijk de ge-
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daagde verweerders (die van Oostveen en
Ridderveen). De Oostveners hielden De wech
nae Hilversum voor de Lapersweg. Rechts staat
daarom die raye, genomen by den commissaris,
diez beclaecht is en die gericht is op de Larenkerck, de oude Vituskerk op het Sint-Janskerkhof. De beklaagde commissaris is Evert van
Schaick, die zijn fout toegaf. Links staat die
raye, die dappellanten sustineren ten minsten
behoren genomen te syn, gericht op Therde
van Laperswech en de top van de Vuursche.
Raadsheer Franchois van Cranevelt kreeg de
opdracht een nieuwe en correcte scheiding
te executeren, die naar alle waarschijnlijkheid
ongeveer langs de huidige provinciegrens liep.

Hoe het afliep
Hiermee waren de problemen niet over. De
Gooiers, maar ook Maartensdijkse herders,
vergrepen zich bij voortduring aan de wederzijdse eigendommen. De heer van De Vuursche, Jan van Culemborg, had daar ook van te
lijden en hij was daarenboven niet blij dat zijn
heerlijkheid in Holland lag. Hij, en later zijn
weduwe, hebben tot het eind van hun leven
geklaagd over beide situaties, hoewel zij bij
herhaling in het gelijk zijn gesteld wegens de
ontvreemding van materiaal. In 1617 waren de
Staten van Holland en de Staten van Utrecht
het gedoe zat. Zij lieten door Lucas Jansz Sinck
in 1619 de eerder besproken kaart maken, waar
ook weer alle hier besproken grenzen nauwkeurig op staan weergegeven. Echter er staat
geen duidelijke scheiding langs het Oostveen
op, maar wel de Roeterswal avant la lettre
langs het Baarnse Veen en de Goyer schans
door het Oostveen.9 De zaak werd niet beslist,
vermoedelijk door andere onrust in 1619, met
als climax de onthoofding van raadspensionaris (secretaris) van Holland, Johan van Oldebarnevelt. In 1719 werd uiteindelijk de huidige
provinciegrens met zijn markante palen (van
later datum) vastgesteld. Toen kwam het omstreden niet-Gooise, maar vanouds Hollandse
gebied definitief bij Utrecht.
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Kanonnen op de Tafelberg
Meting van de snelheid van het geluid
Ton Hartong
In 1822 had in Frankrijk een commissie gepoogd de snelheid van geluid in lucht
nauwkeurig te bepalen. De proefnemingen leidden niet tot bevredigende resultaten. Een
jaar later probeerde Gerrit Moll in samenwerking met de amateurfysicus Van Beek met
behulp van dezelfde methode wel tot een aanvaardbaar resultaat te komen.
Het experiment werd uitgevoerd op twee heuvels ten noorden en ten oosten van Utrecht:
de Kooltjesberg bij Naarden, zoals de Blaricumse Tafelberg in die tijd werd genoemd,
en de Zevenbomen op de Amersfoortse berg.
De afstand tussen beide locaties werd met
driehoeksmetingen vastgesteld op 17.669,28
meter. Men hoopte uit het verschil tussen de
waarneming van een schot en de waarneming
van het bijbehorende geluid, de geluidssnelheid te kunnen afleiden.
Het gezelschap bestond uit Moll, Van Beek,
een luitenant-kolonel met zeventien van zijn
officieren van het vierde bataljon artillerie van
de Nationale Militie en een handvol studenten. Het gezelschap was verdeeld over de twee
observatieheuvels. Op elke heuvel was een kanon aanwezig en diverse instrumenten zoals
een chronometer, horloges, een barometer,
thermometers, kijkers, een hygrometer, windwijzers en voldoende ammunitie. Elk instrument had zijn eigen waarnemer die tijdens de
proeven geen andere taak had dan zich op het
bedienen daarvan te concentreren. De artilleristen waren erop getraind om op de seconde
nauwkeurig een kanonschot af te vuren.
De eerste nacht werd gebruikt voor het ijken
van de proefopstelling. De schoten op beide
locaties moesten immers gelijktijdig plaatsvinden. Om precies 08.00 uur schoot men
daartoe bij de Zevenbomen tegelijkertijd een
lichtpijl en een kanon af. Kort ervoor waren er
lichtpijlen heen en weer gevuurd ten teken dat
men aan beide zijden klaar stond en elkaar
kon waarnemen. Vijf minuten later schoot de
Zevenbomen weer. En weer vijf minuten later
schoten Zevenbomen en Kooltjesberg (Tafel-

berg) tegelijkertijd een vuurpijl en een kogel
af. Nu waren de chronometers behoorlijk geregeld en voor nadere waarnemingen gereed.
Verder was er afgesproken dat als er zich
plotseling ergens een onvolkomenheid zou
voordoen, men drie vuurpijlen zou afschieten
en dan een half uur zou wachten, om vervolgens daarna het schieten weer te hervatten.
Het bleek in de praktijk niet nodig, zo schrijft
Moll in zijn verslag.
In de vroege ochtend, toen de kanonnen zwegen, ging een officier te paard met de waarnemingstabellen van de ene naar de andere
locatie en weer terug. Zo bleek dat men de
eerste drie nachten op de Kooltjesberg de schoten van de Zevenbomen niet hoorde; andersom
wel. Door op de Zevenbomen meer buskruit te
verschieten bleek dit euvel te verhelpen. Maar
op 26 juni hoorde de Zevenbomen de Kooltjesberg weer niet. Dat kwam door de wind, schrijft
Moll. Er werd besloten een meer gunstige omstandigheid af te wachten. Uiteindelijk boden
de waarnemingen van 27 juni (22 schoten), 28
juni (14 schoten) en die van 25 juni (8 schoten,
toen alleen de Zevenbomen het geluid van de
Kooltjesberg registreerde) in Molls ogen voldoende gelijktijdige schoten om er uitkomsten
uit af te kunnen leiden.
In 1825 werd het verslag gepubliceerd met
daarin alle metingen en uitkomsten. De uitkomst was een snelheid van 340 meter per
seconde, hetgeen omgerekend naar een droge
lucht bij 0°C een snelheid van 332 m/s opleverde. Deze uitkomst was zeer bevredigend te
noemen. Zeker als men bedenkt dat de huidige metingen hier nauwelijks van afwijken: bij
droge lucht (met relatief weinig waterdamp)
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Voorstelling van ‘De meting van de snelheid van het geluid’ in 1823 op de Tafelberg bij Blaricum. Dit
experiment van Gerrit Moll kan op www.podium.nl/geluid op speelse wijze worden nagebootst.
(Illustratie: http://verrijkingsstof.nl/48.html#sub1805)

Gerrit (Gerard) Moll (Amsterdam, 1785-1838) studeerde aan het Atheneum in Amsterdam en in Leiden en Parijs. Op 11 december 1812 werd
hij benoemd tot gewoon hoogleraar wiskunde aan de universiteit van
Utrecht. Van 1818 tot 1819 was hij tevens rector magnificus van die universiteit. In 1826 kreeg Moll een aanbod van de universiteit van Leiden,
maar hij besloot in Utrecht te blijven. Om hem te bedanken schonk het
stadsbestuur hem tienduizend gulden voor de aankoop van instrumenten.
Moll kreeg grote bekendheid met zijn onderzoeken naar de snelheid
van het geluid en zijn elektromagnetische experimenten. Verder was hij
actief op het gebied van de toegepaste wetenschap: werktuig- en bouwkunde, zeevaartkunde
en waterstaat. Hij schreef onder meer over stoomschepen, stookkasten, brandvrije gebouwen
en bliksemafleiders. Hij zat in diverse rijkscommissies, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar
rivierafleidingen, het verbeteren van zeekaarten en het examineren van zeeofficieren. In 1835
kreeg hij de leiding over een grootscheeps onderzoek naar de getijden langs de Nederlandse
kust.
Moll stond in wetenschappelijke kringen hoog aangeschreven. Hij was lid van talloze
geleerde genootschappen in binnen- en buitenland en ontving eredoctoraten van de univer
siteiten van Edinburgh en van Dublin. Moll was ook directeur van de Utrechtse Sterrenwacht,
1812-1838.
Bron: Utrecht University Library
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Om de snelheid van het geluid te bepalen werden o.a. deze chronometers gebruikt. Vanaf de Kooltjesberg
(Tafelberg) bij Blaricum en vanaf de Zevenbomen bij Amersfoort werden meerdere malen kanonnen
afgevuurd om het geluid hiervan te registreren. De afstand tussen de twee heuvels, 17669.28 meter, werd
vastgesteld door middel van driehoeksmetingen.

met een temperatuur van 0°C is de snelheid
van geluid 331 m/s ofwel 1194 km per uur.

Bron

Dit artikel verscheen eerder in DEELgenoot 84,
periodiek van de Historische Kring Blaricum,
zomer 2017.
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Een schamel stulpje
Domela Nieuwenhuis in Hilversum (1903-1919)
Hans Mous
Op 15 april 2013 gaf de gemeente Hilversum een vergunning af om de villa aan de
Burgemeester Schooklaan nummer 20 te verbouwen. Dit was op zich niets bijzonders,
al betrof het hier een gemeentelijk monument. Wel bijzonder was, dat er drie maanden
later vanuit Heerenveen een reactie kwam waarin het besluit van de gemeente werd
betreurd. De reactie kwam van het F. Domela Nieuwenhuis-Fonds. De villa was het
laatste woonhuis van Domela Nieuwenhuis geweest. Misschien niet geheel toevallig
plaatste de gemeente een jaar later, op 28 oktober 2014, op het pleintje vóór de villa
bordjes met de tekst: ‘Domela Nieuwenhuisplein’. Viel er iets goed te maken?
De naam Domela Nieuwenhuis riep aan het
eind van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw zeer uiteenlopende reacties
op: van vurige aanbidding tot heftige haat.
Arme landarbeiders in het noorden des lands
vereerden hem als ús Ferlosser. In kerkelijke
kringen en onder vele ondernemers gold hij
als de baarlijke duivel. Wie was deze man die
zo uiteenlopende emoties opriep?
Ferdinand Domela Nieuwenhuis werd in
1846 in Amsterdam geboren als vierde zoon
van een Lutherse predikant. Net als zijn vader
studeerde hij theologie. In 1870 werd hij benoemd tot predikant in Harlingen. Geleidelijk
aan verloor hij zijn geloof. Dit gebeurde onder invloed van het werk van vrijzinnige theologen, maar ook als gevolg van persoonlijke
ervaringen zoals het overlijden van zijn eerste
twee echtgenotes (in 1872 en 1877). In 1879
stapte hij uit het ambt en uit de kerk. Hij verantwoordde dit in zijn brochure Mijn afscheid
van de Kerk. Hij werd daarna actief in de Vrijdenkersvereeniging De Dageraad.
Al veel eerder, namelijk vanaf 1870, was hij
geïnteresseerd geraakt in de vredesbeweging
en in de sociale kwestie. Hij stond in het begin afwijzend tegenover het socialisme, maar
raakte steeds meer in deze beweging geïnteresseerd. In 1878 verklaarde hij zich socialist.
Een jaar later begon hij de uitgave van het blad
Recht voor Allen, waarin hij het opnam voor de
verworpenen der aarde. In datzelfde jaar werd
hij lid van de Sociaal Democratische Vereeniging
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(SDV). Hij publiceerde een Nederlandstalige
samenvatting van Marx’ Das Kapital onder de
titel Kapitaal en Arbeid.
In 1882 vormden enkele plaatselijke sociaal-democratische verenigingen de Sociaal Democratische Bond (SDB), de eerste landelijke
socialistische vereniging. Domela werd hiervan de secretaris en Recht voor Allen werd het
bondsorgaan. De bond stond behalve voor socialisme ook voor vrouwenemancipatie, atheïsme, geheelonthouding en vegetarisme. De
SDB timmerde aan de weg met massale bijeenkomsten voor algemeen kiesrecht en met
het colporteren met Recht voor Allen. Deze propaganda werd bestreden, onder anderen door
de politie. Herhaaldelijk werden er bekeuringen
uitgedeeld en verscheidene socialisten liepen
gevangenisstraffen op, onder wie Domela zelf.
In 1887 moest hij een jaar de cel in, omdat in
een artikel in Recht voor Allen het koningschap
werd bekritiseerd. Na zeven maanden werd hij
vrijgelaten, waarna een triomftocht door het
land volgde.
In 1888 deed Domela mee aan de Kamerverkiezingen, waarbij hij in Schoterland (Friesland)
een Kamerzetel won. In de Kamer bereikte hij
als eenling niet veel. Hij werd genegeerd door
bijna de hele Kamer, de anti-revolutionair Keuchenius was de enige die hem een hand gaf.
Zijn strijd tegen de gedwongen winkelnering
en de arbeidstijden van vrouwen en kinderen
vond in de Kamer nauwelijks medestanders.
De jaren rond 1890 waren hoogtijjaren van de
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Het plein vóór Domela’s huis (dat hier op de
achtergrond staat) draagt nu zijn naam.

SDB. Het Nederlandse proletariaat onderging
zijn lot niet meer lijdzaam, maar kwam in opstand. Niet alleen onder de fabrieksarbeiders,
maar ook onder de land- en veenarbeiders in
het noorden braken grote stakingen uit. Onder de laatste groepen kreeg Domela een bijna
goddelijke status. Hij liet zich dit graag aanleunen en leek zich van tijd tot tijd met Christus
te vereenzelvigen.
De aanhang van de SDB was enorm gegroeid,
maar grote successen bleven uit. In 1891 was
Domela weer kandidaat voor een Kamerzetel, maar deze keer zonder resultaat. Binnen
de SDB won het anarchisme terrein. Domela
wees deze stroming aanvankelijk af, maar
werd er in de loop der jaren steeds vatbaarder voor. In 1893 wees het kerstcongres van de
SDB deelname aan Kamerverkiezingen onder
alle omstandigheden af. Dit was het sein voor
een deel van de aanhang om te breken met de
bond. Zij richtten in 1894 de SDAP op. Deze
partij wilde wel degelijk gebruik maken van het
parlement in de strijd voor een betere maatschappij. In hetzelfde jaar werd de SDB verboden. Zij vormde zich om tot de Socialistenbond,
waarvan Domela deel bleef uitmaken. In 1898
stapte hij uit de Socialistenbond en liet hij een
nieuw tijdschrift verschijnen, De Vrije Socialist.
Hij was nu een overtuigde anarchist. Zijn invloed op de beweging werd vervolgens minder
en minder. Nog eenmaal zette Domela een
organisatie op touw, de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV) in 1904. Deze
vereniging had weinig succes. Alleen anarchisten waren er lid van en ondanks de naam stelde
alleen de Hollandse afdeling iets voor.
De mislukte tweede spoorwegstaking van
1903 (in feite een poging tot een algemene
werkstaking) en het uitbreken van de Eerste
We
reldoorlog waren twee grote teleurstellingen op het eind van Domela’s leven. Hij
kreeg financiële problemen en ging met zijn
gezondheid sukkelen. Op 18 november 1919
overleed hij in zijn woning aan de Burgemeester Schooklaan in Hilversum. Zijn uitvaart (in
Amsterdam en in Driehuis-Westerveld) werd
door een grote menigte bijgewoond.

Ontstaan van het socialisme in Hilversum
De arbeidersbeweging kende in Hilversum bepaald geen vliegende start. En dat kwam niet
door een gebrek aan sociale wantoestanden.
De voornaamste industriële bedrijfstak was
hier de textielindustrie. Van de gehele Hilversumse beroepsbevolking werkte in 1889 22,5
procent in deze tak van nijverheid. Deze bestond uit de katoenweverij en de fabricage van
tapijten. De eerste was in de negentiende eeuw
op haar retour, de tweede kende toen een periode van bloei. De (kleine) katoenweverij was
op het eind van de negentiende eeuw gemechaniseerd, in de tapijtnijverheid echter gebeurde nog bijna alle werk met de hand.
De werk- en leefomstandigheden waren abominabel, waarbij moet worden aangetekend
dat de arbeiders in de katoenfabriek er beter
aan toe waren dan die in de tapijtnijverheid. Zo
werd er in de katoenfabriek 66 uur in de week
gewerkt, tegen in de tapijtnijverheid 78 uur. In
de laatste waren de weeklonen ook lager. In de
katoenfabriek werkten rond 1880 zo’n 450 tot
500 arbeiders, terwijl in 1870 zo’n 4000 Hilversummers direct of indirect bij de tapijtindustrie
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betrokken waren. Enquêtes naar kinderarbeid
die in 1841 en 1860 in heel Nederland gehouden werden, lieten zien dat de uitbuiting van
kinderen in Hilversum nog schrijnender was
dan elders in Nederland. Van de personen die
toen in de Hilversumse textielnijverheid werkten, waren velen op zesjarige leeftijd daarmee
al begonnen, sommigen zelfs op hun vierde.
Het is dan ook geen wonder dat het analfabetisme er wijd verbreid was: in 1863 kon 60
procent van de bevolking lezen noch schrijven.
Het werk in de tapijtindustrie was ongezond.
In 1870 was 43 procent van alle overledenen
gestorven aan ziekten aan de ademhalingsorganen. De tapijtindustrie werkte immers met
koehaar, dat bij de bewerking zeer veel stof
verspreidde. De gemiddelde levensduur was
in 1850 in Hilversum 18 jaar, tegen 32 jaar in
heel Nederland. De slechte gezondheid werd
in de hand gewerkt door de slechte voeding.
De bekende arts Coronel wijst erop, dat de
Hilversumse textielarbeiders meestal niet
veel meer dan aardappelen met peper en
azijn aten. Hadden ze een keer wat meer te
besteden, dan kochten ze meel, spek en olie
en bakten pannenkoeken waar ze zich ongans
aan aten. Blijven er nog centen over, zoo wordt
er jenever gehaald en zoolang gedronken totdat
men […] nederligt.1 Het enorme jenevergebruik
van de Hilversummers was spreekwoordelijk.
De lonen in Hilversum waren laag, maar niet
lager dan elders in de dorpen. Wat wel speciaal voor Hilversum gold, was het systeem van
gedwongen winkelnering dat hier nog lang was
blijven bestaan. In 1882 wees Recht voor Allen
nog op het daar gehanteerde bonnensysteem.2
Vele arbeiders hadden de opbrengst van hun akkertje nog hard nodig om niet tekort te komen.
Vele wevers waren in de loop van de negentiende eeuw van buiten gekomen, tot uit
Twente, België en Westfalen. Omdat er in Hilversum weinig ruimte was om voor hen huizen te bouwen, werden ze ondergebracht in
voormalige boerderijen die waren opgedeeld
in acht of meer woningen. De hygiënische
toestanden in deze woningen waren abominabel. Nog in 1874 telde dokter Van Hengel
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binnen Hilversum 773 mestvaalten, die bij de
huizen direct onder de ramen lagen. Deze werden gebruikt voor bemesting van de akkertjes.
Coronel vond in 1862 de woningen van de Hilversumse wevers diep ellendig en trof er soms
afzigtelijke verwaarloozing aan.3 Bovenstaande
beschrijving van de leef- en werkomstandigheden in de textielnijverheid dateren uit de jaren
1841-1876. Daarna trad enige verbetering in,
met name op het gebied van gezondheid en
huisvesting. Maar veel was het niet.

De socialisten komen
De houding van de textielarbeiders tegenover
hun ellendige omstandigheden kan het best
omschreven worden als een van berusting. Veel
anders viel er ook niet te verwachten van deze
afgestompte mensen. Recht voor Allen typeerde
de Hilversumse wevers in 1882 als volgt:
Dikwijls is er van gezegd: - ’t zijn beesten! ’t Zijn
menschelijke wezens, onvatbaar voor één goeden
indruk! Lieden, waaraan niets te doen is, die te
midden van hun gebrek, voortdurend aan Bachus
offeren – verscheidenen hunner ’t halve weekgeld!
– kortom […] voor geene verbetering vatbare individu’s! Op zich zelf genomen ligt er waarheid in deze
woorden! werkelijk, de Hilversumsche wever staat
op een laag peil van menschelijke beschaving.4
Pas na vele jaren zou in Hilversum een geest
van verzet ontstaan. En dat was niet het werk
van de eerste arbeidersvereniging, de christelijke werkliedenvereniging (1885). Die was op
gezelligheid en bijbellezing gericht en niet op
lotsverbetering. Op 6 januari 1895 werd de katholieke arbeidersvereniging Sint Joseph opgericht. De belangrijkste aanwezige daarbij was
de pastoor. Ook bij deze vereniging ging het
om ontspanning en gezelligheid.
En de socialisten? Die kwamen al eerder
naar Hilversum. Op 17 september 1882 organiseerde de SDB een openbare bijeenkomst
in Het Utrechtse Wapen op de Groest. Spreker
was de Amsterdamse caféhouder P.J. Penning,
voorzitter was de bekende Amsterdamse arbeider Klaas Ris. Penning was zo’n twee uur
lang aan het woord, waarbij hij de maatschappelijke wanverhoudingen besprak. De lange
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Domela met kinderen en kleinkinderen in 1912.
Achter de tafel gezeten Domela en Bertha, staand
tweede van links César en uiterst rechts zoon
Theodoor. Jo zit vóór deze laatste.

duur en de verwarde discussie met godsdienstige bezoekers zorgden ervoor dat de goed
bezochte vergadering begon te verlopen. Iets
concreets was er niet bereikt.
In Recht voor Allen verscheen daarna (eind
1882, begin 1883) een serie artikelen onder
de kop Hilversumsche toestanden. Met name
de situatie in de textielnijverheid werd hierin
gehekeld. Op 12 februari 1883 was er weer een
openbare vergadering, waarbij de zaal stikvol
zat. Deze keer werd er aandachtiger geluisterd,
maar de discussie was opnieuw verward (daarvan hebben de vrome Hilversummers nog geen
begrip). Van de kant van de SDB werd gehoopt
dat op korte termijn een Hilversumse afdeling
kon worden opgericht. De partij had inmiddels
enkele leden in Hilversum, maar van een afdeling kwam niets terecht. Tussen 1883 en 1895
waren er geen nieuwe bijeenkomsten. Wel werden er in die jaren verscheidene propagandatochten naar Hilversum ondernomen. Brochures werden verspreid en er werd gecolporteerd
met Recht voor Allen. Langzamerhand leken de
geesten in Hilversum rijper te worden voor het
socialistische gedachtegoed.
Pas op 7 juli 1895 was er een nieuwe bijeenkomst van (inmiddels) de Socialistenbond in
of bij een herberg aan de Laarderweg. Behalve
nogal wat Hilversummers waren ook groepen socialisten uit Amsterdam en Amersfoort
aanwezig. De hoop werd uitgesproken dat er
nu toch gauw een afdeling van de Bond zou
komen. Dat moet ook kort daarop gebeurd

zijn: in augustus 1895 blijken de Hilversumse
socialisten zich bij Domela te hebben aangesloten. De jonge SDAP had nog geprobeerd ze
naar haar kant over te halen maar tevergeefs.
Domela zelf sprak op 29 september van dat
jaar op een bijeenkomst van de Socialistenbond
aan de Laarderweg. In datzelfde jaar kwamen
er ook vakorganisaties in Hilversum tot stand:
metselaars, timmerlieden en bakkersgezellen
organiseerden zich. In 1896 volgden de typografen en de textielarbeiders.
De colportage met Recht voor Allen werd nu
flink ter hand genomen. Dat riep weerstand
op. Tegenstanders vielen de colporteurs lastig en enkele keren arresteerde de politie de
socialisten die hun blad luidkeels uitventten.
De colporteurs Samson en Van Gelder werden
tot enkele dagen celstraf veroordeeld. En ook
de ondernemers lieten zich niet onbetuigd. In
mei 1896 ontsloeg de fabrikant Van Ham de
voorzitter van de jonge Hilversumse afdeling
van de textielarbeidersbond vanwege diens lidmaatschap van de bond. De overige bondsleden werden geprest om hun lidmaatschap op
te zeggen.
De Hilversumse arbeiders waren eindelijk in
beweging gekomen. Met name de vakbeweging won steeds meer terrein. Dat kan niet van
de Socialistenbond worden gezegd. De afdeling
Hilversum kwam tot stand, toen de bond al
door de geschiedenis was ingehaald en aan
het verlopen was. In 1897 was het blijkbaar
nodig om deze afdeling opnieuw op te richten,
maar in 1898 werd ze definitief opgeheven. In
datzelfde jaar richtten zeven mannen en drie
vrouwen de afdeling Hilversum van de SDAP
op. Deze afdeling ging samenwerken met de
plaatselijke vakbonden in de Hilversumsche Besturenbond (HBB).
In 1903 werkten beide richtingen binnen
het socialisme nog eenmaal samen tijdens
de spoorwegstakingen. Toen de laatste staking (die voor de anarchisten een algemene
werkstaking met een revolutionair karakter
moest zijn) was mislukt, was er van de samenwerking niets meer over. Over en weer werden
bittere verwijten gemaakt. Beide kanten be-
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‘Ons Huis’, van 1902 tot 1911 in gebruik als plaats
voor socialistische bijeenkomsten (tekening van
Maarten Betlem).

schuldigden elkaar van verraad. Domela was
de coördinator in Hilversum geweest, maar
had niet veel bereikt. Hij had zich ingespannen
om arbeiders ertoe over te halen om te gaan
staken, maar het resultaat was mager geweest.
Op woensdag 8 april staakte een zeer gering
deel van het spoorwegpersoneel. De stoomtram lag min of meer stil. De dag daarna (de
dag van de ‘algemene werkstaking’) staakten
in Hilversum vooral de meubelmakers en de
diamantbewerkers. Slechts een klein aantal
bouwvakkers legde het werk neer. Op vrijdag
was bijna iedereen weer aan het werk. Domela
keerde per auto terug naar Amsterdam. De
Gooi- en Eemlander schreef dat hij ‘op verschillende punten, die hij in het dorp passeerde,
door de stakers en hun vrouwen nagescholden’ werd.5
De mislukte staking eiste ook in Hilversum
haar tol. In Recht voor Allen wordt een aantal van twintig, maar ook van 33 ontslagenen
genoemd. Bij de spoorwegen en in de bouw
hoefde een aantal werknemers niet meer terug
te komen. Datzelfde lot trof ook twee onderwijzers die lid waren geweest van het organiserende Comité van Verweer. Zij werden door
de gemeenteraad ontslagen, een ontslag dat
later werd bevestigd door Provinciale Staten.
De vakbeweging liep een zware klap op.

Villa Annie
Op 9 juni 1903 tekende Domela het koopcontract voor zijn huis aan de Burgemeester Schooklaan. Hij woonde daar toen al een
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maand. Wat bracht hem ertoe om naar Hilversum te verhuizen? Hiervoor noemen verschillende biografen verschillende redenen. Evert
Zandstra noemt de slechte gezondheid van
Domela’s (vierde) vrouw, de speelmogelijkheden voor zijn jongste kind César (geboren in
1900) en de kosten van een woning in Amsterdam.6 Het was voor Domela natuurlijk ook gemakkelijk dat de drukker van De Vrije Socialist,
Nonhebel, aan de Vaartweg in Hilversum was
gevestigd. Jan Willem Stutje wijst op de aantrekkingskracht van het Gooi op een groot aantal prominente socialisten: Frederik van Eeden,
Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst, Frank
van der Goes en Henri Polak. Ook Domela
was hiervoor niet ongevoelig. Hij had al een
aantal zomervakanties in Hilversum doorgebracht, steeds op de Boomberg, waar ook de
villa stond die hij in 1903 kocht. In 1893 stak
het gerucht de kop op dat Domela een villa
in Hilversum ging kopen. De Gooi- en Eemlander wist te berichten dat het villa Belvédère in
de buurt van de Gooise vaart betrof.7 Diverse
kranten die dit nieuws hadden gepubliceerd,
rectificeerden het later dat jaar. Met de kennis
van later kun je je afvragen, of het bericht wel
helemaal uit de lucht was gegrepen.
Een andere reden kan zijn geweest dat de
broer van Domela’s vrouw Bertha al in Hilversum woonde. Herman Godthelp was huisarts
en woonde vanaf 1889 in Hilversum. Hij was
daar getrouwd met de zuster van Bertha’s eerste man. In 1904 overleed Bertha’s moeder, die
in Harlingen woonde, in het huis aan de Burgemeester Schooklaan.
Wie wil weten in welke omgeving Domela in
1903 terechtkwam, kan daarvoor het beste de
beschrijving in de Hollandsche Revue van maart
1904 nalezen. Frans Netscher schrijft daarin:
… bevindt men zich weldra op eenige dier nieuw
getraceerde buitenwegen, die tegenwoordig alle
plaatsen in opkomst den polder of de heide inzenden als uitloopers of slierten van het oudere
gedeelte. Aaneengebouwde huizenrijen vindt
men er niet; alles is in villastijl gehouden. Architecten, die “modern” bouwen, beproeven er hun
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Domela’s huis rond 1910. Aan de gevel de naam
‘Annie’, die nu verdwenen is.

krachten in huizen met erkers, boogramen, wit
oversausde muren en daken met roode pannetjes
die buiten den gevel uitsteken en witte schoorsteenen dragen – een hutspot van de Hollandsche villa, de Engelsche cottage en het Zwitserse
alpenhuis. Al die witte bouwknobbels zijn van elkander gescheiden door ijzeren hekjes met smalle
ingangen of houten galgbogen. En ’t heet er
frisch, en vrolijk, en lief. Op een dier wegen, door
een bouwterrein in exploitatie, de zogenaamde
Schooklaan, tusschen villaatjes in aanbouw, aan
een knerpenden grindweg, kaal, nog niet beplant,
met een groot stuk buitenhemel er boven, staat
een vriendelijk, koket, proper villahuis, met een
groote boograamdeur in den voorgevel, en veel
licht en lucht er overal rond. Daar woont Domela
Nieuwenhuis.8
In het rapport dat de gemeente Hilversum
opstelde bij het verlenen van de (gemeentelijke) monumentenstatus aan het huis, staat
onder andere: De villa heeft cultuurhistorische
waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege
de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm,
detaillering en materiaalgebruik.
Dit ‘representatieve woonhuis’ kreeg de naam
Annie. Het is vernoemd naar het dochtertje van

Domela en Bertha dat in 1899 op zesjarige leeftijd was overleden. Beide ouders waren gek geweest op het kind. Domela kocht het huis, dat
in 1903 net één jaar oud was, voor een bedrag
van ruim elfduizend gulden. Dit was in die tijd
een fors bedrag als je bedenkt dat toen voor
een fabrieksarbeider het gemiddelde dagloon
zo’n twee gulden bedroeg. Domela was niet
zo rijk dat hij die elfduizend gulden zelf kon
opbrengen. Hij moest een stevige hypotheek
afsluiten om villa Annie te bekostigen.
De aankoop van een villa in het Gooi door de
grote voorman van het anarchisme moet ongetwijfeld tot heel wat opgetrokken wenkbrauwen of spottende glimlachjes hebben geleid. Ik
ben er twee tegengekomen. De socialist Johan
Harttorff schreef in het sociaal-democratische
blad Het Volk over dien meneer van de ‘Vrije Socialist’, die rustig op zijn villa te Hilversum zit.
En in een satirisch stukje in hetzelfde blad is
sprake van het schamele stulpje van kameraad
Domela Nieuwenhuis te Hilversum.9

Niet erg gezellig
Domela heeft in zijn Hilversumse jaren veel
tijd aan studie en schrijven besteed. Het interieur van zijn studeerkamer is bewaard gebleven en staat nu in het Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Museum in Heerenveen. Erg gezellig is het in villa Annie niet geweest. Domela
was vaak in zijn studeerkamer aan het werk of
was weg voor een spreekbeurt. Buiten de drie
‘vaste’ bewoners, het echtpaar Domela Nieuwenhuis en hun jonge zoontje César (‘het drietal uit de Schooklaan’10) kwam alleen dochter
Jo met enige regelmaat over de vloer (Jo was
een dochter uit Domela’s tweede huwelijk).
Zij heeft ook enige keren in het huis aan de
Schooklaan gewoond, onder andere tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Zij was de steun en toeverlaat van haar vader, die wel erg vaak een beroep op haar deed. Vooral omdat Bertha, zijn
echtgenote, kampte met grote fysieke en psychische problemen. Al snel na haar huwelijk
(dat in 1891 werd gesloten) kreeg ze last van
haar heup, waardoor ze moeilijk liep. In 1893
volgde ze wekenlang een Kneippkuur in Heer-
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Domela en Bertha in de studeerkamer aan de
Burgemeester Schooklaan.

len, zonder succes. Ze werd steeds zwaarlijviger. De arts Jan Rutgers dacht dat haar kwaal
vooral tussen de oren zat. Hij schreef Domela:
Laat ik het u in vertrouwen zeggen, ik geloof niet
dat zij beter wenscht te worden…. Ik geloof dat als
zij vandaag herstellen zou, ze zich daardoor morgen zoo ongelukkig voelt dat ze vóór den middag
al weer heel akelig is.
Aan dochter Jo schreef Domela in 1906: zoo’n
leven als ik nu leid, is haast niet te dragen. Ik voel
dat ik er bij onderga, geestelijk en ook geldelijk
zonder dat ik kans zie er eenige verandering in te
brengen. […] Ik ben nu bijna 60 jaar, het beste is
eraf maar zoo zijn leven ondermijnd te zien, dat is
niet alles. Soms ben ik erg neerslachtig. Je doet alles wat je kan en nooit wordt het op prijs gesteld.
Het kost hoopen geld en toch draait het weer op
niets neer, je zult het zien. En bij dat alles sta je
onmachtig. Ik wil en kan haar niet verlaten in
den toestand, waarin zij verkeert. Als zij alleen
in de inrichting was zonder huishouden, zonder
César, zonder mij, het zou het beste zijn, maar
dat krijg ik immers niet gedaan […] Als ma klaagt
over alle pijnen van den voetzool tot het hoofdhaar toe en daar komt iemand om met haar mee
te gaan naar het Rembrandttheater of naar de
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opera, zij gaat mee, men merkt niets aan haar
en straks krijg ik bij de terugkomst weer alle mogelijke klaagliederen.[…] Soms beklaag ik Cesar,
want zoo wordt hij gemaakt tot een zenuwlijder,
het kan haast niet anders.
César moet zich in Hilversum erg eenzaam
hebben gevoeld. Hij zocht op school en in de
buurt tevergeefs naar speelkameraadjes. Over
zijn vader zei hij later: Mijn vader heeft nooit
met me gespeeld toen ik klein was. Maar ik was
een lichtstraal in z’n huis.11 Hij bezocht vanaf
1913 het Hilversums gymnasium en ging in
1917 in Utrecht wonen.
Er was nog een zoon van Bertha die een rol
speelde in het leven van de Nieuwenhuisen. Uit
haar eerste huwelijk had zij een zoon, George
Rhijnvis Feith (geboren in 1884). De jongen
wilde niet deugen. Hij koeioneerde zijn moeder, was een driftkop, vocht graag, liep met een
dolkmes op zak en stal geld.12 Domela had hem
een tijd uitbesteed bij de Dordrechtse onderwijzer Jan Andries Bergmeijer die ervaring had
met ‘moeilijke kinderen’. Het lijkt erop dat dit
niet veel verbetering heeft opgeleverd. George
kwam in 1903 met de Domela’s vanuit Amsterdam naar Hilversum en vertrok in 1907 naar
Amsterdam.
Verder kwam er niet veel langs in villa Annie.
Maar in 1904 was er een heel grote groep bezoekers tegelijk. Het was een honderdtal ‘oude
kameraden’ uit Amsterdam die Domela kwamen huldigen ter gelegenheid van het feit dat
hij vijfentwintig jaar tevoren Recht voor Allen
had laten verschijnen. Het blad bestond niet
meer, de SDB evenmin, maar Domela was
bepaald nog niet vergeten. Voor zijn huis, dat
met groen was versierd, werd een zanghulde
gebracht, er waren toespraken en hij kreeg een
album met teksten van talloze bewonderaars
en prenten van een groot aantal kunstenaars.
Dat er niet veel bezoek kwam, is niet zo
vreemd. Zijn vrouw was teveel met haar kwaaltjes bezig om prijs te stellen op veel gasten.
Bovendien had Domela in de loop der tijd met
veel vroegere kameraden gebroken. Er bleef
dus bijna niemand over. Zelfs met zijn kinderen waren er weinig contacten. Domela was
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Domela aan zijn bureau.

een veeleisende vader voor wie zijn kinderen
het niet gauw goed genoeg deden. In 1903 waren er nog vier van hen in leven: behalve César
en Jo waren dat zijn zoons Ferdinand en Theodoor uit zijn eerste huwelijk. Zijn dochters Annie en Louisa (1877-1902) waren al voor die tijd
gestorven. Domela’s contact met zijn oudste
zoon Ferdinand was slecht. Deze leidde een
leven van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Hij stierf in 1911 in Zuid-Afrika. Toen
Domela zijn overlijdensbericht kreeg, had hij
hem al veertien jaar niet gesproken. Het overlijden van zijn oudste zoon was voor Domela
aanleiding om zijn nog levende kinderen en
kleinkinderen op villa Annie uit te nodigen
(september 1912). Het hele gezelschap werd
gefotografeerd voor het boograam. George
Feith, die nog wel op een familiefoto uit 1893
stond, ontbrak. Dat was geen wonder. George
werkte in die tijd in de koopvaardij en was dus
vaak weg van huis. Daar kwam bij dat Domela
de jongen inmiddels was gaan haten.13

Werk, werk en wat vrije tijd
Domela schreef dus veel in deze tijd, bijvoorbeeld aan zijn memoires die al in 1905 voltooid
waren, maar pas in 1910 verschenen onder de
titel Van Christen tot Anarchist. En voor De Vrije
Socialist, die twee keer per week verscheen,
sinds 1902 bij drukkerij Nonhebel in plaats
van de Amsterdamse drukkerij Excelsior. Deze
laatste was in 1900 failliet gegaan, waar Domela zo’n 25.000 gulden bij inschoot. Een ingezonden stuk in Het Volk van 3 augustus 1902
geeft een wat ander beeld van deze overgang.
Volgens de schrijver, A. Goud (blijkbaar een typograaf), had Excelsior aan Domela laten weten dat de drukprijs van zijn blad verhoogd zou
worden. Daarnaast hadden twee werknemers
van de drukkerij die op aandrang van Domela
waren aangesteld, ontslag gekregen. Dit was
voor Domela aanleiding om zijn geïnvesteerde
geld uit de drukkerij te halen en de druk van
De Vrije Socialist naar Hilversum over te brengen. Daar waren de drukkosten lager, doordat
de lonen bij de Hilversumse drukker beneden

de Amsterdamse en zelfs beneden de Hilversumse loonstandaard lagen.
Domela bracht veel tijd in zijn studeerkamer
door. Wel maakte hij net als andere socialisten
in het Gooi tochtjes op zijn viets, bijvoorbeeld
over de hei of over zijn geliefde Peerlkamplaantje. Daar had hij ook gefietst in de zomer van
1897, toen hij met zijn gezin in villa Zomerlust
aan de Boomberglaan zat. Volgens biograaf
Stutje was dat de gelukkigste zomer van zijn
leven geweest.14 Het fietsen ging hem niet altijd even gemakkelijk af, hij schijnt nogal eens
met fiets en al gevallen te zijn. Vandaar dat hij
in 1907 een fiets met drie wielen cadeau kreeg.
Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat het sociale
leven in Hilversum (buiten de socialistische
beweging) hem erg geboeid heeft. Wel komen
we hem tegen bij de oprichting van de Openbare Bibliotheek, een initiatief van de plaatselijke afdeling van de Bond van Nederlandsche
Onderwijzers. In 1909 werd hiertoe een comité
gevormd waarin onder anderen Frank van der
Goes en Domela Nieuwenhuis zaten. Twee socialisten die daarvoor bepaald niet op vriendschappelijke voet met elkaar hadden gestaan.
Op 10 december 1910 opende de bibliotheek
haar deuren. Ook in het vervolg heeft Domela
zich met de bibliotheek bemoeid. Van 1912 tot
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Domela op zijn sterfbed.

1917 was hij lid van het bestuur (waar in 1912
ook nog Van der Goes in zat). In 1914 verzette
hij zich tegen het instellen van een ‘vergifkast’,
een kast waarin boeken achter slot en grendel
konden worden gezet als die schadelijk voor de
jeugd konden zijn.15
Domela was sinds 1902 weer heel actief als
spreker, nadat hij twee jaar daarvan had moeten afzien wegens problemen met zijn stembanden. Onvermoeibaar hield hij door het
hele land spreekbeurten over onderwerpen als
de godsdienst, het anarchisme, de algemene
werkstaking en het antimilitarisme. Vooral dat
laatste onderwerp stond op de agenda, zeker
sinds de oprichting van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV) in 1904.
Eigenlijk was deze vereniging niet zo internationaal als de naam suggereerde. Ook Domela
gaf dat in 1910 toe.16 Ze was veeleer de nieuwe
nationale organisatie van de Nederlandse
anarchisten met verscheidene afdelingen in
het land. De eerste twee jaren groeide het aantal afdelingen tot 21, daarna stopte de groei.
Vanaf 1906 was er ook een afdeling Hilversum,
maar hoeveel leden deze telde, is onbekend.
Sinds Domela in Hilversum woonde, heeft
hij daar minstens negen spreekbeurten gehouden, waarvan zeker vijf in het kader van de
IAMV. Vier spreekbeurten in Hilversum vonden plaats in concertzaal De Harmonie aan de
Heerenstraat, drie in Ons Huis. Dit laatste was
een voormalige boerderij met erf op de hoek
van de Neuweg en de Ruitersweg. In 1902 werd
het pand aangekocht door professor Van Rees,
die het beschikbaar stelde voor allerlei groepen
van wereldverbeteraars. In 1909 kreeg Domela
bij een antimilitaristische bijeenkomst in Ons
Huis een proces-verbaal aan zijn broek. Hij had
zijn toespraak in de openlucht gehouden en
dat zou niet gemogen hebben, omdat het niet
toegestaan was om toespraken aan de openbare weg te houden. Domela werd door de
kantonrechter tot een boete van 1,50 gulden
of twee dagen hechtenis gehouden. Hij vocht
deze zaak aan tot bij de Hoge Raad en kreeg
daarvan in april 1910 gelijk.

Op weg naar het einde
Tegen het einde van zijn leven (eigenlijk al
vanaf 1905) stapelden Domela’s financiële
problemen zich op. In vele van zijn brieven uit
die tijd gaat het over geld. Zijn inkomsten (uit
spreekbeurten en van De Vrije Socialist) waren
gering, terwijl de uitgaven een stuk hoger lagen, met name door de toestand van Bertha.
Haar kuurbehandelingen brachten geen verbetering, maar kostten wel handenvol geld.
Bovendien stopte zij haar zoon George nogal
eens wat toe. In 1907 overwoog Domela om
villa Annie te verkopen om zijn schulden te
kunnen betalen.17 Hij liet zich in oktober van
dat jaar uitschrijven uit de gemeente Hilversum en vertrok naar het Zwitserse Ascona,
waar een vegetariërssanatorium was. Bertha
en César gingen naar Den Haag, George naar
Amsterdam. In april 1908 liet Domela zich
weer in Hilversum inschrijven, met Bertha en
César, maar zonder George.
In 1912 kreeg Domela een boete van driehonderd gulden opgelegd voor een artikel in De
Vrije Socialist. Domela zag zich genoodzaakt
villa Annie opnieuw voor een aantal maanden te verhuren, maar was daarmee bepaald
nog niet uit de problemen. Hij had al links
en rechts geld geleend en dat lukte nu nauwelijks meer. Wat hij alleen aan zijn dochter
Jo vertelde, was dat hij nog geld had zitten
in een veertiental huizen. En in 1918 werd er
bij een inbraak in zijn huis bijna tweeduizend

			 TVE 36e jrg. 2018

103

gulden gestolen, bepaald geen gering bedrag
(Stutje noemt George als mogelijke dader18).
Er bleken nog steeds mensen te zijn die Domela wilden ondersteunen. In 1914 werd door
geestverwanten en sympathisanten het F. Domela Nieuwenhuis-Fonds opgericht, waaruit
Domela tot zijn dood in 1919 25.000 gulden
ontving. Toen Domela in 1916 desondanks villa
Annie verkocht om zijn inkomsten op peil te
brengen, maakte een aanhanger deze verkoop
ongedaan en zorgde ervoor dat het Fonds Domela’s maandelijkse som verhoogde.19
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
was voor de antimilitarist Domela Nieuwenhuis een grote klap. Vanaf die tijd ging hij er
ook lichamelijk op achteruit. Het lopen ging
hem steeds moeilijker af en zijn handen trilden
heftig. Waarschijnlijk leed hij aan Parkinson.
Hij moest zich steeds vaker verplaatsen in een
rolstoel en ging zijn brieven met een typemachine schrijven. Ook Bertha ging achteruit en
had grote ook grote moeite met lopen. In oktober 1918 woonde het gezin tijdelijk op de Saxen
Weimarlaan in Amsterdam. Op 18 november
1919 overleed Domela in villa Annie.
Bertha heeft nog tot juli 1920 in villa Annie
gewoond. Daarna verhuisde ze naar Amsterdam. In 1921 verkocht ze het huis voor 25.000
gulden. In 1922 kwam ze terug naar Hilversum
en woonde tot haar dood in 1933 aan de Wernerlaan.20
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Paviljoen Loosdrechtse Rade 1939-1945
Claudette Baar
Niet ouder dan vijftien, zestien of zeventien jaar waren ze, zonder ouders of verdere
familie in het najaar van 1938 vanuit Duitsland en Oostenrijk naar Nederland
overgebracht of illegaal over de grens gevlucht. Velen van hen hadden nog maar één
ideaal, het opbouwen van een nieuw bestaan in het beloofde land: Palestina. Zij
kwamen in Loosdrecht terecht aan de Rading C8, aan een zandweg. Het huis bestaat
niet meer, maar op de gevel stond ‘Paviljoen Loosdrechtse Rade’.
De Palestina-pioniers
In de jaren dertig liet de Nederlandse regering
in beperkte mate Joodse vluchtelingen in ons
land toe, nadat ze in Duitsland met het antisemitisme van de nationaalsocialisten waren
geconfronteerd. Tot deze groep vluchtelingen
behoorden enkele honderden Palestina-pioniers, die werkend bij Nederlandse boeren en
ambachtslieden, zich voorbereidden op hun
emigratie naar Palestina.
Zo kwam een groep Duitssprekende joodse
jongeren terecht in Paviljoen Loosdrechtse Rade.
Het was geen op zichzelf staande groep, zij behoorden tot een veel grotere beweging binnen
het joodse volk, het zionisme. Het zionisme
streefde naar een Joods nationaal thuis in
Palestina, een door de Britten beheerd mandaatgebied. Joden die naar Palestina wilden,
moesten daarvoor toestemming krijgen van de
Britse instanties. In Palestina had men dringend behoefte aan landbouwers en vaklieden.
De vakopleiding — waartoe de jongeren bij
boeren en ambachtslieden in de leer gingen
— en de lessen die zij volgden heetten samen
hachsjarah, wat voorbereiding betekent. Het
grootste hachsjarah-instituut in Nederland,
bestaande uit zo’n 300 jongeren, bevond zich
in de Wieringermeerpolder, het ‘Joodse Werkdorp Nieuwesluis’ bij Slootdorp. De opening
van het werkdorp vond plaats op 3 oktober
1934. Het officiële doel van het dorp was het
in veiligheid brengen van in hun bestaan bedreigde Duitse joden, vooral jongeren. Doch
hier was de emigratie niet uitsluitend op Palestina gericht, maar ook op andere landen. Na de
Duitse inval in Nederland werd in maart 1941
het dorp ontruimd, op zo’n 60 achterblijvers

na. De anderen werden naar Amsterdam gestuurd. In juni van dat jaar kregen zij bericht
dat ze mochten terugkeren naar het werkdorp. In werkelijkheid werden degenen die
niet meteen onderdoken, direct naar kamp
Schoorl overgebracht en vandaar naar het concentratiekamp Mauthausen, waar de meesten
van hen zijn omgekomen.1

Het Paviljoen
Ten gevolge van de opheffing van het joodse
jeugdtehuis De Vondelhof in Amsterdam, kwam
een deel van de joodse jongeren in september
1939 naar het Paviljoen in Loosdrecht. Het aantal kinderen groeide hier snel, nadat de Duitsers na de bezetting een joods tehuis in Mijnsheerenland gesloten hadden. Het merendeel
van deze jongeren kwam in Loosdrecht terecht.
Het waren er zoveel (70) dat enkelen zowel in
een hotelletje van de joodse familie Deen als
ook bij de joodse familie Waterman onderdak
kregen. De toename van het aantal kinderen
maakte een uitbreiding van de staf noodzakelijk. Joachim Simon, bijgenaamd ‘Sushu’, zelf
een Duitse vluchteling en Menachem Pinkhof
werden aan de leiding toegevoegd. Zij waren
slechts een paar jaar ouder dan de jongeren.
Een deel van de nieuwkomers verhuisde weer
naar andere plaatsen. In de zomer van 1942
woonden er 48 personen in het Paviljoen, inclusief de leiding.
Helaas is er weinig bekend over de manier
van werken bij de boeren, want hierover is nauwelijks iets opgeschreven. Wel weten we dat de
jongeren dagelijks bij zo’n negentien boeren,
een smid en een kippenhouder kwamen om er
te leren wat ze eenmaal in Palestina in prak-
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Zijaanzicht Paviljoen Loosdrechtse Rade. Het
gebouw is in 1970 afgebroken.

wijzer en hoofd van de Werkplaats, kennen. In
1938 vroeg deze aan Mirjam Waterman, de
oudste dochter, om daar als onderwijzeres te
komen werken. Naast Westerweel maakte zij
er ook kennis met Bouke Koning, leraar tuinbouw, en Jan Smit, die handvaardigheid gaf.
Zij zouden samen met de stafleden Pinkhof
en Sushu, later de kern vormen van de Westerweel-verzetsgroep.5 In de kwekerij van Waterman werkten ook kinderen van het Paviljoen.

Een joodse school
tijk zouden kunnen brengen. Het betrof niet
alleen werkzaamheden in het bedrijf maar ook
huishoudelijke werk, zeker voor de meisjes. De
bedrijven lagen aan de Oud-Loosdrechtsedijk,
de Nieuw-Loosdrechtsedijk, in de Kerkstraat
en aan de Nootweg.2

Het gezin Waterman
Het gezin Waterman, afkomstig uit Amsterdam, was een van de weinige joodse families
die indertijd in Loosdrecht woonden, naast
de plek waar later het Paviljoen zou komen.
In 1914 had Barend Waterman het stuk grond
gekocht om er een kwekerij te beginnen, daar
het in de diamanthandel (zijn oorspronkelijke
beroep) indertijd niet zo goed ging. Het was
een bijzonder echtpaar. Barend Waterman was
socialist en geheelonthouder. Als niet-religieuze jood voelde hij zich toch sterk verbonden met de joodse identiteit. Jet, zijn vrouw,
had naast een grote interesse in het zionisme,
belangstelling voor progressieve ideeën in de
samenleving. Zij was enige tijd lid van de kolonie Walden van Frederik van Eeden.3 Het is dan
ook niet verwonderlijk dat hun kinderen geen
uitgesproken joodse opvoeding kregen maar
geassimileerd werden grootgebracht.
De twee jongste kinderen uit het gezin met
vier kinderen, gingen enkele jaren naar de Werkplaats Kindergemeenschap van Kees en Betty
Boeke in Bilthoven.4 Indertijd een vooruitstrevende onderwijsinstelling die tot ver buiten de
Nederlandse grenzen bekend was. Hier leerde
de familie Waterman Joop Westerweel, onder-
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Mirjam Waterman besloot, voordat de anti-joodse maatregelen van kracht werden, de
Werkplaats te verlaten en in Loosdrecht een privéschooltje te stichten. Zich steeds meer bewust wordend van haar joodse identiteit, mede
doordat ook joodse vluchtelingen in de Werkplaats les kregen, ging ze in de leer bij de Hilversumse rabbijn Nathan Dasberg. Ze stelde
haar schooltje open voor joodse kinderen uit
Hilversum die van de Duitsers niet meer naar
de gewone lagere school mochten. Gedurende
het bestaan van de school – van 1 september
tot 31 december 1941 – had ze ongeveer 60
leerlingen, onder wie de kinderen van het Paviljoen. Naast Mirjam gaven enkele joodse
onderduikers uit Amsterdam er les. Ook Betty
Boeke kwam regelmatig helpen vanuit Bilthoven, zij gaf Engelse les. Eind 1941 ging er in
Hilversum een officiële joodse school van start
en werd de school in Loosdrecht opgeheven.

De onderduik
In het voorjaar van 1942 verplichtten de Duitsers de joden een gele ster te dragen, zonder
welke ze niet in het openbaar mochten verschijnen. Hierna volgden al snel de eerste
grootschalige deportaties naar Polen. Onder
de Palestina-gangers ontstond een hevige discussie over het wel of niet onderduiken. Bij
Mirjam Waterman en Menachem Pinkhof, die
inmiddels verloofd waren, rijpte het plan om
de hele groep uit Loosdrecht te laten onderduiken.
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Groepsfoto van de jongeren voor het gebouw.

Hoe dit te organiseren? Het begon met het
zoeken naar onderduikadressen. Al snel was
het duidelijk dat er nooit genoeg plekken gevonden zouden kunnen worden. Ze namen
contact op met de inmiddels naar Rotterdam
verhuisde Joop Westerweel, waarop hij naar
Loosdrecht kwam voor overleg met de leiders
van het Paviljoen. Westerweel nam de organisatie op zich en zo vormde zich de basis van wat
later de Westerweel-verzetsgroep zou worden.
Ondanks het feit dat hij over de nodige contacten beschikte, vorderde het aanbod langzaam,
waarop ook mensen van de Werkplaats en de
buurman van de familie Waterman, bij het zoeken naar adressen werden betrokken.
Ook Erica Blüth, die het tehuis in Loosdrecht
wekelijks bezocht als vertegenwoordigster van
de landelijke jeugdalijah, schakelde de leiding
in. Zij werkte bij de Joodsche Raad en zou
zo van tevoren weten, wanneer er oproepen
voor deportatie van kinderen uit het tehuis
verstuurd zouden worden. Dit kwam sneller
dan verwacht. Al op 15 augustus berichtte
Erica Blüth dat het tehuis over enkele dagen
ontruimd zou moeten worden. Nog dezelfde
avond riep de leiding alle jongeren bij elkaar
om het plan uit te leggen. Ze zouden allemaal
binnen drie dagen bij niet-joodse gezinnen
ergens in het land worden ondergebracht.
Daarom moesten ze de gele ster van hun kleren
verwijderen. Allen kregen valse persoonsbewijzen evenals de leiding en enkele anderen, die
de jongeren zouden begeleiden naar hun onderduikadressen verspreid over het hele land.

De heer en mevrouw Waterman.

Het probleem was dat bewoners van sommige
adressen aangegeven hadden slechts enkele
dagen onderdak te willen verlenen, omdat er
zware straffen stonden op het verbergen van
joden. Daarnaast vormde het Duitse accent
van de kinderen een probleem. Waarschijnlijk
viel dit laatste niet op in Limburg, waar vele
kinderen naar Sevenum werden gebracht. Niemand van deze groep is daar opgepakt. Een
aantal van de Loosdrechtse kinderen die niet
waren ondergedoken, kwam uiteindelijk in het
doorgangskamp Westerbork terecht.

Vluchtplannen
De leiding van het Paviljoen had tegelijk met
de onderduikplannen ook besproken, wat de
eventuele vluchtmogelijkheden naar Zwitserland of Spanje waren. Het gebrek aan goede
onderduikadressen: er waren te veel onderduikers en de mensen waren bang om ze op te nemen aldus Bouke Koning, maakte dat in het
najaar van 1942 al contacten met smokkelaars
werden gelegd om de jongeren over de Nederlands-Belgische en de Belgisch-Franse grens
te krijgen. Hierbij speelde Barend Waterman
een belangrijke rol, hij had relaties in België
die een illegale verbinding mogelijk maakten.
Via de grensovergang Budel-Hamont slaagden
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Les handenarbeid in Mirjams schooltje.

Herdenkingssteen op 11-8-1987 geplaatst te Loosdrecht.

zij erin mensen het land uit te krijgen. Onder
hen bevond zich onder anderen Menachem
Pinkhof, die regelmatig de grens overging om
jongeren weg te brengen. Totdat de Duitsers
heel Frankrijk tot bezet gebied verklaarden,
was Vrij Frankrijk nog enigszins gemakkelijk
te bereiken. In oktober 1942 ging Sushu met
zijn vrouw naar Frankrijk waar hij contact legde
met joodse verzetsbewegingen, terwijl hij de
mogelijkheden onderzocht om met groepjes
jongeren naar Zwitserland en Spanje te ontkomen. Via joodse padvinders in Toulouse slaagden zij erin een weg te vinden om te vluchten.
Nadat een achttal jongeren uit het Paviljoen
die via een andere smokkelroute naar België
probeerden te ontkomen verraden waren, besloot de Westerweel-groep om alleen nog met
de ‘eigen’ vluchtweg te werken.6 De Nederlands-Belgische grens vormde de moeilijkste
barrière, eenmaal in Frankrijk voelde men zich
redelijk ‘veilig’. Dit kwam doordat de Duitsers
daar een militair regime hadden ingesteld en
de burgerlijke administratie slecht georganiseerd was. Daarnaast speelde het een rol dat
joodse mensen daar qua uiterlijk minder opvielen. Een van de slachtoffers van de lastige
grensovergang tussen Nederland en België
was Sushu. Op een van de tochten waarbij hij
twee jongens begeleidde, werd hij in januari
1943 opgepakt. De jongens bereikten Frankrijk, maar Sushu belandde in de gevangenis te
Breda, omdat hij veel belastend materiaal bij
zich had. Hij pleegde daar zelfmoord.
Vanaf april 1943 was de zionistische onder-

grondse in Zuid-Frankrijk zo georganiseerd,
dat er veilige en betrouwbare routes waren om
de Pyreneeën over te steken. De eerste groep
die in november 1943 de grens over zou gaan,
telde vijftien Nederlanders. Dit mislukte door
zware sneeuwval, bovendien kwam de Spaanse
gids niet opdagen. Op 28 februari 1944 stond
een groep van 23 jongeren klaar, Westerweel
sprak hun moed in voor het vertrek. Onder hen
waren enkele pioniers uit Loosdrecht, zij bereikten 5 maart het Spaanse dorp Alos.
Bij terugkeer in Nederland werden Joop Westerweel en Bouke Koning bij de grens opgepakt.
Via de gevangenis van Eindhoven kwamen ze in
kamp Vught terecht. Menachem Pinkhof, Mirjam Waterman en enkele anderen probeerden
een ontsnapping voor te bereiden, maar deze
mislukte. De Duitsers arresteerden Mirjam
en Menachem, waarna zij hen via Westerbork
naar Bergen-Belsen stuurden en vandaar naar
Tröbitz. Nadat ze in 1945 bevrijd waren, stalen
ze twee fietsen om weg te komen, omdat de
repatriëring van gevangenen nog niet op gang
was gekomen, en bereikten zo Nederland. Joop
Westerweel werd op 11 augustus 1944 gefusilleerd. Bouke Koning verbleef tot het einde van
de oorlog in verscheidene concentratiekampen.
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Nawoord
Van de 48 bewoners van het Paviljoen Loosdrechtse Rade in 1942 hebben 19 jongens en
15 meisjes het overleefd. Voor meer persoonlijke informatie over deze jongeren die in het
Paviljoen verbleven, verwijs ik naar de speciale
uitgave van de Historische Kring Loosdrecht
waarop dit artikel is gebaseerd: De jeugdalijah
van het Paviljoen Loosdrechtse Rade 1939-1945,
samengesteld door Mirjam Pinkhof met bijdragen van drs. Ineke Brasz, Jas Daams Czn.,
Lilly Ofek-Kettner en Mosje Keny. Hilversum,
1e druk, 1987; 2e gewijzigde druk, 1998.
Noten
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwesluis_(Wieringermeer)
2. In De jeugdalijah, (pag. 35-59) vindt u een overzicht
van de betrokken bedrijven en hun bewoners.
3. Walden was de naam van een commune, die de
psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860–
1932) in 1898 op het landgoed Cruysbergen in
Bussum oprichtte. Deze socialistische (tuinbouw)
kolonie was onder meer gebaseerd op gemeenschappelijk grondbezit.
4. De Werkplaats is in 1926 opgericht door Kees en
Betty Boeke. Zij streefden naar een vreedzame
samenleving, o.a. door middel van onderwijs. De
kinderen (‘de werkers’) werkten met ‘hoofd, hart
en handen’ aan hun eigen ontwikkeling en zij deden dit in een gemeenschap van kinderen. Vanuit
dezelfde uitgangspunten, maar dan aangepast aan
de huidige tijd, wordt er nog steeds vormgegeven
aan het onderwijs in De Werkplaats. De kernwaarden daarbij zijn: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, duurzaamheid. https://www.
scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/3095/
Werkplaats-Kindergemeenschap-VO.
5. Begin 1940 werd Westerweel hoofd van een montessorischool te Rotterdam. Daar begon hij met
zijn verzetswerkzaamheden. Hij kon de scheiding
tussen joods en niet-joods niet in overeenstemming brengen met zijn humanistische levensvisie.
Hij verzamelde een groep mensen uit zijn familie
en kennissenkring die na de oorlog de Westerweel-groep zou worden genoemd. Zowel joden
als niet-joden maakten deel uit van de groep. De
joodse leden waren over het algemeen tieners

en twintigers die Westerweel kende uit de groep
die hij eerder als vluchteling naar Nederland had
gehaald. Een ander deel bestond uit leden van
een zionistische jeugdorganisatie. Zij smokkelden joodse kinderen uit Duitsland, organiseerden
ontsnappingsroutes via België en Frankrijk naar
Zwitserland en Spanje en uiteindelijk naar Palestina. Op 10 maart 1944 werd Westerweel aan de
Belgische grens gearresteerd. Uiteindelijk werd
hij overgebracht naar kamp Vught, waar ook zijn
echtgenote verbleef, die in december 1943 was
opgepakt. Zij is later naar het concentratiekamp
Ravensbrück overgebracht en overleefde de oorlog.
Westerweel echter werd samen met vier anderen
op 11 augustus 1944 in de omgeving van kamp
Vught gefusilleerd. https://nl.wikipedia.org/wiki/
Joop_Westerweel
6. Via Mechelen werden zij gedeporteerd naar
Auschwitz, geen van hen overleefde het.
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Onderduikadres Mussert werd een bedevaartsoord
voor NSB-leden
‘Hoe de Leider voor volk en vaderland behouden bleef’
Jady Snel
In het boekje ‘Hoe de Leider voor volk en vaderland behouden bleef’ staat de vijfdaagse
onderduik beschreven van NSB-leider Anton Mussert bij de familie Gooijer aan de
Naarderstraat in Huizen. Ingenieur Nicolaas Went schreef het boekwerk ‘uit liefde
tot de Leider en in dankbaarheid opgedragen aan de trouwe kameraden die zijn leven
beschermden’.
Dat Anton Mussert terechtkwam in de eenvoudige boerenwoning van de familie Gooijer,
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat
het huis zo onopvallend en goed verscholen lag aan de Naarderstraat. De rails van de
Gooische Stoomtram waren nog zichtbaar,
maar toen de tram niet meer reed en er een
nieuwe weg tussen Huizen en Naarden was
aangelegd, werd het stil op de Naarderstraat.
Het huis van de familie Gooijer stond dan ook
vrij eenzaam en ging ’s zomers geheel schuil
achter het groen, zodat het vanaf de weg nauwelijks zichtbaar was.
Het is een doodeenvoudig huis van één verdieping met een zolder over de hele lengte en breedte.
Zonder enige architectuur staat dit lelijke, onopvallende huis daar en wie zou vermoeden dat dit
nu de verblijfplaats zou zijn geweest van onze Leider? schrijft Nicolaas Went in zijn boek. Went
ontdekte het huis bij toeval door het simpele
feit dat zijn oude kameraad Gooijer er kwam
te wonen. Hier zat Mussert en het huis is nu een
soort bedevaartsoord geworden voor de leden van
de NSB, stelt de schrijver. Honderden kameraden hebben in deze eenzame woning reeds een
bezoek gebracht, omdat ze de omgeving wilden
zien waar de Leider behouden werd en om hun
naam te zetten in het boek dat de titel draagt
‘Trouw aan de Leider’. Maar vooral omdat ze willen kennismaken met die trouwe kameraden die
voor hem hebben gezorgd en hem hebben behoed
tegen de gevaren die hem in die vijf dagen van
vreselijke terreur boven het hoofd hingen en waarvan het einde wellicht de kogel zou zijn geweest.
‘Kameraadske Gooijer’, zoals Nicolaas Went
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haar in zijn boekje noemt, wordt beschreven
als een goede huisvrouw en kokkin, maar bovenal als een echte Nationaal Socialiste, met een
mooi hart, een goede moeder en een ziel die bereid is offers te brengen. Louise Gooijer is Duitse
van geboorte en kan er niet over uit dat zij het
nu juist geweest is, die de Leider heeft mogen verzorgen, iets wat vele Nederlandse vrouwen haar
met recht benijden, schrijft Went.

Vriendelijke oogopslag
De schrijver laat Louise Gooijer aan het woord,
die op 10 mei 1940 beschrijft, dat ze ’s morgens
vroeg werd gewekt door laagvliegende vliegtuigen boven haar huis en op de radio hoorde
hoe de Duitsers Nederland binnenvielen. Ze
zat in angst over haar man die op dat moment
vlakbij de Duitse grens zat en haar broer, die
Rijks-Duitser was en al jaren blokleider van een
Duitse kolonie in Bussum. In de loop van de
ochtend stond plotseling de adjudant van Mussert, Kessler, bij Louise Gooijer in de tuin, die
aankondigde dat de Leider voor de deur stond.
Nieuwe zorgen voegden zich bij de vele, die kameraadske Gooijer reeds in haar hart ronddroeg,
verwoordt Nicolaas Went haar gevoelens. Want
welke gedachten kwamen er bij haar op? Hoe
moest ik de Leider aanspreken? En verder ging
het door haar hoofd dat ze geen zilveren eetgerei
had en dat de Leider op het kleine, eenvoudige
zolderkamertje zou moeten slapen!
Maar de zorgen vielen meteen van haar af,
toen de Leider haar begroette en zij plotseling
niet zenuwachtig meer was door zijn vriendelijke
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Het huis van Gijsbert Gooijer en zijn vrouw Louise
(inzet) aan de Naarderstraat, waar Anton Mussert
vijf dagen ondergedoken heeft gezeten.

oogopslag. Gijsbert Gooijer kwam veilig thuis,
maar diezelfde dag kwam een mede-NSB’ster
vertellen, dat er grondige huiszoekingen werden verricht en dat haar man was weggevoerd.
Na overleg werd besloten dat Mussert zich in
de struiken achter de tuin zou verstoppen,
waar tijdens de mobilisatie van 1914-1918 een
schuilgelegenheid was aangelegd in de vorm
van een loopgraaf.

Grote revolutie
Ging het goed, dan zou de Leider voor het land
en zijn volk behouden blijven, want de Duitsers
die nu binnentrokken en waarvan je nu zwermen
vliegtuigen zag overtrekken, zouden spoedig hier
zijn, zo verwachtte Louise Gooijer. Lang zou het
niet duren, een paar dagen, hoogstens een paar
weken en dan zou de Leider aan het volk teruggegeven kunnen worden. Ik wilde voor hem zorgen,
omdat ik voelde dat dit mijn plicht was voor de Beweging en voor iedereen, want het Nationaal Socialisme kwam over heel Europa en kon voor onze
grens niet stilhouden. De Leider móest behouden
blijven, tekent Went op uit Louises mond.
Een drietal politieagenten kwam het huis van
de Gooijers doorzoeken, zette alles op z’n kop
en nam Gijsbert Gooijer mee voor verhoor.
Een bezoekster die juist op dat moment aan
de deur kwam, waarschuwde mevrouw Gooijer
voor de gevolgen van het nationaal-socialisme,
waar mevrouw Gooijer ondanks de hachelijke
situatie om moest lachen.

Hetzelfde huis anno 2002.

Wat begrepen zulke mensen van de grote revolutie, van Hitler, of de strijd van Mussert? Ja,
onze Leider – de politie was er nu en mijn man
zouden ze weghalen – ik hoopte dat ze de Leider
in zijn schuilhoek zouden laten, vertelde ze aan
Went.

Landverraders
De schrijver verhaalt over het achtjarige zoontje van de Gooijers dat huilend vertelt dat hij
wordt uitgescholden voor ‘landverrader’. Landverraders – ja dat tekende toen de geest, schrijft
Nicolaas Went. Wij hadden ons vaderland verraden, beweerden de joden. Ik zie al die jaren voor
me dat we verdacht gemaakt werden, dat onze
kameraden werden bespuwd, uitgelachen en dat
hun zaken werden kapotgemaakt. Ik zit hier nu
in mijn zwarte hemd in deze eenvoudige boerenwoning, trots en fier, omdat die vreselijke jaren
ons alleen harder hebben gemaakt en de liefde tot
onze Leider dieper en hechter. Wij hernieuwden
onze eed van trouw in het stro van de gevangenissen, wachtend op de verlossing die komen zou of
door de dodende kogel van het eigen volk, of door
het oprukkende volksleger van de eerste Europese
arbeider: Adolf Hitler.
Toen later op de avond Gijsbert Gooijer werd
vrijgelaten, gingen de Gooijers meteen op
zoek naar Mussert in de loopgraaf. Op de fluitende tonen van ‘De zwarte soldaten’ kwam hij
uit de struiken tevoorschijn. Bang voor ontdekking maakte Gijsbert Gooijer een nog betere
schuilplaats. Op het rechte plafond van het
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Nicolaas Went en zijn boekje
Nicolaas Went was garagehouder en forddealer in Bussum. Daarnaast schreef hij artikelen
voor het Algemeen Handelsblad en het autotijdschrift Fordwereld. In juni 1935 werd hij lid
van de NSB en in 1940 hoofdredacteur van De Zwarte Soldaat, het blad van de WA. In 1941
schreef hij de Nationaal-Socialistische uitgeverij Autonic in bij de Kamer van Koophandel in
Hilversum. De uitgeverij was gevestigd aan de Lammert Majoorlaan in Bussum. Bij Autonic
verschenen twee boekjes: Een jaar lijfwacht van den Leider (1941) en Hoe de Leider voor Volk
en Vaderland behouden bleef (1942). Zijn afzetting als hoofdredacteur van De Zwarte Soldaat
(1941) maakt van hem een verbitterd man. In 1944 vluchtte Went naar Duitsland. Hij ging
naar Beieren waar hij een nieuw autobedrijf begon.
Aan het boekje over de onderduik van Mussert had ‘de Leider’ zelf meegewerkt. Gijsbert
Gooijer had het eerste exemplaar aan Mussert op diens verjaardag mogen aanbieden. Toen
Went in 1942 voor zijn boekje in enkele bladen adverteerde, waren de reacties niet altijd
even positief. Ernst Voorhoeve, leider van de
Propagandadienst van de NSB, schreef aan
Mussert: Dit boekje is naar mijn mening en
naar de mening van mijn naaste medewerkers een regelrechte antipropaganda en
zeer schadelijk voor de reputatie van Uw
persoon en van Uw Beweging. De hele
oplage (voorzover ze nog niet verkocht
was) werd opgekocht door het Departement van Financiën.
Wat door Went als een heldenverhaal
is gebracht, werd door diverse lezers als
een afgang
gezien. Mussert had zich
tijdens de meidagen van 1940
gedrukt, terwijl diverse andere NSB’ers
in de gevangenis belandden. Tegenstanders van Mussert binnen
de NSB (vooral te vinden bij de SS) gebruikten het boekje om de
Leider belachelijk te maken.

zolderkamertje werd onder het schuine dak
een matras neergelegd. Mussert moest zichzelf aan een touw naar boven hijsen, waarna
hij eenmaal boven het touw optrok.
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Bezienswaardigheden
De familie Gooijer was ervan overtuigd dat de
oorlog niet lang zou duren. Onze Leider had
reeds lang in ‘Volk en Vaderland’ gewaarschuwd

TVE 36e jrg. 2018

De tuin achter het huis waarin Mussert zich
schuilhield in een loopgraaf die was aangelegd
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De woning van Nicolaas Went aan de Nieuw
Bussummerweg in Huizen. Went woonde hier van
1932 tot zijn vlucht naar Duitsland in 1944.

dat onze regering met haar eenzijdige Engels-georiënteerde politiek, Holland in het ongeluk zou
storten, vertelt Louise Gooijer in het boekje.
Duitsland zou binnen een paar dagen met Holland afgedaan hebben. We hoopten van minuut
tot minuut op de binnenkomst van Duitse soldaten, dus eigenlijk op onze vijanden, die het leven
van alle nationaal-socialisten zouden redden en ik
zal hen mijn leven lang dankbaar blijven.
In de dagen na Musserts aankomst werd de
Naarderstraat bevolkt door soldaten met geweren waarop bajonetten, die de hele buurt
afzochten. Ook de loopgraaf achterin de tuin
van de Gooijers werd gevonden, de plek waar
Mussert de vorige dag nog zes uur had gebivakkeerd. Niemand – ook de eigen NSB’ers
niet – wist waar Mussert uithing. Verschillende
verhalen deden de ronde. Zo zou hij in een fort
zitten of doodgeschoten zijn.
We waren blij dat er zo over de Leider gesproken werd, want dat was voor ons een teken dat
niemand eigenlijk wist waar de Leider nu in
werkelijkheid zat, vertelde Louise Gooijer aan
Nicolaas Went. Dinsdagsmiddags hoorde de
familie Gooijer op de radio dat Holland zich
overgegeven had, en daarmee was ook de vrijheid voor de Leider weer aangebroken. Ik zie nog
zijn gelukkige gezicht voor mij, toen ik hem zijn
eigen pak teruggaf, hetgeen betekende dat hij
zijn gevangeniskleding weer kon uittrekken: de
oude werkbroek, een jasje en een alpinomutsje,
de kledingstukken van de Leider die nu nog als

bezienswaardigheden in het zolderkamertje hangen, aldus het boekje Hoe de Leider voor Volk en
Vaderland behouden bleef van Nicolaas Went.
Dit artikel verscheen eerder in deel 1 van Huizen in verdrukking en verzet 1940-1945.
Jady Snel is een amateurhistoricus in Huizen, specifiek met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.
Hij heeft drie boeken gepubliceerd over de oorlog
in Huizen onder de titel ‘Huizen in verdrukking en
verzet, 1940-1945’.
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Liudger (742-809) – een vergeten grootheid uit
de buurt
Henk Michielse
In het voorjaar van 2018 vond in het Hilversumse Bijbelcafé van ds. Jurjen Zeilstra,
predikant van de Regenboogkerk, een opmerkelijke reeks van vijf lezingen plaats.1
Er werden inleidingen gehouden over een tiental heiligen die op een of andere manier
iets met Hilversum of het Gooi te maken hadden zoals de geloofspredikers Willibrord en
Bonifatius en Sint Vitus, de patroon van alle oude kerken in het Gooi. De minst bekende
van de besproken heiligen, maar de enige die uit deze streken zelf afkomstig was en
die ook grote betekenis heeft gehad voor onze vroege geschiedenis, is Liudger, zoon van
Thiadgrim en Liafburg en kleinzoon van Wurssing, de oudst bekende bestuurder uit onze
streken. Hij kwam al vaker langs in TVE2, maar dit is een mooie gelegenheid om nu eens
een completer portret van deze vergeten grootheid te schilderen.3
Sint Liudger in een Bijbels Café? Dat Bijbels
zou Liudger wel hebben zien zitten – hij was
zeer Schriftuurlijk ingesteld – maar als ascetische geloofsverkondiger zou hij het café zeker
hebben gemeden, in tegenstelling tot de zuidelijke katholieken voor wie kerk en kroeg bij
voorkeur een heilige eenheid vormden.
Dat er een Sint Liudger of Ludgerus bestaat,
wist ik al wel in mijn vrome Brabantse jeugd.
Mijn Spectrum-missaal vermeldde in het deel
Het feesteigen van de Nederlandse bisdommen
zijn feestdag in de rang ‘dubbel’ op 26 maart.
In achttien regels werden de belangrijkste gegevens uit zijn leven aangegeven zoals zijn
geboorte in Zuilen, zijn opvoeding in Utrecht
en zijn bekeringsarbeid onder Friezen en Saksen. Ik moet dat toentertijd wel gelezen hebben – ik was dol op de historische stukjes bij
de heiligenfeesten – maar erg veel indruk had
deze sint op mij toch niet gemaakt. Pas toen
ik in het Gooi kwam wonen, ontdekte ik bij
stukken en beetjes zijn werkelijke betekenis.4
Bijvoorbeeld, dat hij een uitgestrekt landgoed
bezat dat van Zuilen tot Muiden reikte; dat hij
in Werinon (Nederhorst den Berg) een kerk
bouwde die de moederkerk werd van Muiden,
Naarden, Loenen en Weesp; dat hij de stichter
was van de abdij Werden in Duitsland en dat
Muiden en Naarden rond 900 voor het eerst
genoemd werden in de bezittingenlijst van die
abdij. Liudger bleek zowel een figuur van in-
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ternationale betekenis te zijn, als de centrale
persoon voor de vroege geschiedenis van het
Gooi en de Vechtstreek
Desalniettemin blijft Liudger in onze regio
een vrij vergeten heilige, in tegenstelling tot
Duitsland waar nog steeds veel over hem
wordt gepubliceerd.5 Het enige beeld dat we in
onze regio van hem hadden, stond eerst voor
de Ludgerus-kweekschool in Hilversum (waar
nu de EO is gevestigd) en later achter de katholieke kapel in Muiderberg. In 2017 echter
bleek het verplaatst te zijn naar Vierakker in de
Achterhoek waar ze onze heilige trouwens nog
wel op waarde weten te schatten en een ‘tuin’
aan hem hebben gewijd.

Historische bronnen
Er is een miniatuur van Liudger uit de negende eeuw waarop hij als kind aan het spelen is met zelfgemaakte boeken. In deze miniatuur komt mooi de overgang tot uitdrukking
van de Germaanse cultuur van het gesproken
woord naar de christelijke cultuur van het
geschreven woord, in het bijzonder de Heilige Schrift. Zo hebben we voor het leven van
Liudger een paar heel belangrijke bronnen. Vrij
kort na het overlijden van onze heilige in 809
werd de Vita Sancti Liudgeri geschreven, de levensbeschrijving van de heilige, kort daarna
gevolgd door twee andere vitae. Liudger zelf
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Inwijding van de Liudgertuin in Vierakker door
mgr. Hoogenboom (foto Gerdis Michielse-Oud).

schreef een vita van zijn leermeester op de
kloosterschool in Utrecht, Gregorius, abt van
het Sint Maartensklooster.6
De eerste Vita Sancti Liudgeri werd rond 840
geschreven door zijn achterneef en opvolger
als abt van Werden, bisschop Altfried. Altfried
gaat allereerst uitvoerig in op het voorgeslacht
van Liudger (en dat van hemzelf) dat is de reden dat deze bron ook zo essentieel is voor de
vroege geschiedenis van ons gebied. Het gaat
hier, anders dan bij de latere vitae, om een heel
betrouwbare bron. Altfried schrijft zelf: Ik ben
niet in staat volledig de voorbeeldige daden van
de heilige Liudger te beschrijven, doordat ik ze niet
met eigen ogen heb gezien. Ik ken ze slechts van
horen zeggen, uit de getuigenis van mensen die
hem als kind hebben gekend en die door hem zijn
opgevoed, te weten zijn broer bisschop Hildegrimus en zijn neef bisschop Gerfridus, en verder zijn
zus, de godgewijde vrouwe Heriburga, en van zijn
eerwaarde priesters Alubertus, Atingus en Thiat
bardus. Oral history dus. Altfried plaatst Liudger vooral in wat Duitse historici de Utrechtse
School hebben genoemd, de heel speciale spiritualiteit die sinds de heilige Willibrord in het
Utrechtse Missiecentrum heerste. Ik kom op
deze spiritualiteit nog uitvoerig terug.
In de Vita II en III, die nog gedeeltelijk steunen op Vita I en die ook in de negende eeuw
zijn geschreven in de abdij van Werden, wordt
Liudger niet als missionaris maar als stichter
van kloosters en als bisschop afgeschilderd,
wat hij ook was. En in Vita III (vóór 885) is
vooral zijn verhouding tot het Benedictijner
monnikenwezen opgetekend, al is Liudger zelf
nooit monnik geweest. Hij was wel abt van zijn

Liudger speelt als kind met zelfgemaakte boeken
(uit: Vita I. Angenendt, Liudger).

familieklooster Werden. In Vita II en III worden
ook veel meer legendarische wonderdaden
van Liudger beschreven. De abdij van Werden
wilde graag met haar wonderdadige heilige
pelgrims trekken.
Vanwege zijn Vita Gregorii Abbatis Trajectensis wordt Liudger tegenwoordig de eerste Nederlandse schrijver genoemd.7 Na Willibrord
en Bonifatius werd Gregorius (755-774), leerling en volgeling van Bonifatius, leider van de
Utrechtse missiepost. Veel meer dan Willibrord, Bonifatius en Liudger heeft deze Gregorius de missie onder de Friezen gerealiseerd.
In de Vita schrijft Liudger met grote eerbied
en genegenheid over zijn leermeester, terwijl
daarnaast ook Bonifatius vrij uitvoerig behandeld wordt. Juist in deze Vita komt Liudgers
eigen spiritualiteit sterk naar voren.

Wat weten we zoal over Liudger?
Liudger stamde uit een Fries aristocratisch
geslacht dat uitgebreide bezittingen had in
de Vechtstreek en wat nu het Gooi heet. Hij
is niet heilig verklaard door de kerk, want dat
gebeurde toen nog niet, maar werd als heilige vereerd door zijn omgeving en het nageslacht. In mijn katholieke jeugd werden heiligen op vrome plaatjes als zoetige, een beetje
weeë personen voorgesteld. Maar mannen als
Willibrord, Bonifatius en Liudger waren allesbehalve zoetige figuren. Het waren krachtige
persoonlijkheden, die onder enorm moeilijke
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Liudger als wonderdoener. Hier geneest hij de
blinde bard Bernlef (uit: Vita I, Angenendt,
Liudger).

omstandigheden groot werk verrichtten: verre
reizen maakten, zogeheten ‘heidense’ volkeren bekeerden en abdijen en kerken stichtten.
Om de geschiedenis van Liudger en zijn voorouders te begrijpen moeten we de historische
context erbij betrekken: het steeds verder naar
het Noorden oprukken van het Frankische Rijk,
met name onder Karel Martel, koning Pepijn III
en Karel de Grote en de komst van Willibrord
als bisschop in Utrecht.8 De voorouders van
Liudger hadden zich al vroeg tot het christendom bekeerd. In de strijd tussen de Friese koning Radbod en de katholieke Frankische hofmeiers schaarde Liudgers grootvader Atto of
Wursing zich aan de zijde van de laatsten. Na
de nederlaag van Radbod in 718 schonk Karel
Martel Wursing goederen en ambten. Zo werd
hij graaf van Niftarlake,9 de Frankische gouw
die de Vechtstreek en Naerdincklant, het latere
Gooi, omvatte. In deze periode was Willibrord
bisschop in Utrecht (695-739), als missieleider
gevolgd door Bonifatius en Gregorius. Liudger
heeft Bonifatius op diens oude dag nog ontmoet. In zijn Vita van Gregorius schrijft hij
over hem onder meer: Ik heb hem met eigen
ogen gezien als een oude, zwakke grijsaard met
zilverwit haar, vol deugden en verdiensten en hij
prijst hem als de Morgenster van het Rijk der
Franken en als de zon die straalt op volle kracht.
Liudger was de zoon van Wursings tweede
zoon Thiadgrim en Liafburg. Liafburg was een
dochter van Nothrad en Adelburga, eveneens
Friese edelen uit onze streken die de kant van
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de katholieke Franken hadden gekozen. Adelburga geldt als een van de eerste sponsors van
de kerstening in de Noordelijke Nederlanden.
Haar naam komen we tegen in de geheimzinnige inscriptie op de stijl van het Noorderportaal van de Willibrordkerk in Nederhorst den
Berg. Er staat (in het Latijn): ‘Wie zich in deze
zaal begeeft, bidde voor de zaligheid van Atelburga (...).
Thiadgrim en Liafburg hadden twee zoons
en enkele dochters. Liudger en zijn broer Hildegrim zijn beide bisschop geworden en één
van zijn zussen, Heriburga, heeft als non in
Werinon (Nederhorst den Berg) gewerkt. Later
is zij abdis geworden van een klooster in Westfalen. De andere dochters en kleindochters
werden moeders van bisschoppen. Het geslacht
waar Liudger toebehoorde, de Liudgeriden, is
daarom wel omschreven als een bisschopsgeslacht in de vrouwelijke lijn. Na Liudgers dood
werd zijn broer Hildegrimus, de bisschop van
Chalons sur Marne, tevens abt van Werden en
zijn neef Gerfried bisschop van Münster, terwijl tenslotte zijn achterneef Altfried zowel abt
van Werden als bisschop van Münster werd.
Daarna was het gedaan met abdij en kerk als
familiebezit.

Waar kwam Liudger precies vandaan?
De Vita Sancti Liudgeri van Altfried noemt als geboorteplaats Suabsna iuxta Trajectum (Suabsna
bij Utrecht). In een bezittingenlijst van de abdij Werden van rond 900 wordt gesproken
over Suecson ubi natus est sanctus Liudgerus
(Suecson waar Sint Liudger is geboren). Dit
leidt tot de volgende etymologische ontwikkeling: Suecsnon, Suecen, Zwesen, Suylen-en- Sueceringhe, Zuilen-en-Zweezereng, Zuilen (in 1954
verdeeld tussen Utrecht en Maarssen).
Als twaalfjarige knaap brachten zijn ouders
Liudger naar de Utrechtse Domschool die onder leiding stond van abt Gregorius. In het leven van Liudger valt mij op, hoe klein de wereld
in die tijd eigenlijk was voor aristocratische en
kerkelijke lieden, of anders gezegd hoe internationaal. Liudger ging net als vele hedendaagse
studenten in het buitenland studeren, inder-
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Noorderportaal van de Willibrordkerk in
Nederhorst den Berg (foto Gerdis Michielse-Oud).

tijd een heel wat moeizamer onderneming
dan tegenwoordig. Nadat hij in Utrecht was
uitgeleerd, ging Liudger naar de beroemde kathedraalschool van York waar Alcuin, de latere
raadgever van Karel de Grote, zijn leermeester
werd. Hier bleef hij één jaar, keerde vervolgens
naar Utrecht terug en ging tenslotte korte tijd
later nog weer voor drieëneenhalf jaar naar
Alcuin, bij wie hij zich bekwaamde in de heilswetenschappen (Altfried). Door zijn opleiding
en interesse behoorde L iudger tot de meest
geleerde mannen van zijn tijd. Toen hij later
als missionaris in Friesland ging werken, trad
hij ook altijd drie maanden per jaar op als leider van de indertijd eveneens zeer befaamde
Utrechter Domschool.

Geloofsprediker onder Friezen en Saksen
Nadat Liudger rond 775 York definitief had verlaten, werd hij eerst naar Deventer gestuurd
om de door de Saksen verwoeste kerk te herstellen en het lichaam van de missionaris Le-

buinius op te sporen. In 777 ontving Liudger
de priesterwijding en ging hij in het Friese Oostergo werken, waar de heilige Bonifatius de martelaarskroon had ontvangen (Altfried), totdat hij
daar rond 784 verdreven werd door de strijd
van de Saksen onder Widukind tegen Karel de
Grote. Samen met zijn jongere broer Hildegrim vertrok hij vervolgens op pelgrimstocht
naar Rome en naar het beroemde Benedictijner
klooster Montecasino, waar ze tweeëneenhalf
jaar bleven. Liudger raakte hier vertrouwd met
Benedictus’ kloosterwezen.
Het leven van Liudger speelde zich voor een
groot deel af ten tijde van Karel de Grote. Toen
Liudger zo’n 25 jaar oud was, werd Karel koning van de Franken. Decennia lang streefde
deze ernaar om de naburige Saksers aan zich
te onderwerpen, niet alleen door hardhandige
veldtochten, maar ook door hen te dwingen
zich te bekeren tot het christelijk geloof. Bij
deze politiek schakelde hij Liudger in, waarvoor deze door Karel met goederen werd begiftigd. Zo schonk Karel hem een klooster in
Waals Brabant, zoals ook op een miniatuur in
zijn Vita wordt uitgebeeld: Sit Tua Lothusa, Lothusa is voortaan van jou. Liudger zelf zag niets
in geweld, maar wilde door overtuiging bekeren. Zo schrijft hij in de Vita van Gregorius: de
pijl van het woord des Heren heeft niet alleen de
uitwendige, lichamelijke oren geraakt, maar ook
de inwendige oren van het hart waarachtig doorboord en verlicht. Wellicht kende Liudger ook
de uitspraak van Gregorius de Grote, dat afgodentempels niet verwoest moesten worden
maar overgebracht van de cultus der demonen
tot het onderhouden van de ware God.
Karel de Grote riep Liudger rond 787 uit Italië terug en stuurde hem eerst naar Groningen
en vervolgens naar Westfalen om de onderworpen Saksen te bekeren tot ‘het ware geloof’. In
de Groninger Ommelanden heeft Liudger vermoedelijk kerken gebouwd in onder meer Warfum, Usquert, Holwierde en Ludgerkerk. Voor
zijn missioneringswerk onder de Saksen koos
Liudger Mimigernaford, het latere Münster, als
standplaats. Hij bouwde daar een kerk en een
klooster. In 805 liet Liudger zich tenslotte tot
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Karel de Grote schenkt Liudger de abdij Lothusa
(uit: Vita I; Angenendt, Liudger).

Liudger als missionaris (privé-collectie).

Latijn, maar de voorafgaande geloofsbelijdenis
in de eigen taal; de tekst luidt:

bisschop wijden om in het voorjaar van 809
in de nacht van de 25e op de 26e maart in een
geur van heiligheid te overlijden in Billerbeck.
Hij werd begraven bij zijn geliefde abdij van
Werden, niet in de abdijkerk, omdat Liudger tegen het begraven in kerkgebouwen was. Daar
wordt hij nog steeds uitbundig vereerd, onder
meer met een grote processie op de eerste
zondag van september.

Vroegste oud-Nederlandse geloofsbelijdenis
Aan het Utrechtse missiecentrum en – naar
men tegenwoordig vermoedt – aan Liudger
zelf hebben we een van de vroegste Oudnederlandse teksten te danken, die ik al eerder in
TVE citeerde maar die te mooi is om dat niet
nog eens te doen. Het document is geschreven in de continentale Angelsaksische minuskel het schrift dat missionarissen als Willibrord en
Bonifatius gebruikten - en berust tegenwoordig in de Vaticaanse archieven. De tekst is in
het scriptorium van Mainz gekopieerd, maar
de grondkleur van de taal is Oudnederlands
en daarom nemen taalkundigen tegenwoordig
aan, dat het in Utrecht is geschreven en, zoals
gezegd, vermoedelijk door Liudger. Hij zal er
in elk geval gebruik van gemaakt hebben. Het
gaat om een dialoog die aan de doop van ‘heidenen’ vooraf ging. De doop zelf was in het
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Forsachstu diabolae? (verzaak je aan de duivel).
Ec forsacho diabolae.
Ende alium diaboles wercum?
End ec forsacho allum diaboles wercum and
wordum. Thunaer ende Wodan ende
Saxnote ende allum them umholdum the hira
genotas sint.
(ik verzaak aan alle werken en woorden van de
duivel, aan Donar en Wodan en Saxnoot en al
hun trawanten).
Gelobistu in Got alamechtigan fadaer?
Ec gelobo in Got alamechtigan fadaer.
Gelobistu in Crist, Gotes suno? –
Ec gelobo in Crist, Gotes suno. Gelobistu in
halogan gast?
Ec gelobo in halogan gast
(ik geloof in God de almachtige vader. Ik geloof
in Christus, Gods zoon. Ik geloof in de Heilige
Geest.)
In het handschrift volgt dan nog de Indiculus
superstitionum en paginiarum, de lijst met heidense praktijken die de missionarissen met
wortel en tak moesten uitroeien. Ook daarin
komen enkele Oudnederlandse woorden voor.
Van deze tekst wordt eveneens aangenomen
dat deze uit Utrecht stamt en wellicht van
Liudger afkomstig is.

De spiritualiteit van Liudger
Om de spiritualiteit van Liudger te kunnen begrijpen moeten we de twee grote spirituele tradities beschouwen, die in het begin van onze
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De Ierse abdij van Clonmacnoise (Wikipedia).

kerstening een grote rol hebben gespeeld: de
Ierse geloofstraditie, die nog sterk voortleefde
in Willibrord en de Romeinse traditie, die door
Bonifatius werd vertegenwoordigd. Liudger is
door beide tradities gevormd en wordt als de
synthese van beiden gezien.10
Eerst de Ierse traditie. Hét kenmerk van deze
traditie is het peregrinare pro Christo, om Christus’ wil huis en haard verlaten en naar vreemde
landen trekken. Men beriep zich hierbij op Bijbelpassages als Genesis 12, 1-3: Jahwe zei tot
Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en uw
familie’; en op Mattheus 19, 29: En ieder die
zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam
zal het honderdvoudig terugkrijgen. De Iers-Keltische Kerk had tevens een sterk kloosterlijke
inslag. Abdijen waren niet ondergeschikt aan
bisdommen, maar andersom. Zo trok Willibrords hart meer naar zijn klooster Echternach,
dan naar zijn bisschopsstad Utrecht. Daarbij
was er een spirituele ascetisch-mystieke visie op
het ambt van kerkleiders: Het bestuurlijke en
organisatorische element was ondergeschikt aan
persoonlijke heiligheid en inspiratie, aldus de benedictijn dr. August van Berkum. Bisschoppen
in deze traditie richtten zich niet op de kerk
als organisatie, maar op persoonlijke vroomheid, ascese, opoffering en sterk evangelisch
gericht.
Hiertegenover stond het Romeinse bisschops
type. De Romeinse Kerk was zeer sterk beïnvloed door de Romeinse bestuurscultuur. Bisschopszetels werden gevestigd in Romeinse
bestuurscentra. Heel wat bisschoppen in Ita-

De Noormannen komen (Engelse miniatuur,
tiende eeuw).

lië, Gallië en Spanje kwamen voort uit oude
Romeinse bestuurdersfamilies. Zo waren deze
bisschoppen allereerst bestuurders, sterk gericht op de organisatie en de leiding van het
bisdom. De abdijen stonden hier dan ook onder het bestuur van de bisdommen.

Waar stond Liudger in deze tradities?
Uit alles wat ik over Liudger heb gelezen, met
name grondige Duitse studies, maak ik op, dat
hij nog heel sterk naar de traditie van Willibrord
en Gregorius neigde, naar wat zij noemen: De
Utrechtse School en De heldentijd van de missie.
Ondanks al het respect dat hij voor Bonifatius
voelde, richtte Liudger zich toch veel minder
op het Romeinse model. Het is tekenend voor
de latere bisschop van Mimigernaford, dat hij
in de Vita van Gregorius wel breed uitweidt over
de omzwervingen en ontberingen van Gregorius en Bonifatius, maar belangrijke gegevens
over Bonifatius’ activiteiten op het gebied van
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kerkorganisatie niet geprofileerd weergeeft.
Zijn aandacht gaat minder uit naar de hiërarchische opbouw van de kerk dan naar de geestelijke opbouw van haar dienaren. Liudger refereert zelf ook graag aan de Handelingen van
de Apostelen. Zo benadrukt hij onder verwijzing naar Handelingen 20, 34, dat Gregorius
en Bonifatius met handenarbeid voorzagen in
hun eigen behoeften en die van hun gezellen.
Voor mensen als abt Gregorius en Liudger
was het bisschopsambt niet vanzelfsprekend,
ze hielden het af omdat ze zichzelf niet heilig
genoeg vonden. Heiligheid en bisschopsambt
hoorden in hun ogen bij elkaar. Gregorius heeft
altijd het bisschopsambt ontweken en Liudger
heeft zich pas aan het eind van zijn leven op
aandringen van Karel de Grote tot bisschop
laten wijden, nadat hij eerder al een verzoek
van Bonifatius om aartsbisschop van Trier te
worden had afgewezen. Altfried schrijft over
het missiewerk van Liudger in Saksenland: Hij
verlangde dus met het begonnen werk der verkondiging van het Evangelie vele stammen te hulp
te komen, maar in zijn nederigheid wilde hij de
bisschoppelijke waardigheid ontwijken. Daarom
vroeg hij vaak aan zijn leerlingen of niet iemand
van hen het bisschopsambt wilde ontvangen.

Liudger en het Gooi en de Vechtstreek
Uit mijn beschrijving van de belangrijkste
bronnen over Liudger en zijn korte levensbeschrijving blijkt al het een en ander betreffende
zijn betekenis en die van zijn familie voor de
vroege geschiedenis van ons gebied. Op twee
elementen wil ik nog wat nader ingaan: ten
eerste op onze vroege geschiedenis in het algemeen en vervolgens in het bijzonder op zijn
betekenis voor de kerstening van ons gebied.
Er is nog een belangrijke en bijzondere bron
betreffende de betekenis van Liudger, die ik
alleen maar terloops heb genoemd: de Bezittingenlijst van Liudgers abdij van Werden uit
het eind van de negende eeuw.11 Zoals gebruikelijk is de lijst in het Latijn geschreven, maar
als de monnik-schrijver de schenkingen van
de Liudgeriden opsomt, gaat hij ineens over
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op Liudgers moedertaal en die van zijn familieleden. De schrijver kwam dus ongetwijfeld
uit onze streken. Over de kerk van Naarden
staat er: An Naruthi thiu kirica endi kiricland
fan Almeri to tafelbergon (in Naruthi de kerk
en het kerkeland van het Almere tot de Tafelbergen). Over Muiden: An Amuthon thiu kirica
endi kiricland. En over Nederhorst den Berg:
An Werinon thiu kirica endi al that gilendi (in
Werinon de kerk en het hele gebied). En als het
dan verder over de geboorteplaats van Liudger
gaat, komt er ineens weer Latijn – vast uit eerbied voor de heilige – Suecsnon ubi natus est
sanctus Liudgerus (Suecsnon waar St. Liudger
is geboren). Naruthi was, aldus prof. Blok, aanvankelijk overigens niet de naam van de plaats
Naarden, maar duidde het hele gebied aan, de
grote land-parochie Naruthi of Naerdincklant.
Op den duur verengde de naam zich tot de
plaats waar de kerk stond.12

De kerstening van de Gooi en Vechtstreek.
Tot slot ga ik kort in op de betekenis voor onze
regio van Willibrord, Bonifatius en Liudger,
voor zover we daar dank zij de Liudger-bronnen wat van weten. Willibrord komt voor in
Altfrieds Vita Sancti Liudgeri. Hij schrijft over
Liudgers grootmoeder Adelberga: Deze Adelberga had vroeger haar beide lijflijke broers, Willibracht en Thiadbracht, aan de hierboven genoemde heilige bisschop Willibrord toevertrouwd
om hen door hem in de dienst van God te laten
opvoeden. Willibrord kende dus de belangrijkste personen uit onze streken en wilde er
priesters opleiden. We mogen daarom toch
wel concluderen, dat hij hier geweest is en er
ook gewerkt heeft. Van Bonifatius weten we
zeker dat hij rond 720 in de Vechtstreek bekeringswerk deed. Liudger schrijft in zijn Vita van
Gregorius, dat Bonifatius onder meer in Attingahem werkzaam was en er zijn eerste leerling
kreeg, Gimbercht. Attingahem was het verblijf
van Atto of te wel Wursing, Liudgers grootvader, dat tegenwoordig wordt geïdentificeerd
met Breukelen. In Attingahem, op een plaats
waar zich eerder een fanum, een heidense rituele plaats had bevonden, werd de eerste kerk in
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onze streken gebouwd, gewijd aan Sint Pieter.
En dan Liudger zelf. Altfried schrijft over
hem: dat de heilige Liudger zich op een bepaald
moment aan de zeekust bevond in een plaats die
Werthina (= Werinon) wordt genoemd en daar
uit zijn vaderlijk erfdeel een kerk had gesticht.
Zolang hij in Utrecht verbleef, onder meer als
leider van de Domschool, zal hij toch zeker
wel aan het zieleheil van de onderhorigen op
de familiegoederen en ook die van zijn andere
streekgenoten hebben gedacht, zoals ook zijn
zus Heriburga deed. Hij heeft, toen hij terug
kwam uit Montecasino, nog even overwogen
om op zijn voorouderlijk erfgoed in Werinon
een klooster te stichten, maar op aanraden van
zijn zuster Heriburga zag hij daar van af. Volgens de Vita Sancti Liudgeri van Altfried ging
het niet door omdat hij in een droom was gewaarschuwd voor de verwoesting ervan door
de Noormannen. Liudger zei tegen zijn zus:
Door de Noormannen zullen grote rampen, vreselijke oorlogen en verschrikkelijke verwoestingen
over ons komen, zodat deze vriendelijke kuststreek vanwege de zonden nagenoeg onbewoonbaar zal worden. En bij deze zondigheid van
de Gooiers wil ik het verhaal over de vergeten
Liudger graag afsluiten.
Henk Michielse, historicus en sociale wetenschapper, was onder meer voorzitter en hoofdredacteur
van TVE en coördinator van het TVE-onderzoeksproject ‘Katholiek & protestant’, dat werd afgesloten met: Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte
(red.), ‘Geuzen en papen – katholiek en protestant
tussen Vecht en Eem 1550-1800’, Hilversum 2013.

Noten
1. Het Bijbelcafé vindt plaats in de Openbare Bibliotheek, ‘s-Gravelandseweg 55, Hilversum. Zie: www.
bijbelcafe.nl.
2. Zie hiervoor: Els N.G. van Damme, ‘De Willibrordkerk in Nederhorst den Berg – Nieuw licht op de
vroegste geschiedenis’, in: TVE 1, 2008, p. 11-20.
Els N.G. van Damme, ‘Liudger – 1200 jaar geleden
gestorven. Twee herinneringsplaatsen in onze
regio’, in: TVE 1, 2010. Henk Michielse, ‘Dat leven

des heiligen bisscop Sunte Ludger. Een middeleeuwse tekst opnieuw uitgegeven en hertaald’, in:
TVE 1, 2010, p 13-18. Het meest uitvoerig kwam de
betekenis van Liudger voor onze vroege geschiedenis ter sprake in: Henk Michielse, ‘De Franken
komen. De vroege geschiedenis tussen Vecht en
Eem, in: TVE 4, 2015, p 261-274.
3. Lezers van TVE met een goed geheugen zullen vast
merken, dat ik hier en daar aan ‘autoplagiaat’ doe
door oude tekstfragmenten opnieuw te gebruiken.
4. Met dank aan prof. Els van Damme, die mijn belangstelling voor Liudger wekte, zie noot 1.
5. Zie Arnold Angenendt, Liudger – Missionar, Abt,
Bischof im frühen Mittelalter, Münster 2005.
6. Het Vita Sancti Liudgeri en het Vita Sancti Gregorii
zijn recentelijk in het Nederlands vertaald in: Dirk
Otten, Ludger. Woorden en daden, Kampen 2017 en
in Dirk Otten, Hoe God verscheen in Friesland, Deventer 2014. Otten hanteert de in Oost-Nederland
gebruikelijke naam Ludger.
7. Marco Mostert, In de marge van de beschaving.
De geschiedenis van Nederland 0-1100, Amsterdam
2009.
8. Zie voor deze historische context Michielse, De
Franken komen.
9. Zie voor de gouw Niftarlake: D.P. Blok, ‘Iets over
de geschiedenis van Niftarlake’, in: Jaarboekje Niftarlake 1962, p 1-20 en D.P. Blok, ‘De historische
en geografische situatie in Liudgers geboortestreek
Niftarlake’, in: Kl. Sierksma (red.), Liudger 742-809.
De confrontatie tussen heidendom en christendom in
de Lage Landen, Muiderberg 1984.
10. Zie voor de spiritualiteit van Liudger: August van
Berkum o.s.b., ‘Van het charismatische naar het
ambtelijke bisschopstype’, in: Kl. Sierksma (red.),
Liudger 742-809. De confrontatie tussen heidendom
en christendom in de Lage Landen, Muiderberg
1984; Eberhard Kaus: ‘Zu den Liudger-Viten des
9. Jahrhunderts’, in: Westfälische Zeitschrift 142,
1992, p. 9–55; B. Sengers, ‘Liudger in der Utrechter
Väter-tradition’, in: Westfalia Sacra, Münster 1973
p 340-353; Angenendt, Liudger.
11. De bezittingenlijst van de abdij Werden is opgenomen in: S. Muller en A.C. Bouman, Oorkondeboek
van het Sticht Utrecht (OSU), deel 1, ‘s-Gravenhage
1925, OSU 91.
12. D. P. Blok, ‘De namen van het Gooi’, in: TVE 1,
1993, p 151-152.

			 TVE 36e jrg. 2018

121

Caroline van der Hucht-Kerkhoven en haar kring
Steeds op de bres voor vrouwen, kinderen en dieren
Douwe van der Meulen
Drie basisscholen in Soest dragen de naam ‘Van der Hucht’ en in alle drie hangt een
portret van Caroline van der Hucht-Kerkhoven. De reden daarvan is een historie met
een militair begin en een humanitair einde. Het begint met Albertus van der Hucht
uit Zierikzee, die luitenant-kolonel bij de Infanterie in Franse dienst was. Door koning
Lodewijk Napoleon werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Unie, in 1808 werd
hij commandant van Bergen op Zoom. Op 15 juli 1789 trouwde hij de Gelderse barones
Carolina Frederica van Wijnbergen.
In 1809 kregen zij het droevige bericht dat hun
zoon Nicolaas Willem als luitenant in Franse
dienst was gesneuveld bij het beleg van Valencia. Hun tweede zoon sneuvelde in juli 1812
bij Vilnius in Litouwen. In datzelfde jaar, terwijl
Carolina in verwachting was van hun achtste
kind, kwam Albert niet terug van de napoleontische veldtocht naar Rusland. Hij werd
daarom als vermist opgegeven, maar omdat
niemand hem had zien sneuvelen, had Carolina, moeder van een groot gezin, geen recht
op een weduwepensioen.
Nadat Carolina op 20 december 1812 was bevallen van zoon Guillaume Louis Jacques (Willem), trok zij zich met haar zes overgebleven
kinderen terug in Nijmegen. Met hulp van haar
familie sloeg ze zich als alleenstaande moeder met haar opgroeiende kinderen door deze
moeilijke tijd heen.

Huwelijken en loopbanen
In 1817 trouwden de twee oudste dochters Van
der Hucht met twee broers Kerkhoven: Clara
trouwde met Theodorus (Dorus) en Anna Jacoba met Johannes. Zo’n dubbelhuwelijk kwam
vaker voor in deze families. Door deze huwelijken werd de familie Van der Hucht opgenomen
in de actieve handels- en culturele kringen van
Amsterdam. Ook Willem en zijn zuster Johanna
Gerardina (Jeannette), de jongste twee uit het
gezin Van der Hucht, trouwden op dezelfde
dag. Dit was ook een dubbelhuwelijk: Willem
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trouwde met Sara Johanna Pen en Jeannette
met Cornelis Pen, broer van Sara, kinderen van
notaris Frans Pen, die ook burgemeester van
Baarn was. Het huwelijk werd voltrokken op 30
oktober 1839 in Loenen aan de Vecht. Cornelis
had daar als arts een praktijk in villa Kalorama.
Moeder Carolina van der Hucht-Wijnbergen
kwam inwonen bij haar dochter en schoonzoon
in dit huis aan de Vecht en overleed er in 1842.
Oudste zoon Jan Pieter van der Hucht had na
de dood van zijn vader en broers geen militaire
loopbaan gekozen. Na een aanstelling bij de
Haagse posterijen werd hij in Amsterdam firmant bij het effectenkantoor Kerkhoven & Co,
het bedrijf van zijn zwager Johannes Kerkhoven
en diens broer Jan Willem. Bij de opstand van
de zuidelijke Nederlanden werd de achttienjarige benjamin Willem van der Hucht militair
onderscheiden voor zijn rol in de Tiendaagse
Veldtocht. Na zijn diensttijd ging hij naar zee.
Als reder en koopvaardijkapitein zou hij grote
reizen maken, onder andere naar Java.
Na de afscheiding van België in 1839 verslechterde de economische toestand in Nederland. Jan Pieter van der Hucht geloofde dat
Nederlanders een rol van betekenis konden
spelen bij het koloniseren van Nederlands-Indië. Vanuit dit idee ontwikkelde hij als oudste
zoon een plan om met een groep familieleden
naar Java te verhuizen. Omdat een arts bij zo’n
onderneming onmisbaar was, gingen Cornelis Pen en zijn vrouw en kinderen ook mee.
Ten slotte sloten zus Alexandrine en haar man
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Johan Carel van der Hucht en Caroline Constance Albertine Kerkhoven.

Peter Holle zich met hun gezin bij de groep
aan. In totaal ging het om een groep van 43
familieleden. De gezinnen Kerkhoven gingen
dus niet mee naar Indië.

De reis naar Nederlands-Indië
De landverhuizing vond plaats in twee groepen. In oktober 1843 vertrokken Willem van der
Hucht en zijn vrouw Jannetje Pen met hun drie
dochters op Willems driemaster Sara Johanna.
Ze werden vergezeld door de zwangere Tine
van der Hucht en haar man Pieter Holle met
zeven kinderen. Tijdens de lange zeilreis kregen de kinderen onderwijs van hun ouders en
enkele opvarenden. Na een half jaar kwam de
groep in april 1844 aan op Java. In maart 1845
vertrokken Cornelis Pen en Johanna van der
Hucht met hun twee kinderen op de Jacob Roggeveen. Tegelijkertijd vertrok de Anna Paulowna
met Jan Pieter van der Hucht met zijn vrouw
en acht kinderen. Aan boord waren ook drie
wezen, de zusjes Van Wijnbergen. Deze groep
arrriveerde in augustus 1845 op Java.
Al snel sloeg echter het noodlot toe. De
aanwezigheid van de arts Cornelis Pen kon
niet voorkomen dat in de eerste tijd op Java

meerdere familieleden door ziekte kwamen te
overlijden. Zo stierven binnen een jaar Willems
vrouw Jannetje en twee van hun kinderen. Hun
enig overgebleven dochter Albertientje (Mientje) ging daarna terug naar haar oom Dorus
van der Hucht en tante Clara die aan de Prinsengracht 39 in Amsterdam woonden. De belevenissen van deze Indiëgangers zou in 1992
door Hella S. Haasse worden beschreven in
haar roman Heren van de thee.

In Nederland
Een half jaar na aankomst op Java overleed ook
de intiatiefnemer tot de reis: Jan Pieter van der
Hucht. Zijn dertienjarige zoon Johan Carel was
nog te jong om de rol van zijn vader over te
nemen. Hij werd daarom niet lang daarna door
zijn moeder Johanna naar Nederland gestuurd
om zijn handelsopleiding af te maken. Op 19
juni 1862 trouwde Johan met zijn nicht Caroline
Constance Albertine Kerkhoven. Zij was in Amsterdam geboren als nakomertje in een gezin
met zeven kinderen. Haar vader Theo Kerkhoven was luthers en haar moeder Clara van der
Hucht was gereformeerd. Johan en zijn vrouw
woonden eerst aan de Amstel, later aan de
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Felix Ortt (1866-1959).

Caroline van der Hucht-Kerkhoven (1840-1915).

Prinsengracht. Het huwelijk zou kinderloos blijven. Johan was naast handelsagent lid van het
effecten- en bankierskantoor Buijs & Kerkhoven, directeur van het Administratiekantoor van
Hollandse Fondsen te Amsterdam. Tevens was
hij directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Stoombootmaatschappij. In 1871 nam hij ontslag
vanwege zijn broze gezondheid. Het echtpaar
kuurde regelmatig in Duitsland en vanwege het
aangenamere klimaat in Zuid-Frankrijk. Op 19
maart 1888 overleed Johan op 55-jarige leeftijd
in Beaulieu-sur-Mer bij Nice.

Dierenbescherming
Aan het einde van de negentiende eeuw werden de eerste vrouwen zich bewust van hun
ondergeschikte positie in de samenleving. Veel
mogelijkheden om er daadwerkelijk iets aan te
doen hadden ze evenwel niet. De huwelijkswetgeving legde alle rechten bij de man en
politiek waren vrouwen onmondig. Een vrouw
hoorde echtgenote en/of moeder te zijn. Autonoom handelende vrouwen konden dan ook
rekenen op weerstand vanuit de maatschappij. Een groep vrouwen uit de betere kringen
had evenwel tijd, geld en de opleiding om zich
bezig te houden met goede doelen en maatschappelijke vraagstukken.
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Zo was Caroline van der Hucht-Kerkhoven
hoofdredacteur van Androcles -Maandschrift
aan de belangen der dieren gewijd. De naam van
dit sinds 1869 verschenen blad was ontleend
aan de slaaf Androcles. Dieren werden in die
tijd gebruikt om mensen of zware vracht te
vervoeren. Ook werden ze gebruikt voor volksvermaken als palingtrekken, hanengevechten
en katknuppelen. Maar de evolutieleer maakte
duidelijk dat de mens onderdeel is van de natuur. Daardoor ontstond het besef dat ook dieren bescherming verdienden. Vooral de elite
kwam op voor de belangen van dieren door
middel van brievenacties en petities waarmee
ze druk uitoefende op de volksvertegenwoordigers. Caroline van der Hucht droeg ook financieel ruimhartig bij aan initiatieven op dit
gebied. Vanaf 1877 was ze nauw betrokken bij
de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming
van Dieren. In 1883 schreef ze de roman Anna
waarin de kwestie dierenmishandeling centraal staat.

Vegetarisme en anti-vivisectie
De andere kijk op het behandelen van dieren was voor een kleine groep de reden om
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De Engendaalschool aan de Bosstraat in Soest in 1920.

te stoppen met het eten van vlees: het doden
van dieren alleen om ze te eten zagen zij als
een schending van ‘het leven volgens de natuur’. Ook Caroline leefde volgens de grondbeginselen eerbied voor het leven, voor mens
en dier en voor de natuur. De praktische toepassing daarvan was om te leven als vegetariër. In 1892 vertaalde ze met Daan de Clercq,
een lid van de Vredebeweging, het vegetarisch
kookboek van Eduard Baltzer. In 1894 trad ze
aan als eerste vice-voorzitter van de Nederlandsche Vegetariërsbond (NVB). Haar persoonlijk
secretaris was Felix Ortt, waterstaatkundig ingenieur, deze werd vanaf 1908 redacteur van
de Vegetarische Bode, de periodiek van de NVB.
Enkele jaren na het overlijden van haar man
richtte Caroline met een aantal andere welgestelde dames de Nederlandsche Bond ter Bestrijding van Vivisectie op. Deze NBBV was in
1891 de uitgever van haar tweedelige roman De
familie van Westvoorne. Felix Ortt hield de medische vakpers nauwlettend in de gaten op be-

richten over diermishandeling. De vereniging
vond het principieel ook niet te rechtvaardigen
om dieren op te offeren aan onderzoek naar
ziekten bij mensen. Voorzitster van de anti-vivisectievereniging was onderwijzeres en feministe Suze Groshans die samenwoonde met
Marie Jungius, een voorvechtster van vrouwenrechten, die ook actief was in de Nederlandsche
Bond tot bestrijding der Vivisectie. Bij haar dood
in 1915 zou Caroline van der Hucht-Kerkhoven
een legaat van f 500 nalaten aan de Bond ter
bestrijding van Vivisectie.

De Kinderbond
Caroline had in Den Haag kennis gemaakt
met de onderwijzeres Marie Jungius. Die was
in Den Haag in aanraking gekomen met de noden van kinderen uit de volksbuurten. Jungius
werd via Caroline actief in de Kinderbond. Deze
bond was in 1891 door Caroline opgericht naar
voorbeeld van de Engelse Bands of Mercy. In
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Vredehof’ aan de Bosstraat in Soest in 2013.

1895 zou Marie Jungius haar baan als onderwijzeres opgeven om particulier secretaresse
van Caroline van der Hucht te worden. Doel
van de Kinderbond was ‘reeds bij de kinderen
rechtvaardigheid en medegevoel jegens al wat
leeft aan te kweken en ruwheid en baldadigheid tegen te gaan’. De Kinderbond probeerde
door middel van jeugdliteratuur en clubs kinderen bewust te maken van de noodzaak van
bescherming van alles wat leeft. Dit gebeurde
in de vorm van bijeenkomsten van clubjes van
twaalf à vijftien kinderen, die om de twee weken bij elkaar kwamen in ‘gezellige tuin- en
huiskamers’. De activiteiten van de leidsters
bestonden uit voorlezen, platen bekijken, liedjes zingen en het houden van wandelingen alles met het doel ‘de oogen der kinderen’ te
openen onder het motto van de Kinderbond:
‘Doe uw best om goed en vriendelijk te zijn jegens alle levende schepselen’. De bond kan als
een van de voorlopers van de kinderbescherming worden gezien.
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Chreestarchia
Felix Ortt had van 1902-1903 deelgenomen aan
de Kolonie van de Internationale Broederschap
op de Blaricumse heide. De opzet was geïnspireerd door de kolonie Walden in Bussum,
die in 1898 was opgericht door de arts-schrijver Frederik van Eeden. Felix was de broer van
Henriëtte, de jeugdliefde van Van Eeden. De
oprichting van deze christen-anarchistische
kolonie was een initiatief van de vredebeweging. Naast Jacob van Rees waren ir. Daniël
de Clercq en Lodewijk van Mierop er nauw bij
betrokken. Dit humanitair-idealistische project was echter op een mislukking uitgelopen.
In 1908 kwam Ortt op verzoek van Lodewijk
van Mierop naar Soest als medewerker van
de Stichting Chreestarchia. Chreestarchia is
een samentrekking van christen-anarchisme
en betekent: ‘Heerschappij van het Goede’.
Het christen-anarchisme werd ook wel humanitair-idealisme of Tolstojanisme genoemd.
Chreestarchia was evenals de Rein Leven Be-
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Dit schilderij hangt in de Van der Huchtschool aan
de Paulus Potterlaan in Soest. Onderaan staat
de tekst: ‘Engendaal School te Soest 1924 Alle
onderwijzers vegetariër’.

weging in 1901 opgericht door Van Mierop. De
Rein Leven Beweging betoogde dat seksualiteit en andere lichamelijke genoegens de mens
van ‘het hogere’ afhielden. Uitgangspunt was
een orde met de minst mogelijke dwang, gebaseerd op elementen van het christendom. De
stichting was uitgever van het tijdschrift Vrede.
Zij was gevestigd in Van Mierops huis Vredehof aan de Bosstraat 12 en 14 in Engendaal in
Soest. Hier kon Ortt zich helemaal wijden aan
de vele activiteiten ter realisering van zijn idealen. Zo was hij naast redacteur van de Vegetarische Bode medewerker van het antimilitaristische tijdschrift Vrede en De Vrije Mens. Tevens
was hij bibliothecaris/secretaris van de Bond
ter bestrijding van de Vivisectie, de Kinderbond
en de Geheelonthoudersbond. Twee straten bij
de Vredehof kregen later de naam Felix Orttlaan
en Van der Huchtlaantje. Een andere bewoner
van Vredehof was veldbioloog Rinke Tolman.

De Engendaalschool
In 1913 lieten Van Mierop en zijn vrouw tussen Vredehof en De Leeuwerik de Engendaalschool met onderwijzerswoning bouwen. De
school werd opgezet met steun van de stichting Chreestarchia en werkte dan ook op humanitaire grondslag. De volledige harmonische
ontwikkeling van de persoonlijkheid en de
karaktervorming van de kinderen waren daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Er werd
aangesloten bij de ideeën van Jan Ligthart.

‘Felix Ortt’ en ‘Caroline van der Hucht’ bij het
100-jarige bestaan van het schoolgebouw.

Het leven zoals dat rond de school zichtbaar
was, diende binnen de school te worden gehaald. Zo werden er excursies gehouden om
de wereld buiten de school te leren kennen.
Om de binding met de natuur te versterken
kreeg ieder kind een eigen schooltuintje. Ook
werden de idealen van de Kinderbond onderwezen.
Omdat de opvoeding van de jeugd hem nauw
aan het hart lag, zette ook Felix Ortt zich actief
in voor de in 1913 opgerichte Engendaalschool.
Vanwege zijn academische opleiding mocht hij
echter niet voor de lagere schoolklas en kon
hij dus alleen als schoolassistent werken bij de
school die hij zelf mee had opgericht.
De Engendaalschool op humanitaire grondslag is te vergelijken met de Larense Humanitaire school (1903) van Jacob van Rees en
de Werkplaats Kindergemeenschap (1926) van
Kees Boeke. Caroline van der Hucht-Kerkhoven maakte de opening van de Engendaalschool
nog mee. Zij overleed twee jaar later, op eerste
kerstdag 1915, in de ouderdom van 75 jaar. Haar
nalatenschap in de vorm van een lijfrente aan
Felix Ortt maakte dat Ortt in zijn levensonderhoud kon voorzien en kon blijven werken aan
humanitaire idealen op het gebied van vegetarisme, vredesbeweging, drankbestrijding, Rein
Leven, dierenbescherming en anti-vivisectie.
In 1928 kon met het voor de Engendaalschool
beschikbaar gestelde legaat van Caroline van
der Hucht de in financiële nood verkerende
school worden gered. Uit dankbaarheid werd
dat jaar de naam gewijzigd in Van der Huchtschool. In 1923 verhuisde de school naar het
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Albert van der Hucht x Carolina van Wijnbergen
Nicolaas

Lodewijk

Anna
x
Johannes Kerkhoven

Jan Pieter
x
Johanna Lulofs

Clara
Alexandrine
x
Theodorus Kerkhoven

Willem

Johan Carel x Caroline Constance Albertine
gebouw van de oude Nijverheidsschool aan de
Molenstraat op de Soester Eng, waar later de
openbare bibliotheek stond. In de leeggekomen Engendaalschool aan de Bosstraat werd
later jeugdherberg De Heidebloem gehuisvest, het tegenwoordige Stayokay. De Van der
Huchtschool kreeg in 1980 een tweede locatie
in Overhees en in 1991 een derde school in
Smitsveen.
Het in 1907 opgerichte J.C. van der Huchtfonds fuseerde in 2014 met de Martina de Beukelaar Stichting tot de Stichting Van der Hucht
de Beukelaar en verstrekt nog steeds financiële
bijdragen aan projecten die de gezondheid en
welzijn van mens en dier bevorderen. In 2013
werden ‘Felix Ortt’ en ‘Caroline van der Hucht’
door meer dan 600 leerlingen welkom geheten
bij het honderdjarige basisschoolgebouw aan
de Bosstraat.

W. H. A. Klein, ‘Jhr. Ir. Felix Louis Ortt’, in: Van Zoys
Tot Soest, april 1988.
Henk van Hees, ‘Wat de Eemnesser familie Pen te
maken heeft met ‘De heren van de thee’ en Multatuli’, in: Historische Kring Eemnes, maart 2011.
Wikipedia: ‘Van der Huchtonderwijs’ en ‘Caroline
Kerkhoven.
Indisch Thee & Familie Archief’.
‘De geschiedenis van het Humanitarisme: Felix Louis
Ortt’, in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme
en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel 5. Amsterdam 1992, p. 208-213.
S. Wachlin en N. van den Berg, Het album voor Mientje, een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië,
Bussum 2005.

Douwe van der Meulen was onderwijzer in Krimpen aan den IJssel en in Soest. Hij is geïnteresseerd
in geschiedenis en heemkunde en heeft dan ook
meegewerkt aan diverse onderzoeken en uitgaven
op het gebied van vooral de lokale geschiedenis
van Baarn en Soest. Daarnaast is hij maker van
puzzels en is het ‘Frysk Puzelwurdboek’ 2004/DVD
2008 van zijn hand.
Literatuur
Ingrid van der Vlis, ‘Kerkhoven, Caroline Constance
Albertine’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Archief Stichting Van der Huchtschool.
Amanda Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen: de
expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten (1890-1940)., Amsterdam 2002.
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Open Dag zaterdag 6 oktober 2018
Indië tussen Vecht en Eem
Dit jaar staan we stil bij de doorwerking van het koloniale verleden vanuit voormalig Nederlands-Indië, nu Indonesië, op ons woongebied. De schijnwerpers worden daarvoor op Baarn
gericht, hoewel zeker ook in andere woonplaatsen als Bussum en Hilversum zichtbare
tekenen daarvan terug te vinden zijn bij villa’s van succesvolle planters, dan wel bij voormalige pensions voor repatrianten, en bijzondere parken. Maar anderzijds zijn er ook blijvende
invloeden van Nederlandse architecten (o.a. Dudok!) in de bouwkunst in Indonesië. Er is
wederzijdse beïnvloeding (geweest ?) van Nederlandse en Indonesische schrijvers.
In samenwerking met de Historische Kring Baerne zijn over dit thema boeiende lezingen en
excursies georganiseerd. Komt u ook?
Programma
09:30

Ontvangst en inschrijving.
Locatie: Gemeentehuis van Baarn (Trouwzaal), Laanstraat 1, 3743 EN Baarn

10.00

Welkom van Jan Vollers, voorzitter van TVE
Opening door jhr. Mark Röell, burgemeester van Baarn
	Lezing van prof.dr. Remco Raben, bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale
literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting Indisch Herinneringscentrum over Wie spreekt voor het koloniale verleden? (onder
voorbehoud)
	Lezing met filmfragmenten door dr. Gerda Jansen Hendriks over Wat het Nederlandse
publiek te zien kreeg van de oorlog in Indonesië 1946-1949
Afsluiting ochtendprogramma door Jan Baerends, voorzitter HK Baerne
12:30

Indische Lunch in Restaurant Peking, Stationsweg 39, 3743 EM Baarn

13:30-16:15
Diverse excursies naar keuze:
	Rondwandeling (ca 5 km) met gids langs villa’s met een verleden in Hoog Baarn
	Bezichtiging o.l.v. gids van o.a. Cantonspark en voormalige tropische kas Wintertuin
Film- en fotopresentatie bij HK Baerne, Hoofdstraat 1a, 3471 AC Baarn
16:15-17:00

Afsluiting
Locatie: HK Baerne, Hoofdstraat 1a, 3471 AC Baarn

U kunt zich aanmelden per email bij penningmeester@tussenvechteneem.nl onder vermelding
van naam, lid van TVE en/of HK Baerne en excursievoorkeur. Eventueel ook telefonisch via
035-6947726. Kosten voor de hele dag (inclusief lunch + 2 consumptiebonnen): € 35,- voor
donateurs TVE en leden van de HK Baerne en € 45,- voor overige geïnteresseerden.
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Het lezen waard

Boekbespreking
Meer dan 100 jaar Borneolaan in Hilversum
Na zo’n 30 jaar in de Borneolaan in Hilversum te hebben gewoond besloot Bonnie van
der Pers te onderzoeken, hoe uit akkers de huidige Borneolaan is ontstaan. De publicatie van
dit onderzoek was gepland voor 2009, het jaar
waarin het eeuwfeest van deze laan zou plaatsvinden. Gaandeweg haar onderzoek realiseerde
de schrijfster zich dat gedegen onderzoek in het
kadaster en het lokaal archief het niet haalbaar
maakte om in 2009 een beeld te geven van wonen en werken in deze laan. Daardoor is haar
publicatie pas dit jaar verschenen.
De omvang van de uitgave met kadastrale
kaarten, ontwerptekeningen van de te bouwen
panden en de uitgebreide persoonlijke gegevens
van de verschillende eigenaren annex bewoners,
dwingen bewondering af voor de inspanningen
van de schrijfster om een beeld te geven van de
geschiedenis van deze laan. Een geschiedenis
die niet beperkt blijft tot die van de straat maar
ook aansluit op die van Hilversum. Dit blijkt uit
haar eerdere publicaties ‘De IKON in de Borneolaan’ in Tussen Vecht en Eem en ‘Huisjesmelkers
in de Hilversumse bejaardenzorg’ in Eigen Perk.
Bonnie van der Pers definieert de laan als een
gewone straat met comfortabele woningen voor
de Grote of Kleine burgerij. Het waren vooral particuliere investeerders die enkele en dubbele villa’s en middenstandswoningen lieten bouwen.
Uitgebreid statistisch materiaal laat een overzicht zien van de bouwactiviteiten in de periode
1907-1927, de bestemming van de panden en
demografische gegevens zoals samenstelling
van de huishoudens en de beroepen van de eerste eigenaar-bewoners. Wat opvalt, is dat een
rijtje van zes middenstandswoningen, waarvan
de bouw startte rond 1920, wegens financiële
problemen gestaakt werd. Ze zijn in 1926 voltooid. De nummers 40 t/m 50 vormen dit blok,
dat ook het Russische dorp genoemd werd.
De bestemming van de villa’s veranderde in
de loop der tijd. Borneolaan 2 huisvestte bijvoorbeeld in de periode 1920-1970 een pension
dat na uitbreiding met een pand aan de Hoge
Naarderweg, in 1973 een zorghotel werd voor
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bejaarden, De Windroos. Nadat de bewoners elders waren ondergebracht, is het geheel in 1990
verkocht. Een ander pension op nummer 18 zou
in de jaren zestig onderdak bieden aan cursisten
van de Wereldomroep en Philips.
In totaal worden 51 panden beschreven. Elk
pand is geïllustreerd met kadastrale gegevens,
een bouwtekening, afbeeldingen en een soort fiche met de gegevens van de diverse bewoners.
Een fiche omvat vaak geboortejaar- en plaats, de
huwelijkse staat en het beroep van de kopers en
waar de kopers of bewoners vandaan kwamen.
Tevens is er informatie over eventuele kinderen.
Het boek leest niet makkelijk weg ondanks de
poging van de schrijfster er een lopend verhaal
van te maken. Het is een mooi naslagwerk, wel
jammer dat een namenregister ontbreekt.
Claudette Baar
Bonnie van der Pers, De Borneolaan, meer dan
100 jaar geschiedenis. Hilversum, 2017. Deze eigen uitgave van de schrijfster is te bestellen via
email : adalia@xs4all.nl, prijs € 30 + € 5 verzend
kosten.
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Agenda
ACTIVITEITEN

juni
Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht: Tot en met 10
september diverse wandelingen, fietstochten en lezingen in Gooi en Vecht. www.groeningooivecht.nl

12
HK Nederhorst den Berg
Lezing door historicus Micha Cluysenaaer over leven
en werk van Bergs-Vreelands beeldend kunstenaar
Joop van Huisstede. www.historischekring.nl
12-19

augustus

Stichting Stad en Lande van Gooiland: Week van de
erfgooier.

26
Laren: Oogstfeest SOLL

19
Uitreiking Emil Ludenpenning 2018

september

23
HHK Albertus Perk
Lezing door Kees van Aggelen en Ed van Mensch over
het leven en werk van Albertus Perk (1795-1880). www.
albertusperk.nl

2
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden  
Lezing De Praagse Lente, door: Filip Bloem Tijd:
14.00-16.00 uur. Aanmelden via 035-694 30 45 (di-zo
van 12.00-17.00 uur).
8-9
Open Monumentendagen. Thema: in Europa
19
Historisch Café Naarden, locatie: de Mess, Adr. Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting, aanvang 20.00 uur.

28
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Tsjechische underground. Lezing en rondleiding door
Kees Mercks. Tijd: 14.00-16.00 uur. Aanmelden via
035-694 30 45 (di-zo van 12.00-17.00 uur).
november

23
Blaricum: Dag van het Werkpaard

21
Historisch Café Naarden, locatie: de Mess, Adr. Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting, aanvang 20.00 uur.

Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Lezing Charta 77 en Nederland, door Jef Helmer.
Rondleiding tentoonstelling: Pieter Goedhart. Tijd:
14.00-16.00 uur. Aanmelden via 035-694 30 45 (di-zo
van 12.00-17.00 uur).

27
HHK Albertus Perk
Lezing Annette Koenders over de invloed van het
voormalige Nederlandsch Indië op Hilversum. www.
albertusperk.nl

25
HHK Albertus Perk
Lezing door Pieter Hoogenraad over Sint Vitus in Hilversum. www.albertusperk.nl

TENTOONSTELLINGEN

oktober
6
Open Dag TVE i.s.m. HK Baerne te Baarn met als
thema Indië tussen Vecht en Eem . www.tussenvechteneem.nl
HK Huizen. Rondleiding over de Oude Begraafplaats
i.s.m. Het Huizer Museum. 15.00 uur. Aanmelden
via secretaris@historischekringhuizen.nl of tel. 0355260580.

Historische Kring Baerne, Hoofdstraat 1a
Tot 10 augustus de expositie Stracké & Co op zaterdagen 11.00-13.00 uur en woensdagen van 14.00-16.00
uur. Beelden en schilderijen van Frans Stracké en zijn
zoon Louis. www.historischekringbaerne.nl
Historische Kring Blaricum, Brinklaan 4A
Tot en met 22 september tekeningen en aquarellen
van de kunstenaar Klaas Fernhout
(28 augustus 1927 – 1 februari 2006). Do van 20.0022.00 uur en za van 14.00-16.00 uur.www.historischekringblaricum.nl.
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Tot en met 28 oktober de tentoonstelling Het erfgoed
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van Comenius, de geboorte van Tsjechoslowakije.
Vaste tentoonstelling Vivat Comenius gewijd aan het
leven en werk van de beroemde Tsjechische geleerde
Jan Amos Comenius (1592-1670). www.comeniusmuseum.nl
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur
Centrum, Dudokpark 1, Hilversum
Rondleiding door het interieur van het raadhuis en
tentoonstelling over het leven en werk van W.M.
Dudok (1884-1974) met na 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 “Eemnes en de Eerste Wereldoorlog” vanaf zaterdag 2 juni. Elke zaterdag van 14.0016.00 uur. www.historischekringeemnes.nl
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51,
Laren
Permanent 5 exposities over de geologische, paleontologische, archeologische en landschappelijke facetten
van het Gooi. Wisseltentoonstelling Gevonden Voorwerpen. Di-zo 13.00-16.30 uur. Elke derde zondag van
de maand is er een lezing van 14.00-15.00.
HK Laren, De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren
Tentoonstelling Katholiek Laren. Geopend zaterdag
van 14.00-16.00 uur en iedere 3e donderdag van de
maand van 19.00-22.00 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. Tot 31 oktober ook
geopend op dinsdag en woensdag van 13.30- 17.00
uur. www.museumsoest.nl
Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, Bunschoten-Spakenburg
Tot 7 juli 2018 tentoonstelling ‘Boten bij de vis’ over
de vissers, hun schepen en de werven waar zij werden
gebouwd. Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m
zaterdag 10.00-17.00 uur. www.museumspakenburg.nl
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwalstraat 6
T/m 19 november tentoonstelling VOC op Sri Lanka,
forten in het land van olifanten en kaneel. Di t/m zondag van 10.30-17.00 uur.  www.vestingmuseum.nl
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STADSWANDELINGEN

Blaricum:
HK Blaricum organiseert op zaterdag 13 oktober 2018
een dorpswandeling o.l.v. een gids. Vertrek vanaf
‘Achter de Deel’, het onderkomen van de Kring aan
de Brinklaan 4a in Blaricum. De wandeling start om
14.30 uur. Aanmelden via info@hkblaricum.nl.
Huizen:
HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van de
maand wandeling door het authentieke dorp. Aanvang
14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Naarden:
Vereniging Vestingstad Naarden organiseert iedere
derde zondag van de maand een stadswandeling in
en om de vesting.
Aanvang 12.30 uur bij de Utrechtse Poort, Ruysdaelplein.
FIETSTOCHTEN

Fietsgilde ’t Gooi: tot en met september wekelijks bijzondere fietstochten door het Gooi. Er zijn dagtochten
met als thema Archeologie van Vecht en Venen en Sporen uit het verleden. Dagtochten beginnen om 10.00
uur, einde rond 15.30 uur, circa 35 km. Middagtochten
starten om 13.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur,
circa 17 km. Inlichtingen: www.fietsgilde.nl
HK Huizen
26 mei: Fietstocht Sporen uit het verleden. Verzamelen
om 13:30 uur bij de Bibliotheek. Aanmelden info@
historischekringhuizen.nl of bel 035 5260580.
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Jan Siebenga

Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en
regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en
karakteristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie/Abonnement en ANBI
De minimumdonatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aanmelding als donateur kan het hele jaar door plaats
vinden. Het bedrag wijzigt niet, maar u ontvangt de al verschenen nummers in dat jaar. U kunt zich
aanmelden via de website, onder gelijktijdige overmaking van uw donatie op bankrekening NL 95 INGB
000 389 20 84, t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Bussum, onder vermelding van ‘Nieuwe donateur’.
Ook kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de donateursadministratie van TVE, p/a Rostocklaan 7,
1404 AD Bussum of telefonisch via nummer 035-694 1726. De Stichting Tussen Vecht en Eem is door
de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.
Bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
Voorzitter: J.L. (Jan) Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden – 035-694 8846
voorzitter@tussenvechteneem.nl
Secretaris: J. W. (Jan) Siebenga, Julianalaan 10,1412 GS Naarden – 035-694 4956
secretariaat@tussenvechteneem.nl
Penningmeester: S.A.J.J. (lny) Hoogendijk-Vranken, Rostocklaan 7,1404 AD Bussum – 035-6947726
penningmeester@tussenvechteneem.nl
Lid: J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden, tel. 035 683918
Lid: H.M. (Hetty) Laverman, Naarden, tel. 06 2361 8314
Lid: A.F.N. (André) Mascini, Baarn, tel. 035 541 4512
Lid: E.E. (Ed) van Mensch, Hilversum, tel. 035 623 4913
Deelnemersraad
Gooi e.o.- AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek, Stichting Stad en Lande van
Gooiland, Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek; Baarn – Historische kring Baerne;
Blaricum – Historische kring BIaricum; Gooise Meren – Historische kring Bussum, Historische kring Stad
Muiden; Hilversum – Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, Stichting Hilversum, Pas-Op!; Huizen
– Historische kring Huizen, Stichting Huizer Museum; Laren: Geologisch Museum Hofland, Historische
kring Laren; Weesp – Historische kring Weesp; Wijdemeren – Historische kring Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef, Historische kring Loosdrecht, Historische kring Nederhorst den Berg, Kasteel Museum
Sypesteyn.
Nog ca. 18 andere historische organisaties zijn op een andere wijze verbonden aan TVE:
Gooi e.o. – Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, Landschap Erfgoed Utrecht, Nederlandse
Genealogische Vereniging, afdeling Gooiland, Stichting Geopark Gooi en Vecht, Streekarchief Gooi en
Vechtstreek, Vereniging van Vrienden van het Gooi; Blaricum: Stichting Couleur locale Blaricum; Eemnes:
Historische kring Eemnes; Gooise Meren: Stichting De Vesting, Stichting tot behoud Oude Begraafplaats
Naarden, Vereniging Vestingstad Naarden, Comenius Museum; Hilversum: Stichting De Hof; Huizen:
Vrienden van het Oude Dorp Huizen; Laren: Singer Laren; Loenen: Historische kring Loenen; Soest:
Historische vereniging Soest/Soesterberg; Weesp: Museum Weesp.
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt viermaal per jaar.
Redactie
J.M. (Hans) Mous, (hoofdredacteur), Stam 39, 1275 CE Huizen, tel. 03 -5267458
F.J. (Frits) Booy, Baarn (eindredactie)
J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden
C.M. (Niels) van Driel, Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
S.C.L. (Stanny) Verster, Loenersloot
C.F. (Claudette) Baar-de Weerd, Nederhorst den Berg
Redactieadres 035-526 7458 – redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak Anneke van de Koppel, Nieuw-Loosdrecht
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
Voor vragen over abonnementen, bezorging en nabestelling kunt u terecht bij S.A.J.J. Hoogendijk
(035-6947726).
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