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Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.

Afbeelding omslag (grote inzet): De Voorstelling. Maker: Johann Heinrich Ramberg (1787).  
Coll. Rijksmuseum.

©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.

Erfgoed

Tussen Vecht en Eem ligt een heleboel erfgoed. We weten niet beter en daarom vinden we het heel 
vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die zich voor ons 
erfgoed inzetten. Zo iemand was Els Scheltema. Met haar overlijden heeft de vesting Naarden een 
onvermoeibare voorvechtster verloren. En TVE een erflaatster. Lees hierover het In Memoriam van 
Henk Michielse en Eva Schild.

Ook Anton Kos is een erfgoedbewaker. In de loop der tijd heeft hij het ‘erfgooiergoed’ voortdurend 
op de kaart gezet. Frits Booy beschrijft de uitreiking van de (verdiende) Ludenpenning aan deze 
Huizer-met-een-opinie.

De Naarder amateur-historicus Dirk Franzen verzamelde zijn eigen erfgoed. Of liever gezegd: alles 
wat met zijn eigen Naarden van doen had. Zijn verzameling is nu ondergebracht in het streekarchief. 
Niels van Driel vertelt erover.

Voor onze Open Dag streken we neer in Baarn. Na twee lezingen over ‘Indië’ en een verrukkelijke 
Indische maaltijd mochten we tijdens de excursies genieten van het Indische erfgoed in Baarn. Joris 
Cammelbeeck vertelt de thuisblijvers hoe dit allemaal verliep.

Dit nummer gaat niet alleen over erfgoed, maar ook over Patriotten en Oranjeklanten, over een 
reisje van twee eeuwen terug en over plakkaten uit Weesp. 

De jaren 1782-1788 waren roerige jaren, niet alleen elders in ons land, maar ook bij ons in de regio. 
Burgers bewapenden zich en verzetten zich tegen het landsbestuur. Dat bestuur sloeg uiteindelijk 
terug. Ik zocht het voor u uit. 

Frits Booy vertelt hoe bijna tweehonderd jaar geleden ons land in een kinderboek besproken werd. 
Dat land was toen de huidige Benelux. De tieners uit dit boek maakten ook kennis met het Eemland, 
het Gooi en de Vechtstreek. Het was uitermate leerzaam, zoals dat toen hoorde. 

Wouter van Dijk dook in het Weesper archief verschillende plakkaten op waarmee het stadsbestuur 
de burgers tot de orde riep. Door de eeuwen heen moesten de Weespers steeds weer in het gareel 
gebracht worden. Niets nieuws onder de zon dus. 

Dit nummer van TVE is zowel een erfgoed- als een erg goed nummer. Ik wens u veel plezier ermee.

Hans Mous
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Vader en zoon hebben het hier over de Patriot-
ten, burgers van ons land die zich in de jaren 
tachtig van de achttiende eeuw bewapenden. 
Hun voornaamste doel was ‘vrijheid’, al ver-
stonden ze daaronder niet allemaal hetzelfde. 
Hun tegenstanders, met name de Prins van 
Oranje, werden als tirannen afgeschilderd die 
slechts met de wapens overwonnen konden 
worden. Volksbewapening was daarom drin-
gend nodig. 

De Patriottentijd heeft lang in het verdom-
hoekje gezeten. Dat kwam doordat de Patriotten 
doorgingen voor een soort achttiende-eeuwse 
NSB’ers, die ervoor gezorgd hadden dat ‘onze’ 
Prins het land uit moest en die de kale Fransen 
hadden binnengehaald. Landverraders dus.

In de loop van de vorige eeuw is dit beeld 
veranderd. De Patriotten worden nu gezien als 
de grondleggers van het moderne Nederland. 
De eenheidsstaat kwam in plaats van de zeven 
gewesten met hun moeizame besluitvorming. 
Brabant en Limburg waren niet langer achter-
gesteld. Alle burgers werden gelijk voor de wet. 
Er werd dan ook geen verschil meer gemaakt 
tussen de ene godsdienst en de andere. Amb-
ten waren niet langer voorbehouden aan een 
klein gesloten kringetje. Het onderwijs werd 
gemoderniseerd.

Maar dit alles begon met een periode van 
grote tegenstellingen. Tegenstellingen die zo 
scherp waren, dat we van een burgeroorlog 
kunnen spreken. Prinsgezinden (door hun 
tegenstanders Oranjeklanten genaamd) en Pa-
triotten (oftewel de Kezen) streden met elkaar 
om de macht. En ook Patriotten onderling. 

De Patriotten bewapenden zich en namen in 
1785 het heft in handen. De Prins (stadhouder 
Willem V) riep vervolgens de Pruisen te hulp. 
Pruisische troepen herstelden in 1787 de posi-
tie van Willem V en zijn aanhangers. Hoe valt 
dit alles te verklaren?

Achteruitgang

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den was haar machtspositie uit de Gouden 
Eeuw kwijtgeraakt. Engeland en Frankrijk wa-
ren ons voorbijgestreefd. Politiek-militair ge-
zien kon ons land niet meer tippen aan zijn 
machtige buren. In geval van oorlog moesten 
we leunen op een van deze buurlanden. Ook 
op handelsgebied waren we ingehaald. De 
VOC behaalde nog nauwelijks winsten, mede 
als gevolg van smokkel en particuliere handel-
tjes van het eigen personeel. Haar machtspo-
sitie in Azië was ondermijnd.

De Staten-Generaal en de Gewestelijke Sta-
ten hadden nog steeds het hoogste gezag, 
maar de positie van de stadhouder was in de 
loop van de achttiende eeuw steeds sterker 
geworden. Hij benoemde vele bestuurders 
van steden en gewesten en had daarmee 
grote invloed op de andere overheden. In 1747 
werd het stadhouderschap erfelijk. Daardoor 
verschilde deze functie nog maar nauwelijks 
van die van een vorst. De laatste stadhouder, 
Willem V, trad in 1766 in functie. Wat hij aan 
inzicht en besluitvaardigheid tekort kwam (en 
dat was een heleboel) compenseerde hij met 
halsstarrigheid. Het oordeel over deze Oranje-

Hans Mous

Nooit Veiliger Dan Gewapend
Patriotten en Pruisen tussen Vecht en Eem (1782-1788)

ZOON
Myn tyd! waar moet dat Volk zo heen?
’t Trekt allegaar na buyten
Elk komt gewapend op de been
Ik merk hier is geen stuyten:

VADER
Hun doel, myn Zoon, is zeker kwaad
Oranje uit te roeijen,
Zy zyn verhit op Prins en Staat
Om haar gezag te snoeijen.1
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vorst is dan ook onverdeeld negatief. Zelfs ko-
ningin Wilhelmina zou Willem (haar betover-
grootvader) een ‘sufferd’ hebben gevonden.

De adel speelde in de Republiek maar een 
kleine rol, en een heel kleine in het gewest 
Holland. De belangrijkste functies op gewes-
telijk en stedelijk gebied waren in handen van 
de gegoede burgerij. Deze Regenten waren in 
de loop der tijd een gesloten kaste geworden 
en verdeelden de ambten onder elkaar. Be-
stuursambten oefenden de Regenten zelf uit. 
Van andere ambten, die ze op grote schaal 
bekleedden, lieten ze het bijbehorende werk 
(tegen een geringe betaling) door vervangers 
doen. Zelf streken ze de bezoldiging op.

Onder de Regenten bestonden van ouds-
her twee stromingen, de Prinsgezinden en de 
Staatsgezinden. De eerste groep was voorstan-
der van een grotere macht voor de stadhouder, 
de Staatsgezinden wilden meer macht voor de 
besturen van de gewesten (de Staten) en de 
steden. Ook op het punt van de buitenlandse 
politiek dachten deze stromingen verschillend: 

Prinsgezinden wilden het liefst een verbond 
met Engeland aangaan, Staatsgezinden met 
Frankrijk. Sociaal gezien zat er niet veel ver-
schil tussen deze groepen. Later in de acht-
tiende eeuw gingen de Staatsgezinden zich 
ook wel Patriotten noemen. In de jaren tachtig 
werd duidelijk dat de Patriotten geen eenheid 
meer vormden. Inmiddels waren namelijk ook 
vele burgers die geen Regenten waren zich 
Patriot gaan noemen. De oude Staatsgezinde 
Regenten werden betiteld als aristocraten. Zij 
wilden, behalve inperking van de macht van 
de stadhouder, geen wezenlijke veranderingen. 
Andere Patriotten noemden zich democraten. 
Zij wilden het hele bestuurssysteem op de hel-
ling zetten, zodat veel meer burgers aan het 
bestuur konden deelnemen. 

De Patriotten werden hierbij geïnspireerd door 
de ideeën van de Verlichting. In plaats van vast 
te houden aan de traditie, aan de goddelijke 
openbaring en aan het gezag van kerk en bijbel 
ging men vertrouwen op de Rede als richtsnoer 
voor mens en maatschappij. Alles wat met de 

Regenten anno 1781.
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Rede botste, zoals de 
macht van vorst en kerk 
en de standenmaatschap-
pij, moest ver dwijnen. De 
individuele en individu-
alistische burger moest 
zich bevrijden van alle 
achterhaalde collectieve 
banden. Op staatkundig 
gebied leidde dit tot de 
opvatting van gelijkheid 
van alle burgers voor de 
wet en van volkssoeverei-
niteit.

Niet alleen in ons land 
kwamen deze ideeën op. 
Met name in Frankrijk 
en Engeland waren veel 
belangrijke denkers al eerder aanhangers van 
de Verlichting geworden. En in Amerika kwam 
de opvatting van volkssoevereiniteit tot uiting 
in een opstand tegen Engeland, de koloniale 
overheerser. Deze opstand kon op veel sympa-
thie in Europa rekenen, met name in Frankrijk 
en de Republiek. De Amerikanen hadden wa-
pens nodig en die werden onder andere ge-
leverd door Nederlandse handelaars. Idealen 
zijn mooi, maar het is nog mooier als er ook 
aan te verdienen valt. De Engelsen waren na-
tuurlijk not amused en verklaarden in 1780 de 
Republiek de oorlog (de zogenaamde Vierde 
Engelse Oorlog). Deze oorlog betekende voor 
ons land een regelrechte ramp. De Engelsen 
namen grote aantallen koopvaarders in beslag 
en veroverden verschillende van onze over-
zeese bezittingen, waaronder de Kaapkolonie.

Prins en Patriotten tegenover elkaar

Alle negatieve gevoelens richtten zich op Wil-
lem V en zijn omgeving. De stadhouder was 
bevelhebber van leger en vloot en voorstan-
der van een pro-Engelse politiek. In 1781 ver-
scheen het pamflet Aan het Volk van Nederland 
van Joan Derk van der Capellen tot den Pol. 
Willem V kreeg de schuld van het rampzalig 
verloop van de oorlog. Van der Capellens re-

medie was dat burgers bijeen moesten komen 
om hun eigen vertegenwoordigers in het be-
stuur te kiezen en zich moesten bewapenen. 
Zijn recept was duidelijk geïnspireerd door de 
Amerikaanse opstand.

Het pamflet werd op grote schaal verspreid 
en vond veel weerklank. Op diverse plaatsen in 
de Nederlanden werden vanaf 1783 exercitiege-
nootschappen (ook wel wapengenootschappen 
of vrijkorpsen genoemd) opgericht: de Patriot-
ten bewapenden zich en lieten dat openlijk zien 
bij hun exercities. Willem V dreig de hierdoor 
zijn invloed op de steden en op de gewapende 
macht kwijt te raken. In 1785 gebeurde dit ook 
werkelijk: vooral in Holland en Utrecht werd de 
invloed van de stadhouder op de stadsbesturen 
en de strijdkrachten verminderd of zelfs opge-
heven. Willem reageerde door te vertrekken 
naar Gelderland.

Dit alles ging de ‘aristocratische’ vleugel van 
de Patriotten te ver, maar de besluiteloze stad-
houder wist hiervan geen profijt te trekken. De 
invloed van de exercitiegenootschappen nam 
in 1786 sterk toe, vooral in de stad Utrecht, 
waar zij het bestuur in feite overnamen. Ons 
land verkeerde in een staat van burgeroorlog. 
Bij Hattem, Elburg en Vreeswijk werd gevoch-
ten tussen troepen van de stadhouder en die 
van zijn tegenstanders. Willems echtgenote, 

Amerikaanse gewapende burgers in gevecht met het Engelse leger.
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Wilhelmina van Pruisen (een zuster van de 
Pruisische koning), kon het gedraal van haar 
man niet langer aanzien. Ongetwijfeld zal 
ook deze Wilhelmina gevonden hebben dat 
Willem een sufferd was. Zij vertrok naar Den 
Haag om orde op zaken te stellen, maar werd 
op 28 juli 1787 door Patriotten aangehou-
den bij Goejanverwellesluis (in de buurt van 
Gouda) en teruggestuurd. Toen de koning van 
Pruisen hoorde wat voor belediging zijn zus-
ter was aangedaan, eiste hij genoegdoening. 
De onderhandelingen daarover mislukten en 
‘dus’ stuurde de koning zijn leger naar de Ne-
derlanden.

Problemen tussen Vecht en Eem

Wat bracht inwoners van het gebied tussen 
Vecht en Eem ertoe om de kant van de Patri-
otten te kiezen? Waarschijnlijk niet de econo-
mische situatie. Ook in onze regio kwam eco-
nomische achteruitgang voor, maar zeker niet 
overal. Van Ollefen schetst een treurig beeld 
van Naarden, maar in Huizen en Hilversum 
zag hij groei. In Hilversum zal de weverij voor 
veel werk hebben gezorgd, ook al ging de tex-
tielweverij er op achteruit. Het weven van ta-
pijten was er in opkomst. In Huizen zorgde 
de visserij voor veel werk voor vissers, visver-

werkers en vishandelaars. Van 
Weesp weten we dat de eens 
zo bloeiende jeneverstokerijen 
in de loop van achttiende eeuw 
steeds meer door hun Schie-
damse concurrenten uit de 
markt werden gedrukt. In die 
stad was de bevolking tussen 
1700 en 1840 ook totaal niet 
gegroeid. De landbouw was 
in ons land in de tweede helft 
van de achttiende eeuw een 
sector die bloeide, maar het is 
de vraag of dat op de schrale 
gronden van het Gooi ook het 
geval is geweest. Het lijkt erop 
dat het bij ons op economisch 
gebied niet uitzonderlijk goed 

en niet uitzonderlijk slecht ging en dat de situ-
atie van plaats tot plaats verschilde. 

Misschien heeft de godsdienst in de positie-
keus een grotere rol gespeeld. Een groot deel 
van onze regio was katholiek: in Ankeveen, 
Bussum, Hilversum, Laren, Blaricum, Eemnes 
en Soest vormden de katholieken de meerder-
heid of waren ze een grote minderheid. Er was 
geen gewetensdwang, maar wie niet tot de 
gereformeerde kerk behoorde, nam een twee-
derangs positie in. Als dissenter kwam je bij-
voorbeeld niet in aanmerking voor een ambt, 
ook al werd daar nogal eens van afgeweken, 
als er geen gereformeerden beschikbaar wa-
ren. Kerkdiensten van andersdenkenden waren 
ver  boden, maar werden in veel gevallen geto-
lereerd, mits deze andersdenkenden recognitie-
geld aan de baljuw of de schout betaalden. Zo 
moesten de katholieken van Naarden jaarlijks 
96 gulden ophoesten. In Laren was dat 50 gul-
den, in Blaricum 37,50 en in Hilversum 269 
gulden. De katholieke Weespers moesten zelfs 
dubbel betalen: 112 gulden en 10 stuivers aan 
de baljuw en 25 gulden aan de schout. Ook 
de Jansenisten werden door de baljuw aange-
slagen: 150 gulden. Of ook de mennisten (in 
Huizen) moesten betalen, heb ik niet kunnen 
ontdekken. 

In de steden bestonden andere tegenstellin-

Exercitiegenootschap in Utrecht.
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gen dan op het platteland. In de steden wa-
ren de burgemeesters ware verzamelaars van 
ambten. Wie niet tot het kleine kringetje van 
plaatselijke regenten behoorde, kon over alge-
meen wel vergeten dat hij een ambt kon be-
machtigen. In Muiden hadden in 1786 de twee 
burgemeesters gezamenlijk 25 ambten, van 
burgemeester tot lantaarnopsteker, in handen. 
In Weesp waren de burgemeesters wat minder 
inhalig, daar deelden ze in 1785 verschillende 
ambten met hun zoons en met de schout.2 

Op het Gooise platteland bestond er vooral 
onvrede vanwege de jacht. Het jachtrecht was 
verpacht aan de Oranjes, die het op hun beurt 
weer aan anderen verpachtten. De pachters be-
waakten hun jachtgebied jaloers, natuurlijk niet 
zelf maar door middel van jachtopzieners. Deze 
‘koddebeiers’ namen hun taak serieus: overtre-
ders die gesnapt werden, kregen een boete of 
werden vastgezet. De klachten van de boeren 
waren talrijk. Ze waren ervan overtuigd dat het 
jachtrecht vanouds aan hen toekwam. Boven-
dien plunderden de grote aantallen konijnen 
en hazen hun akkers. Je zou het Gooi kunnen 

omschrijven als het gebied waar de konijnen de 
mensen opaten (vrij naar Thomas Moore). Een 
heel enkele keer waren de rollen omgekeerd, zo-
als in januari 1784. Twee Gooise boeren waren 
betrapt bij het stropen. De boete was tachtig 
gulden, een enorm bedrag. De volgende dag 
gingen de beide Gooiers tezamen met 200 à 
300 boze inwoners van Laren en Huizen op 
klaarlichte dag op konijnen jagen. Geen kod-
debeier liet zich zien. ’s Avonds werden de ge-
schoten konijnen verkocht en de opbrengst ver-
deeld. Er mocht dan grote ontevredenheid over 
de jacht zijn, toch hebben de boeren in onze 
regio niet massaal voor de Patriotten gekozen 
(mogelijk met uitzondering van Soest).3

In onze regio zie je hier en daar sporen van 
de Verlichting: er kwamen genootschappen 
en gezelschappen van mensen die zichzelf of 
anderen wilden ontwikkelen. Op de lijst van 
intekenaars van Le Francq van Berkheys boek 
De Zeetriumph der Hollandsche Natie op Dog-
gersbank uit 1782 treffen we leesgezelschappen 
aan uit Huizen en uit Weesp (dat laatste heette 
het Leescollege Leeslust). We vinden tussen 

Exercitiegenootschap in Sneek.
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Vecht en Eem ook Departementen (plaatse-
lijke afdelingen) van de Oeconomische Tak. 
Deze organisatie wilde overal in Holland han-
del, nijverheid en welvaart bevorderen onder 
andere door middel van prijsvragen. Velen van 
de leden waren Patriot. In onze regio waren 
er in Weesp, Naarden, Muiden, Hilversum en 
Huizen Departementen. De bestuurders van 
deze plaatselijke afdelingen waren vaak grote 
ondernemers (Hilversum) of leden van het 
stadsbestuur (Weesp). In Huizen vinden we 
verschillende leden van dit Departement (dat 
al in 1778 bestond) later terug in het plaatse-
lijke wapengenootschap.

Volksbewapening

Drie soorten militie
Er waren tussen Vecht en Eem rond 1785 heel 
wat organisaties van gewapende burgers, 
maar dat wil niet zeggen dat het allemaal Pa-
triotten waren. Het is vaak lastig om van geval 
tot geval vast te stellen om wat voor soort ge-
wapende burgers het gaat. Het duidelijkst was 
dit in de steden (Naarden, Weesp, Muiden): 
daar had je de traditionele schutterijen.4 

Daarnaast had je sinds 1783 ook in onze re-

gio exercitiegenootschappen. We komen deze 
tegen in Weesp, Huizen, Vreeland, Hilversum, 
Loenen, Blaricum en Laren. En dan waren er 
nog in verschillende dorpen dorpsmilities. In 
1784 hadden de Staten van Holland (in no-
vember) en Utrecht (in december) opdracht 
gegeven een algemene volksbewapening door 
te voeren, aangezien er een oorlog dreigde 
met Oostenrijk (dat toen het bestuur over de 
Zuidelijke Nederlanden in handen had). De 
dorpsbesturen moesten dat regelen. Dat ge-
beurde met meer of minder succes, al naar 
gelang de schout zich ervoor inzette. Dat de 
bestuurders weinig voor dit soort plaatselijke 
milities voelden, is wel begrijpelijk: in diverse 
Hollandse steden en in Utrecht keerden mi-
lities zich tegen de zittende bestuurders. Bo-
vendien waren er flinke kosten verbonden aan 
zo’n militie: de leden moesten worden uitge-
rust met een geweer en een patroontas, kruit, 
kogels en vuurstenen. En dan kostte het ook 
nog tijd: van mei tot en met augustus moest 
elke zondagmiddag van half zes tot zeven ge-
exerceerd worden. Het lijkt erop dat ook vele 
boeren hier geen trek in hadden.5 

Ik krijg de indruk dat er in de meeste plaat-
sen sprake was van slechts één burgermili-
tie: ofwel een exercitiegenootschap (zoals in 
Huizen), ofwel een burgermilitie volgens het 
bevel van de Staten in 1784 (zoals in Soest) 
ofwel een schutterij (zoals in Weesp). Maar het 
maken van een strikte scheiding tussen deze 
drie soorten is niet altijd mogelijk: in Huizen 
sloten de weinige inwoners die gehoor gaven 
aan de oproep van de Staten, zich aan bij het 

Patriot in het wachtlokaal. Tegen de muur hangt 
een portret van Van der Capellen tot den Pol.

Spotprent op stadhouder Willem V  
(coll. Rijks museum).
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exercitiegenootschap; twee afgevaardigden 
van de Weesper schutterij woonden op 24 au-
gustus 1787 een bijeenkomst van gewapende 
Burgercorpsen en Sociëteiten in Holland bij; en 
de dorpsmilitie van Soest was in de ogen van 
een blad als de Politieke Kruyer een soort exer-
citiegenootschap. 

Schutterijen 
Sommige schutterijen waren al heel oud: die 
van Weesp bestond al in 1410. Het stadsbe-
stuur wilde vanzelfsprekend de controle over 
de gewapende macht in eigen hand houden. In 
Weesp werden de officieren dan ook allemaal 
benoemd door het stadsbestuur. In 1784 was 
de schutterij mede door geldgebrek nog maar 
een schim van wat ze vroeger was. Vanaf dat 
jaar stak het stadsbestuur er meer geld in en 

stelde een nieuw reglement voor de schutterij 
op. In 1786 werd ze ook opengesteld voor an-
deren dan alleen de gereformeerden. Maar het 
stadsbestuur bleef de officieren benoemen.

In Muiden was de baljuw/drost kolonel van 
de schutterij. De schutterij van Naarden hield 
in 1784 manoeuvres die volgens ‘Jacob Pie-
terse’ in de Politieke Kruyer getuigden van eene 
geregelde schikking en fraaije exercitie. Toen de 
schutters gebruikte, maar goede geweren kre-
gen, wilden de officieren daarmee schietoefe-
ningen houden. Op dat moment haakten de 
meeste schutters met allerhande smoezen af. 
In 1786 was de situatie verbeterd: de schutterij 
had een nieuw reglement gekregen en legde de 
eed van trouw aan de Staten en aan de stad af, 
niet meer aan de stadhouder. De schutters be-
zaten hun eigen wapens en maakten, onder het 

Spotprent op de aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis (coll. Rijksmuseum).
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oog van haare goedkeurende Vertegenwoordigers, 
zeer goede vorderingen in den noodzakelyken Wa-
penhandel. Alle de Burger Officieren zyn Voor-
standers van den Wapenhandel, en Beminnaars 
der edele Vryheid.6

Exercitiegenootschappen
We mogen aannemen dat de exercitiegenoot-
schappen uit Patriotten bestonden: burgers 
die zich op eigen houtje hadden bewapend 
als uiting van de volkswil. Hoewel.... In Vree-
land lijkt het wapengenootschap (mede) een 
zaak van de familie Hooft, heren van Vreeland. 
Wellicht wilde zij, net als het stadsbestuur van 
Weesp, controle over de gewapende burgerij 
hebben.

Het oudste wapengenootschap tussen Vecht 
en Eem was dat van Weesp. Het werd opge-
richt in januari 1783 (en zou daarmee een van 
de oudste van ons land zijn geweest). Het 
heeft maar heel kort bestaan.7 Toen het ge-
nootschap in 1784 vroeg om goedkeuring van 
het stadsbestuur en een plaats om te  oefenen 
verkreeg het geen van beide. In plaats daar-
van deed het stadsbestuur de toezegging om 
de schutterij aanmerkelijk te verbeteren. Dat 
gebeurde en daarna horen we niets meer van 
het wapengenootschap. Twee leden van het 
wapengenootschap, Barend Peelen en Jaco-
bus Heijdanus, waren in 1787 officieren van 
de schutterij.8 

Huizen (augustus 1784), Vreeland (waarschijn -
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lijk 1785), Hilversum (juli 1786) en Loenen (?) 
volgden. Uiteindelijk waren er in september 
1787 (dus kort voor de komst van de Pruisen) 
ook genootschappen in Blaricum en Laren.9 
Deze genootschappen hadden vaak (in onze 
ogen) hoogdravende namen, zoals Nooit veili-
ger dan gewapend (Huizen), Voor Hollands recht 
en Gooilands rust (Hilversum) en Zo sterken wij 
onze hand, voor Stad en Vaderland (Weesp). De 
wapengenootschappen in Loenen en Vreeland 
hadden zelfs Latijnse namen: in Loenen was 
dat Sic Tuta Libertas (Zo is de vrijheid veilig) 
en in Vreeland Patriae Amor Libertati Favet (De 
liefde voor het vaderland is gunstig voor de 
vrijheid). In Naarden is er een paar keer ge-
probeerd een wapengenootschap op te zetten, 
maar zonder succes.10 Over de omvang van 
de meeste exercitiegenootschappen hebben 
we geen informatie. Ik vermoed dat het in de 

meeste gevallen om enkele tientallen deelne-
mers ging. 

De exercitiegenootschappen hebben vanzelf-
sprekend geëxerceerd en in een enkel geval 
hielden ze schietoefeningen. Soms waren er 
openbare manifestaties zoals in Loenen op 
17 april 1787 op het plein voor het Rechthuis 
van Kronenburg.11 In Huizen beschikte het 
exercitiegenootschap over een omheinde tuin 
waar geoefend werd. In Vreeland droegen de le-
den van het exercitiegenootschap een uniform, 
elders ben ik dat niet tegengekomen. Het zou 
goed kunnen zijn dat de beelden uit Utrecht en 
Sneek (zie de afbeeldingen bij dit artikel) geen 
goed beeld geven van hoe in onze omgeving 
de exercitiegenootschappen eruit zagen.

Dorpsmilities
Hoe patriottisch waren de gewapende dorps-

‘Patriottische schietoefening’. Op de muur is een Pruisische soldaat getekend. In Engeland werden 
Nederlanders vaak als ‘kikkers’ aangeduid (spotprent van Johann Heinrich Ramberg).
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bewoners die in 1784 door de Staten werden 
opgeroepen? In Muiderberg lijkt het duide-
lijk te zijn: Van Ollefen vertelt dat daar op be-
vel van de Staten geëxerceerd werd en voegt 
eraan toe ‘dat de ingezetenen aldaar meest 
de  Patriotsche partij toegedaan waren’. Ook 
de exercerende inwoners van Soest zouden 
volgens de Politieke Kruyer patriottisch gezind 
zijn. Dat zou kunnen, maar ik heb hierover 
toch twijfels. Immers de schout en de pastoor 
waren zo enthousiast over de wapenoefening, 
dat weigeren lastig kon zijn. 

Nog onduidelijker ligt het in andere plaatsen 
waar een dorpsmilitie tot stand kwam. In Hil-
versum kwam het in 1785 tot ‘wapenoefening’, 
waarbij de kerk beschikbaar werd gesteld voor 
het exerceren. Daar was in elk geval een deel 
van de opgekomenen patriottisch gezind. 
Over Oud-Loosdrecht kon ik niet meer vinden 
dan dat daar op bevel van de Staten geoefend 
is. In Ankeveen was het aanvankelijk enthou-
siasme van de inwoners na enkele weken be-

koeld. In Baarn was er sprake van een stuk of 
tien menschen, die zich zelfs uit eigen beweging 
oeffenen. 

Maar in Eemnes heeft niemand zich gemeld 
voor de wapenoefening. In de Politieke Kruyer 
van april 1786 lezen we: Hoe weinig is by ons 
[in het Gooi] het bevel van den Souverein [na-
melijk de oproep van de Staten van Holland 
om de wapenhandel ter hand te nemen] ge-
hoorzaamd! Hoe openlyk is ‘er mede gespot! De 
baljuw moest uitvoering geven aan dit bevel, 
maar had daarmee weinig succes. In septem-
ber 1785 liet hij vertegenwoordigers van de 
Gooise dorpen naar Muiden komen om een 
gezamenlijk reglement voor de wapenoefening 
op te stellen. Dat is er niet van gekomen.

Tussen 1782 en 1787 verscheen een groot aan-
tal boekjes waarin het exerceren aan leken werd 
uitgelegd, zoals het Nieuw en Verkort Exercitie-
boekje voor de Gewapende Landlieden en Andere 
Eerstbeginnende. In de Politieke Kruyer nummer 
219 van februari 1785 staat beschreven hoe het 

De marsroutes van de drie Pruisische divisies in 1787.
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exerceren (inclusief schietoefening!) in Soest 
in zijn werk ging: met welke verwondering zag 
ik daar eene gantsche schaar van menschen, van 
Opgezetenen van Soest, met Geweeren blymoe-
dig byëen komen, zich in ordre schaaren, vaardig 
en goed het Manuaal [een serie handelingen 
met het geweer] met en zonder Kommando 
verrichten, geregeld marcheeren en omzwen-
ken, verstaande misschien beter als ik … alle de 
Kommando’s. … Hier op geschiedde de generale 
Salvo, en schoon alles maar blind vuuren was, 
kon men evenwel de gelykheid van het overhaalen 
der haan genoeg bemerken, hier mede eindigde 
alles, met eene openlyke gelukwensching aan de 
brave Landlieden wegens hunne vorderingen, die 
echter noch niet konden uitscheiden voor dat zy 
noch een Manuäal gemaakt hadden, tot welke zy 
den Schout verzogten.12

Een patriottische regio?

Was een groot deel van de inwoners tussen 
Vecht en Eem rond 1787 patriottisch gezind? 
Pfau is er stellig in: Da fast alle Einwohner des 
Gooylandes eifrige Patrioten waren, von deren 
arglistigem Vorhaben man sich sowohl, als vor 
des Feindes Unternehmen, in acht zu nehmen 
hatte; so schickte der Generallieutenant Graf Lot-
tum kleine Kavalleriekommando’s ab, um allen 
Einwohnern die Gewehre abzonehmen, wovon 
sich eine grosze Anzahl fand: welche Gewehre 
insgesamt nach Soestdyk weggeschickt, und auf 
das dasige Prinzliche Schlosz abgeliefert wur-
den.13 Het is nog maar helemaal de vraag of 
hij gelijk heeft. In sommige plaatsen waren er 
maar weinig of geen Patriotten: dat geldt bij-
voorbeeld voor Eemnes en Baarn. In Huizen 
was de grote meerderheid antipatriottisch en 
ook in Hilversum lijken de Patriotten een min-
derheid (zij het een omvangrijke) te vormen. 

Waarschijnlijk heeft de houding van de stads- 
en dorpsbesturen een grote rol gespeeld bij 
de kans op succes van lokale Patriotten. De 
schouten van Eemnes (Anthonie Methorst), 
Baarn (De Ranitz) en Hilversum (Wessel ten 
Dam) waren uitgesproken Prinsgezind. Toen 
in 1787 Amsterdamse troepen door Eemnes 

trokken (nog vóór de komst van de Pruisen) 
zagen ze van de toren de oranjevlag wapperen, 
iets wat al vanaf 1784 verboden was. In Baarn 
en Eemnes hebben de Patriotten dan ook nau-
welijks of geen voet aan de grond gekregen. 
In Ankeveen en in Huizen toonde de schout 
bijzonder weinig enthousiasme voor volksbe-
wapening. De opkomst in die plaatsen was 
dan ook minimaal.

In andere plaatsen was het bestuur patriot-
tisch gezind, maar dat hoefde niet steeds het-
zelfde in te houden. De schout van Soest, Cor-
nelis Pannekoek, was een Patriot en voerde de 
dorpelingen aan bij het exerceren.14 In Vreeland 
werd het exercitiegenootschap gecomman-
deerd door de zestienjarige Gerrit Hooft, een 
broer van de heer van Vreeland. In deze plaats 
schonk de Vrouwe van Vreeland een vaandel 
aan het genootschap. Patriottische bestuur-
ders komen we ook tegen in Loosdrecht en in 
Weesp. In Weesp besloot het stadsbestuur in 
1785 om de verjaardag van de stadhouder niet 
meer te vieren. Alles wat Oranje was (tot het 
oranje vaandel van de schutterij) werd verbo-
den. Leden van het stadsbestuur vormden ook 
het bestuur van het Departement Weesp van 
de Oeconomische Tak (een organisatie die als 
patriottisch gold). Maar het lijkt erop dat het 
stadsbestuur meer werk maakte van het ver-
wijderen van alles wat Oranje was dan van een 
eerlijker verdeling van de ambten.

Ook de houding van predikanten en pastoors 

Franse hulp voor de Patriotten stelt niets voor. 
Van links naar rechts: een Pruisische soldaat, een 
Engelse matroos, een Patriot en een Fransman 
(spotprent van Johann Heinrich Ramberg).
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kon van invloed zijn op het succes van de volks-
bewapening. Godsdienst en politiek waren 
(nog) geen gescheiden terreinen en dat kón in 
het voordeel van de Patriotten werken. In Soest 
was pastoor Dasberg positief over de Patriotten 
en ook de predikanten van Weesp (Van  Varick 
en Aalstius den Appel), Muiden (Van Eijk), 
Muiderberg (Fruitier) en vermoedelijk Vreeland 
(Gibbon)15 waren patriottisch ingesteld. Ik denk 
dat het geen toeval is dat in Muiderberg en in 
Vreeland stevig geëxerceerd werd. Daarente-
gen liet in Huizen dominee Diederik van den 
Ham vanaf de kansel in bedekte bewoordingen 
blijken het oneens te zijn met de volksbewape-
ning. Een behoorlijk deel van de Huizer kerkge-
meenschap bleek aan een half woord genoeg 
te hebben.

In de meeste plaatsen in onze regio komen we 
dus Patriotten tegen, maar als het om aantallen 
gaat kunnen we alleen maar gissen. In Hilver-
sum, Soest, Vreeland, Muiderberg, Loosdrecht 
en Weesp maakten ze in 1787 waarschijnlijk de 
dienst uit. Misschien ook in Naarden16 en Mui-
den, ook al heeft de aanwezigheid van Staatse 

garnizoenen en Amsterdamse schutters in die 
steden de krachtsverhoudingen mogelijk beïn-
vloed. Ik denk dat de Patriotten tussen Vecht 
en Eem een minderheid vormden, maar met 
een behoorlijke invloed.

Lage schepzels
Valt er dan meer te zeggen over wie nu eigenlijk 
in onze omgeving de Patriotten waren? Ja. Op-
vallend is dat de dissenters oververtegenwoor-
digd waren. De meeste Patriotten van wie we 
de religieuze gezindheid kennen, waren katho-
liek of jansenist. In de Politieke Kruyer (afleve-
ring 383) lezen we over Hilversum, dat eender-
de van de bevolking jansenist of oud-katholiek 
was en eenderde katholiek en dat van beide 
groepen ‘het meeste gedeelte de goede zaak 
waren toegedaan’. In Huizen waren drie van 
de 25 leden van het exercitiegenootschap men-
nisten, terwijl de doopsgezinden niet veel meer 
dan 2% van de Huizer bevolking uitmaakten. 
De tuin waarin het Huizer exercitiegenoot-
schap exerceerde, was eerst door de doopsge-
zinde voorganger Mattheus Hesseling aange-

Pruisische soldaten circa 1795 (prent van C.G. Casten; coll. Rijksmuseum). 
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kocht en vervolgens overgedragen aan leden 
van het exercitiegenootschap. Maar bepaald 
niet alle dissenters kozen voor de Patriotten. 
In een katholiek dorp als Eemnes kregen de 
Patriotten geen voet aan de grond.

Van de sociaal-economische achtergrond van 
onze Patriotten is niet veel bekend. De wei-
nige Patriotten uit onze omgeving waarover 
we meer weten behoorden zeker niet tot de 
onderste bevolkingslagen: een winkelier, een 
bakker, een timmerman, een dorpsbode, een 
timmermansknecht, een herbergier, een dok-
ter, twee chirurgijns, twee rijke boeren, twee 
ondernemers met een textielbedrijf. Om maar 
niet te spreken van de regent Hooft in Vree-
land. Of van de bestuurders van Weesp. De 
Latijnse namen van de exercitiegenootschap-
pen in Vreeland en Loenen wijzen erop dat de 
bedenkers ervan gestudeerd moeten hebben. 
Misschien is de manier waarop ‘Jan Overtuigt’ 
uit Soest over de exercerende boeren aldaar 
spreekt, typerend. Hij verbaast zich over hun 
capaciteiten: Het was een wonder voor my … 
dat zulke lage schepzels al mede het woord van 
Vryheid en Vaderland in de mond hadden. En 
dat ze ook bevelen als linksom en rechtsom 
begrepen, verwonderde hem. Hetzelfde beeld 
komen we tegen bij ‘Een Gooijers kind’ als hij 
spreekt over de nieuwe schepenen van Huizen 

die afkomstig zijn uit geringe en laage Klassen: 
is het dog zonderling dat het gemeene Jan Hagel, 
over eene andere deftige Burgerye moet regeeren. 
Dit beeld van de ‘gewone man’ is erg negatief. 
Misschien speelt daarbij ook een rol dat we 
onder de deelnemers aan Prinsgezinde uitbar-
stingen in diverse Hollandse steden veel men-
sen afkomstig uit ‘het grauw’ tegenkomen.

Nooit veiliger dan gewapend?

In sommige plaatsen liepen de tegenstellin-
gen na 1785 steeds hoger op. Dit zien we voor-
al in Huizen en in Hilversum. Voor Hilversum 
verwijs ik naar het artikel van Ineke de Ronde 
(zie noot 17). In Huizen vinden we een klein 
groepje Patriotten te midden van een vijandige 
meerderheid. Zij waren afkomstig uit de mid-
denstand en de ondernemersklasse. Het wa-
pengenootschap telde 25 leden,maar een aan-
tal daarvan kwam niet meer bij de exercities 
opdagen uit angst klanten te verliezen.

Huizers golden in het Gooi als lastige men-
sen. Rond 1785 waren er in het dorp regelmatig 
vernielingen, diefstallen, inbraken en vechtpar-
tijen. Waarom een groot deel van de bevolking 
zich tegen de Patriotten keerde is me niet dui-
delijk geworden. Het heeft zeker niet alleen ge-
legen aan de afkeurende woorden van dominee 

Het Pruisische kamp bij Hilversum en de eerste aanval op Naarden (prent van een anonieme Nederlandse 
maker, circa 1790).
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Van den Ham. Een deel van de 
incidenten speelde zich af rond 
de Huizer kermis. De drank zal 
daarbij een rol gespeeld hebben, 
maar geen overheersende rol.

Wat ging er mis? In de Politieke 
Kruyer nummer 292 van novem-
ber 1785 lezen we: Alles is immers 
te Huyzen in verwarring, niet al-
leen Burgers in ‘t gemeen, maar 
goede kennissen in ’t byzonder, 
ja de naaste Bloedverwanten zyn 
tegen elkanderen in ’t harnas ge-
jaagt! Zoekt men niet elkanderen 
den mond te sluiten, in de buik 
te slaan door kalandisien [klandizie] te ontrek-
ken, te benadeelen in zyne bezittingen, by nagt 
en ontyden – elkanderen in zynen goeden naam 
en faam aan te tasten, te vervloeken, te verwen-
schen, ja zommigen van de aanzienlykste Leden 
van het Genootschap te dreigen, en wat zeg ik, ja 
publiek aan te vallen? ...

Verder lezen we over: schelden, razen en tieren, 
vervloeken en verwenschen, bedriegen en vervol-
gen, – van Mannen en Vrouwen, ja van onnozele 
Kinderen, – over alle die slechte wenschen ... die 
men tegen elkander doet, als, ik wouw, dat je ver-
zonk, verbrande, aan den galg hing, - als mede 
het strooijen van Paskwillen [pamfletten], - het 
schreeuwen van Orange boven, de Patriotten na 
den D.....r; het brengen in de nagt van Orange 
Vlaggen op de huizen, Deviezen [leuzen] op de-
zelve te schryven. Ook werden bezittingen van 
Patriotten vernield of beschadigd. 

In maart 1787 voelden de Patriotten in Huizen 
zich ernstig bedreigd door een menigte Oran-
jeklanten die vuren aanstak. Kinderen gooiden 
een stuk of wat ruiten in onder aanmoedigin-
gen als : Het is toch maar een Patriot of Zo moet 
het beginnen. De leden van het exercitiegenoot-
schap hadden zich met hun wapens verschanst 
in een van hun huizen. De in het dorp inge-
kwartierde militairen moesten eraan te pas ko-
men om er een eind aan te maken.17 

Het dorpsbestuur wilde zijn handen niet aan 
deze zaak branden. Schout Adrianus Anthonie 
van Weerland heeft wel enkele keren onderzoek 

gedaan naar de gewelddadighe-
den, maar kon nooit een van de 
daders vinden. Toen er in augus-
tus 1785 ’s nachts ongeregeld-
heden in Huizen plaatsvonden 
waarbij de huizen van Patriotten 
het mikpunt waren, is de schout 
de straat niet op geweest. Som-
mige leden van het exercitiege-
nootschap hebben toen maar 
zelf de wacht gehouden.

Baljuw Nicolaas Warin heeft 
onderzoek laten doen naar de 
ongeregeldheden in Huizen. Hij 
heeft een vijftal Patriotten getui-

genis laten afleggen en de schepenbank van 
Naarden gevraagd om schout Van Weerland te 
dagvaarden om zijn (gebrek aan) optreden toe 
te lichten. De schepenbank heeft hiervoor geen 
permissie gegeven. Overigens lijkt de baljuw 
zich meer geïnteresseerd te hebben voor leu-
zen als ’Oranje boven’ dan voor bedreigingen 
en vernielingen. Blijkbaar dacht hij hiermee 
voldoende uitvoering te geven aan de resolu-
ties van de Staten. 

Na de komst van de Pruisen hebben de vij-
andige Huizers met een aantal Patriotten af-
gerekend.

De slag om Soestdijk

In onze omgeving is al gevochten vóór de 
komst van de Pruisen, namelijk in Soestdijk op 
27 juli 1787. Het jachthuis van de stadhouder 
(nu het centrale gedeelte van het paleis) was 
het doel van een groep Utrechtse Patriotten van 
zo’n 300 man. Onder leiding van de Rijngraaf 
van Salm (de bevelhebber van de Utrechtse pa-
triottische troepen) trokken ze naar Soestdijk, óf 
om het te bezetten óf om het te plunderen. Op 
dat laatste wijst het achttal lege wagens dat ze 
bij zich hadden. De Rijngraaf wilde de verdedi-
gers van Soestdijk (ongeveer 90 soldaten van 
het regiment van Hessen-Darmstadt) verras-
sen. Die opzet leek direct al te mislukken door-
dat een tamboer van de Rijngraaf deserteerde 
en de verdedigers waarschuwde. Maar de Pa-

De Uitermeerse Schans 
(Franse prent). 
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triotten verdwaalden en toen het steeds later 
werd, gingen de verdedigers maar naar bed. Ze 
hadden drie soldaten op wacht gezet. Toen de 
aanvallers toch nog arriveerden wist een van de 
schildwachten, Christoffel Pullmann, zijn mak-
kers te alarmeren.

Zelf werd hij gedood, maar de overige verde-
digers waren nu wakker genoeg om tot twee 
keer toe een aanval af te slaan. De Patriotten 
keerden onverrichter zake terug naar Utrecht. 
In de meegenomen wagens lagen hun doden 
en gewonden.

Een maand later kwamen de Pruisen orde op 
zaken stellen. 

De Pruisen komen

Op 13 september trok een leger van 20.000 
Pruisische soldaten, ruiters en voetvolk, van-

uit Wezel de Nederlanden binnen. De hertog 
van Brunswijk18 had het opperbevel. Daarte-
genover stonden geregelde troepen in dienst 
van de Staten van Holland en patriottische 
exercitiegenootschappen. De Staatse troepen 
telden (nominaal) zo’n 40.000 man, maar wa-
ren inmiddels sterk uitgedund tengevolge van 
massale deserties in de vroege zomer van dat 
jaar. Bovendien was het officierskorps sterk 
verdeeld tussen aanhangers van Oranje en 
meer patriottisch-gezinde officieren. De Prui-
sische expeditie was aanvankelijk een militai-
re wandeling. De Pruisen hadden het terrein 
al enige tijd tevoren verkend. Zo waren onder 
andere in het Gooi Pruisische verkenners in 
uniform en met oranje sjerp waargenomen. 
Helemaal makkelijk werd het toen de Rijngraaf 
van Salm de stad Utrecht, het bolwerk van de 
patriottische beweging, in de nacht van 15 op 
16 september met zijn troepen verliet. Utrecht 
viel zonder slag of stoot in Pruisische handen.

Al op 16 september bereikten de Pruisen 
Amersfoort en Soestdijk, de dag erna Hil-
versum, Baarn, Eemnes, Laren, Bussum en 
Soest. Alleen bij Hilversum boden de plaat-
selijke Patriotten19 tegenstand, maar toen er 
steeds meer Pruisische soldaten arriveerden, 
trokken ze zich terug naar ’s-Graveland. De 
Pruisen sloegen bij Hilversum een kamp op 
(op de Trompenberg). Van hieruit voerden 
ze verschillende operaties in de omgeving 
uit. Zoals in de richting van Vreeland, waar 
ze op heftig verzet stuitten. Hier trokken de 
Pruisen (overigens slechts een kleine groep 
verkenners) zich terug. De vesting Naarden 
gold vanzelfsprekend als de hoofdprijs. Nog 
diezelfde zeventiende september kwam een 
groepje Pruisen met trompetter en witte vlag 
de vesting opeisen. Geheel tegen het toen al 
geldende krijgsgebruik in schoten de verdedi-
gers op deze onderhandelaars. De Pruisische 
troepen in Hilversum legerden zich nu op 
de hei bij Bussum. De bevelhebber, generaal 
graaf Kalkreuth, had zijn intrek genomen in dit 
dorp. Naarden werd vervolgens bestookt door 
Pruisische kanonnen, vanuit de vesting schoot 
men met zwaar geschut terug. Een dag later 

De Pruisen veroveren de Uitermeerse schans (prent 
van Jacob Buijs, circa 1790). In werkelijkheid 
waren bij de verovering alleen ruiters betrokken 
(coll. Rijksmuseum).
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trokken de Pruisen zich terug naar Hilversum. 
Een klein groepje Pruisische ruiters was op 17 
september naar fort Uitermeer getrokken. Het 
weer was inmiddels verslechterd, het regende 
voortdurend en de wegen waren onbegaan-
baar aan het worden. De Pruisen kregen van 
een plattelander te horen dat de wacht van 
het fort vanwege de regen in het wachthuis 
zat en de bewaking van de toegangspoort had 
overgedragen aan een ‘boerenkinkel’.20 Toen 
de ruiters arriveerden liet deze agrariër bij het 
eerste dreigement prompt de brug zakken. De 
Pruisen verrasten de bewakers in het wacht-
huis en namen ze gevangen. Vervolgens reden 
ze in volle galop het fort binnen. Dat was een 
waagstuk, want ze moesten over een smalle 
loopbrug en er was aardig wat geschut opge-
steld. Maar de bezetting (50 man) was volledig 
overrompeld en gaf zich direct over. Een aanval 
van dezelfde ruiters op Weesp werd vervolgens 
afgeslagen. 

Pruisische veroveringen in de Vechtstreek

Een dag later reden 100 Pruisen naar fort Hin-
derdam. Daar was men nu voorbereid en open-
de het vuur op de vijand. Maar terwijl deze 
vanaf de oever terugvuurde, waren vanuit fort 
Uitermeer twee kleine bootjes met soldaten 
naar de andere kant van het fort gevaren. Zij 

slaagden erin om aan de 
achterkant ongemerkt 
de wal te beklimmen en 
begonnen te schieten. 
Nu gaf de bezetting zich 
over. De Pruisen maakten 
80 man gevangen, enkele 
verdedigers slaagden erin 
naar Weesp te vluchten. 
Dit leidde tot commotie 
in Weesp. Op 19 septem-
ber trokken groepen ge-
wapende inwoners door 
de stad op zoek naar 
Oranjeklanten.21

Diezelfde negentiende 
september trokken de 

Pruisen naar Nieuwersluis. Met tweehonderd 
man vielen ze Mijndense sluis aan en bezetten 
deze. Maar toen vanuit Nieuwersluis een te-
genaanval werd ingezet, trokken ze zich te-
rug naar Hilversum. Maar niet voor lang. Op 
21 september kwamen de Pruisen met 140 man 
infanterie (die veel beter op de drassige grond 
uit de voeten konden dan de zware ruiters), 
gesteund door 120 kurassiers. Deze bezetten 
kasteel Loenersloot en vervolgens Loenen. Nu 
de verbindingen van Nieuwersluis met de bui-
tenwereld waren afgesloten gaf de schans (met 
een bezetting van zo’n 900 man, waaronder 36 
Franse kanonniers en 64 Patriotten) zich over 
zonder een schot gelost te hebben. Een groot 
deel van de Vechtstreek was nu in Pruisische 
handen. Alleen Vreeland kon door de Pruisen, 
na een eerste verovering, niet behouden blij-
ven. De meeste Pruisische soldaten keerden 
terug naar Hilversum, kleine groepjes bleven 
in Nederhorst en in Den Berg.

Intussen vonden er bij Weesp en Naarden 
uitvallen plaats. Bij Weesp probeerden zo’n 
60 man een Pruisische voorpost te verrassen. 
Toen deze laatste hulp kreeg van de Pruisen 
in fort Uitermeer was het pleit snel beslecht: 
35 man werden gevangen genomen, de ove-
rigen probeerden te ontkomen door in het 
water te springen. Dat lukte de meesten van 
hen niet: vier werden er doodgeschoten en elf 

Een Pruisische aanval op Weesp afgeslagen. De tekenaar wist blijkbaar niet 
dat deze gebeurtenis ’s nachts plaatsvond (coll. Rijksmuseum).



   TVE 36e jrg. 2018 283

verdronken. Slechts acht huzaren keerden in 
Weesp terug. Vanuit Naarden werd op 22 sep-
tember een uitval gedaan om een Pruisisch 
bevoorradingskonvooi te onderscheppen. De 
Pruisen waren van dit plan op de hoogte en 
de uitvallers keerden onverrichter zake terug 
in Naarden.

Toch behaalden de verdedigers ook succes-
sen. Toen de Pruisen in de nacht van 22 op 
23 september Weesp wilden verrassen, werden 
zij zelf verrast. Kort tevoren hadden de aan-
vallers ontdekt dat er bij de toegangen van de 
vesting geen geschut stond. Toen zij met meer 
dan 450 man op Weesp aantrokken, waar-
schuwden enkele plattelanders het garnizoen. 
Dit herstelde direct de gemaakte omissie. Toen 
de Pruisen naderbij kwamen, werden ze met 
kanonskogels ontvangen. Bovendien waren de 
wegen door het slechte weer onbegaanbaar ge-
worden en had één Pruisische afdeling bij Drie-
mond de verkeerde afslag genomen. Daarbij 
kwam dat de verdedigers ook de sluizen open-
zetten. De Pruisen dropen (letterlijk) af met 
achterlaten van negen doden en 32 gewonden.

De laatste vestingen vallen

Inmiddels was de stadhouder terug in Den 
Haag en kon zijn macht weer uitoefenen. Dit 
betekende dat hij weer het bevel had over de 
troepen die in dienst van de gewesten waren. 
Deze troepen lagen in alle drie de steden in 
onze regio die nog steeds weerstand aan de 
Pruisen boden: Naarden, Weesp en Muiden. 

Op 26 september kreeg kolonel Van de Pol, 
bevelhebber van de vesting Weesp, het bevel 
om met zijn dragonders van Byland en zijn 
Waalse grenadiers naar de Generaliteitslanden 
af te marcheren. Van de Pol volgde dit bevel 
op en vertrok met zijn troepen. Een Amster-
dams regiment, een paar honderd man mili-
tie, 30 (waarschijnlijk Weesper) Patriotten en 
achttien Franse kanonniers22 met hun kolonel 
gingen naar Amsterdam. Weesp opende nu de 
poorten.

Naarden en Muiden ontvingen een oproep 
van de Staten van Holland om zich over te ge-
ven. De commandant van Naarden, generaal 
Van Rijssel, legde hierop zijn commando neer 
en vertrok. Kolonel baron de Matha volgde hem 
op. Deze commandant van een regiment Wa-
len had geen zin om zich over te geven. Toen 
de Pruisen op 25 september de vesting opeis-
ten, weigerde hij dan ook en bracht Naarden in 
staat van verdediging. Brandspuiten werden in 
gereedheid gebracht, de Waalse kerk werd ont-
ruimd om als hospitaal te kunnen dienen en 
de straatlantaarns bleven ’s nachts branden.

Dit leidde tot onrust onder het garnizoen. Om 
zeker van zijn zaak te zijn ging De Matha naar 
Amsterdam voor overleg. Toen dit de Pruisen 
ter ore kwam, eisten zij de vesting opnieuw 
op. De Matha’s plaatsvervanger, kolonel Le-
vington, stond minder sterk in zijn schoenen 
en stemde toe: in de nacht van 26 op 27 sep-
tember opende Naarden zijn poorten. Het 
garnizoen bleef voorlopig in de stad, naast 
het nieuwe Pruisische garnizoen. De Matha 

Amsterdamse schutters komen de verdediging van 
Muiden versterken (coll. Rijksmuseum).

Generaal Von Kalkreuth voor Muiden  
(coll. Rijksmuseum).
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werd nu commandant van Muiden. In Naar-
den bleef het onrustig, zolang de Hollandse 
soldaten daar nog waren. In de straten werd 
geschoten en huizen werden geplunderd. Pas 
met het vertrek van het oude garnizoen op 
2 oktober kwam daar een eind aan.

Muiderberg werd op 1 oktober door de Prui-
sen bezet. Dezen plaatsten er zware artillerie 
om Muiden te bestoken. Ook in Weesp open-
den zware kanonnen het vuur. Tegelijk werd 
alles in gereedheid gebracht om vanuit Weesp 
met twee kolonnes (op beide Vechtoevers één) 
Muiden aan te vallen. Maar de beschietingen 
hadden weinig effect en steeds meer land rond 
Muiden kwam onder water te staan. Daardoor 
kwam er niets van een aanval. Maar bij het gar-
nizoen ontstond er onvrede over het uitblijven 
van betaling. Ook een deel van de inwoners 
was onrustig. Al op 26 september werden het 

huis van burgemeester Van der Spar 
en de Bank van Lening aangevallen en 
van verschillende andere huizen wer-
den de ruiten ingeslagen. Toen een van 
de plunderaars door een kogel gedood 
werd, viel de menigte een (waarschijn-
lijk onschuldige) schoenmaker aan. 
Deze overleed de volgende dag aan 
zijn verwondingen. Een deel van de 
bevolking keerde zich, met een deel 
van het garnizoen, tegen de plunde-
raars. Er vielen, naast de twee doden, 
26 gewonden. Een gedeelte van het 
garnizoen wilde de stad nu overgeven, 
een ander deel (gesteund door patriot-
tische burgers van Muiden) weigerde 
dit hardnekkig. Op 6 oktober leidde dit 
opnieuw tot grote wanordelijkheden in 
de straten van Muiden.23 

Toen de val van Amsterdam onver-
mijdelijk was geworden, capituleerde 
ook Muiden. Op 8 oktober verliet De 
Matha de stad met zijn garnizoen met 
vliegend vaandel en slaande trom. De 
Staatse regimenten gingen via ’s-Gra-
veland naar de Generaliteitslanden, 
de rest vertrok naar Amsterdam. Daar 
konden ze niet veel meer uitrichten, 

want deze stad capituleerde op 10 oktober. 
Daarmee kwam de oorlog tot een eind.

Plunderende Pruisen

Weesp en Muiden kregen nieuwe garnizoenen 
van soldaten die direct onder de stadhouder 
stonden. De Pruisen bleven tot eind oktober in 
Hilversum, Oud- en Nieuw-Loosdrecht, Hui-
zen, Blaricum en Laren. In Naarden, de Uiter-
meerse schans, fort Hinderdam, Weesp, Muiden 
en Nieuwersluis bleven Pruisische troepen tot 
in mei 1788. Deels op kosten van de bevolking. 
Die was een stuk minder te spreken over de 
Pruisen dan de stadhouder en zijn aanhang. 
Pfau vermeldt herhaaldelijk dat er nauwelijks 
geplunderd werd, omdat de legerleiding er 
scherp op toezag dat dat niet gebeurde. Het 
tegendeel blijkt het geval te zijn geweest. In 

Prinses Wilhelmina terug in het zadel. De Pruisische adelaar 
laat ons land betalen en de ooievaar eet de kikkers op (coll. 
Rijksmuseum).
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1795, toen de rollen waren omgedraaid en de 
voormalige Patriotten de bovenliggende partij 
waren geworden, is een groot aantal schade-
claims vanuit de hele regio ingediend. Hieruit 
bleek dat de Pruisen op grote schaal geroofd 
en geplunderd hebben. In Naarden alleen al 
ging het om een schade van meer dan 18.000 
gulden. Een groot aantal claims kwam uit 
Vreeland. En in Kortenhoef werd het huis van 
dokter Laurens Grave op 19 september 1787 
door de Pruisen geplunderd. De buit omvatte 
beddengoed, kleding, huisraad, servies, bestek 
en etenswaren. De schade bedroeg 530 gul-
den. Ook in Nederhorst den Berg, Nigtevecht 
en Soest hebben de Pruisen huisgehouden.24 

In totaal zijn alleen al bij de Staten van 
Utrecht honderden schadeclaims binnengeko-
men. Overigens bleek hieruit dat ook soldaten 
in dienst van de Republiek nogal eens gesto-
len hebben, bijvoorbeeld in Eemnes. Maar het 
leeuwendeel kwam op naam van de Pruisen. 
De veldtocht van 1787 blijkt dus niet alleen een 
militaire wandeling te zijn geweest, maar voor 

veel Pruisische soldaten ook een rooftocht. 
Het was zoals de schrijver van De Pruisen in 
Naarden en Muiden constateerde: ’De Pruisi-
sche troepen hadden vóór de vesting gelegen, 
aan Naarden veel minder kwaad gedaan, dan 
toen zij er eenmaal binnen waren…’25

Maar niet alleen soldaten maakten zich 
schuldig aan plundering. Boeren die voor de 
Pruisen (verplicht) gewerkt hadden, kregen als 
compensatie soms toestemming om landhui-
zen van gevluchte Patriotten te plunderen. En 
ook uit wraak zijn huizen van Patriotten ge-
plunderd en vernield.

De afrekening

Vele Patriotten hebben de afloop van de ge-
beurtenissen niet afgewacht en vluchtten naar 
het buitenland, het merendeel naar de (Oos-
tenrijkse) Zuidelijke Nederlanden en naar 
Frankrijk. In totaal waren het er zo’n 42.000. Ik 
betwijfel of zich daaronder veel vluchtelingen 
uit onze regio bevonden, maar er waren er wel. 

De Brandenburger Tor: van onze centen!
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Zoals de Hilversumse dokter Du Bois, jansenist 
en Patriot. En de patriottische Huizer winkelier 
Willem Lamberts Kooy, die het veiliger vond 
om naar Alkmaar te vertrekken. Misschien 
moeten we het vertrek van de voorganger van 
de Huizer mennisten, Mattheus Hesseling, 
naar Zutphen in 1788 ook in verband brengen 
met de omwenteling van september 1787. De 
Vreelandse predikant Pieter Gibbon was na de 
komst van de Pruisen verdwenen. Een deel 
van deze vluchtelingen hoefde voorlopig niet 
terug te komen: zij werden voor een aantal 
jaren (soms wel negen of meer) verbannen. 
Er werden ook rekeningen vereffend. Iemand 
die claimde hiervan het slachtoffer geworden 
te zijn was de Baarnse beurtschipper Hans 
Udonis Krijt. In 1795 schreef hij dat hij door 
de oranjegezinde schout van Baarn, W.W.F. de 
Ranitz, er valselijk van beschuldigd was dat hij 
contact onderhield met de Utrechtse Patriot-
ten. Krijt was op 30 juli 1787, dus ruim vóór 
de komst van de Pruisen door de schout ge-
arresteerd, terwijl hij op de vlucht was. Ook 
zijn vrouw en kinderen werden (aan boord van 
zijn schip) gearresteerd en allen werden naar 
Amersfoort overgebracht waar ze 54 dagen op 
het schip gevangen werden gehouden. Daar-
na werden zij zonder proces vrijgelaten. Toen 
ze weer thuis kwamen ontdekten ze dat hun 
huis geplunderd was door Pruisische soldaten 
en eenig gemeen volk. Krijt claimde een schade 
van 1168 gulden.26 

Sommige Patriotten vonden het verstandiger 

om snel van partij te wisselen. We zien twee 
voorbeelden daarvan in de Lofdichten op de 
Voorstanders der oude Constitutie te Weesp27:

J.D. SEEDORF, Chirurgijn een Mof,

Voor een jaar was ik een Patriot,
Nu keer ik het rokje om, en word een Oranjezot.
Ach! Kon ik myn schoonzoon ook zo maaken,
Het ging veel beter met zyn zaaken.

G. HOOGENBERG, Diaken en Bakker,

Voor deezen schreef ik op myn Oven
De Vryheid, nu Oranje Boven.

Niet alleen soldaten plunderden in deze da-
gen. Ook tegenstanders van de Patriotten (of 
plunderaars die zich daarvoor uitgaven) zagen 
nu hun kans schoon, zeker als de betreffende 
Patriotten gevlucht waren. Zoals in Hilversum 
de huizen van herbergier Arie Brest en medi-
cus Du Bois; in Muiderberg die van predikant 
Fruitier en de Amsterdamse oud-burgemees-
ter Hendrik Hooft; en in Huizen die van enkele 
leden van het exercitiegenootschap, waaron-
der winkelier Willem Lamberts Kooij.

De wraakacties in het Gooi waren voor baljuw 
Warin en de schepenrechtbank van Naarden 
reden om de Gooise bevolking in mei 1788 ern-
stig te waarschuwen. Zij constateerden dat veel 
Ingeseetenen van Goijland, vervoerd door een on-
besonnen drift en partijschap, zig niet ontzien ter 
geleegentheid vandien verscheide baldaadighee-
den te pleegen en anderen van hunne mede In-
geseetenen te beschimpen, grovelijk te injurieeren 
en te bedreijgen. Ja zelfs zomwijlen zoo in hun 
persoon als goederen feitelijk aan te vallen.28 We 
mogen dus constateren dat een half jaar na 
de komst van de Pruisen de rekening nog niet 
was vereffend.

Besluit

Binnen twee maanden had het Pruisische le-
ger de klus geklaard. En dat ten koste van 221 
doden aan hun kant: 140 man stierven in de 

De wildeman op het fries van de Brandenburger 
Tor.
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veldhospitalen, 71 man kwamen om bij ge-
vechten. Hoeveel slachtoffers aan Nederland-
se kant vielen is mij niet bekend. De Pruisische 
koning was tevreden en liet dat blijken met de 
oprichting van een enorm poortgebouw in Ber-
lijn: De Brandenburger Tor. De poort was dan 
wel weer betaald met geld dat de verslagen 
Nederlanders hadden moeten ophoesten.

De in het reliëf afgebeelde ‘wildeman’ zou 
een verwijzing zijn naar onze Patriotten.

We kunnen constateren dat de exercitiege-
nootschappen, onze gewapende volksmilities, 
in oorlogstijd veel minder effectief bleken 
dan hun Amerikaanse voorbeelden: alleen in 
Hilversum en in Vreeland hebben ze verzet 
geboden, alleen in Vreeland is de Pruisische 
opmars hierdoor tijdelijk gestuit. In de herfst 
van 1787 verboden de Staten de wapengenoot-
schappen. In het Gooi was deze opheffing 
waarschijnlijk inmiddels niet meer nodig.

De schrijver van de dialoog aan het begin van 
dit artikel heeft zijn droevige verhaal over het 
wangedrag van de Patriotten laten volgen door 
een opgewekt tweede deel, waarin de dappere 
Pruisen het verschrikkelijke onrecht dat de 
Prins werd aangedaan gewroken hebben. Zelfs 
de Pruisische plunderingen waren uiteindelijk 
best te begrijpen: 

ZOON
Heb je ook van Hilversom gehoord
Zy hebbe my gezegd
Moorddaadig daar een Man vermoord,
Veel Plunderen uitgeregt.

VADER
Al wat tot haar verschooning dient,
Dat praaten zy wel voort,
Maar weetje de oorzaak wel, myn Vriend?

ZOON
Dat heb niet gehoord.

VADER
Zoo als het Leger marschte voort,
Om een der Commandanten
Te schieten uit een venster hoort,

Was dat niet assurante?
De Bende, hier door gantsch ontroert,
Men hieuw die Man aen stukken,
De drift die heeft haer aengevoerd:
Veel goederen weg te rukken.

ZOON
Dan kregen zy ook loon na werk
Voor deze boosheid valsch
En hebben zoo geladen sterk
Dit onheil op haar hals.
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19. Pfau (p. 113) zegt dat het Hilversumse ‘Genood-
schap von den Patrioten’ op de Pruisen vuurde. Nu 
gebruikt Pfau wel heel gemakkelijk de term Patriot-
ten als het om de vijand gaat. Maar het is de enige 
keer dat hij nadrukkelijk een exercitiegenootschap 
als tegenstander noemt. Daar staat tegenover dat 
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hebben afgelegd over een vechtpartij waarbij Krijt 
betrokken was. Zie: Utrechts archief, Registers van 
Criminele Sententies 1739-1795, nummers 2742 en 
2743 , vonnissen van 25 april 1789.

27. Geen plaats en geen jaar. Gezien de titel zal de uit-
gave van 1795 of later zijn, de gedichten zelf lijken 
eerder te zijn geschreven (‘die voor twee jaar was 
Patriot’ en ‘voor een jaar was ik Patriot’).

28. In Oud-Rechterlijk Archief Naarden, Criminele Rol 
8 mei 1788. Gemeentearchief Gooise Meren en 
Huizen SSAN 008.01, inv. nr. 3050.
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Archiefnieuws

Wouter van Dijk

De onderwerpen van de 
stukken zijn zeer divers en 
de datering loopt uiteen 
van de zeventiende tot de 
negentiende eeuw. Er zijn 
officiële bekendmakingen 
bij van het centraal gezag 
zoals de Staten-Generaal, 
het Uitvoerend Bewind van 
de Bataafse Republiek of de 
koning en zijn ministers. 
Deze publicaties houden 
vaak algemene maatrege-
len in die niet specifiek op 
Weesp zijn toegesneden. 
Dat wil echter niet zeggen 
dat ze niet interessant zijn. 
Zo is er de oproep van Koning Willem I aan 
zijn burgers om zich te bewapenen vanwege 
de opstand in België in 1830. Of wat te denken 
van de oproep uit 1795 van de Franse revoluti-
onaire regering via de Staten-Generaal om ge-
zamenlijk de strijd tegen Groot-Brittannië ter 
hand te nemen? Zo worden de grote lijnen van 
de Nederlandse geschiedenis ineens heel tast-
baar in de plaatselijke historie van een klein 
stadje als Weesp. 
 
Drinkgelagen 

Interessanter nog dan de landelijke bekend-
makingen zijn de stukken die betrekking heb-
ben op de lokale geschiedenis van Weesp en 
omgeving. Hieronder bevinden zich plakka-
ten van het plaatselijk bestuur zoals schout 
en schepenen en de burgemeesters van de 

stad. In het kader van de 
volksopvoeding in de ne-
gentiende eeuw zijn her-
haaldelijk verboden uitge-
vaardigd op het houden 
van drinkgelagen. Blijk-
baar dronk men in Weesp 
iets te graag gezamenlijk 
een borreltje met versto-
ring van de openbare orde 
tot gevolg. Dat de Wees-
pers graag hun eigen gang 
gingen, is te zien aan de 
vele verboden die de col-
lectie plakkaten telt: van 
het verbod tot het oprich-
ten van hooischelven bin-

nen de stad vanwege brandgevaar, tot een 
verbod op het drijven van ongeringde varkens 
door de stad en het omliggende gebied, bei-
de uit 1760. De varkens dienden een ring door 
hun snuit te krijgen om te voorkomen dat ze 
in de grond gingen wroeten, met schade aan 
bomen, dijken en andere waterkeringen als ge-
volg. En ook in Weesp moest het stadsbestuur 
zijn burgers erop wijzen vooral geen afval in de 
grachten te storten, getuige een plakkaat van 
17 juni van datzelfde jaar.

Tolgelden 

Andere interessante stukken uit de collectie 
zijn een ordonnantie over de tolgelden in de 
omgeving van Weesp uit 1675, een reglement 
voor de nachtwacht uit 1802, een plakkaat over 
wet- en regelgeving in de stad uit 1751 en een 

Oude plakkaten roepen Weespers tot de orde 
Samen een borreltje drinken met overlast tot gevolg

In de archieven van Weesp is veel moois te vinden. De collectie plakkaten van de stad is 
daar een goed voorbeeld van. Momenteel wordt er gewerkt aan het beschrijven van deze 
collectie van enkele honderden aanplakbiljetten en bekendmakingen om de inhoud van 
de stukken voor het publiek inzichtelijk te maken. 
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kennisgeving over de grensscheiding tussen 
Weesp en Weesperkarspel uit 1820. Wanneer 
de stukken beschreven zijn, worden de be-
schrijvingen gepubliceerd op de website van 
het RHC Vecht en Venen (www.rhcvechten-
venen.nl). Natuurlijk is men ook van harte 
welkom om de publicaties met eigen ogen te 
komen bekijken in onze studiezaal van het ar-

chief in het Weesper Stadskantoor. Elke maan-
dag- en dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 
12.00 uur.

Wouter van Dijk is archivist RHC Vecht en Venen

Dit artikel verscheen eerder in Historisch Weesp, 
nr. 12, februari 2017.

P. 289: Kennisgeving grensscheiding Weesp en Weesperkarspel uit 1820, ondertekend door burgemeester 
Barent Peelen. Hieronder: Door burgemeester Barent Peelen ondertekend reglement van 15 mei 1824 voor 
de bakkers en broodverkopers ‘der stad Weesp’. Onderaan: Verbod op het mishandelen van de Weesper 
stadszwanen uit 1768. Daarnaast werden ook geregeld de eieren gestolen.
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Links: Ordonnantie tappen en drinkgelagen uit 1815. Als ’s avonds de klok elf had geslagen, was het uit met 
de pret en mocht er niet meer getapt worden. Rechts: Ordonnantie uit 1668 waarin de belasting op wijn, 
brandewijn en ‘alderhande gedistileerde wateren, ten behoeve van dezer stede Weesp’ wordt geregeld.
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Frits Booy

Gooi- en Eemland, voor de jeugd beschreven
Fragmenten van een jeugdboek uit 1826

Het boek bestaat uit brieven waarin kinderen 
van veertien à zestien jaar aan vrienden van de-
zelfde leeftijd een reis beschrijven die zij met 
hun ouders door de Nederlanden en Luxem-
burg maken. Uit de opdracht blijkt duidelijk, 
waarom dit boek voor de jeugd geschreven is:

Aan alle Nederlandsche kinderen
Is het niet waar, mijne Kinderen! dat gij grootsch 
zijt op dezen titel? Grootsch in Nederland te wo-
nen, in Nederland geboren, in één woord, grootsch 
Nederlandsche kinderen te zijn!

Indien dit zoo is, vertrouw ik, dat gij ook belang 
zult stellen in alles, wat Nederland betreft, en dat 
eene beschrijving of liever eene reis door dit Land 
u niet onwelkom zal zijn. […]

Leest dan, mijne lieve Kinderen! dit Reisje. 
Leest het tot uw vermaak, leest het tot uw nut. 
Dat het uwe gevoelens van dankbaarheid en 
liefde opwekke en versterke. Dankbaarheid aan 
God, die het zoo beschikte, dat heden voor elf 
jaren (gij vergeet toch nooit den 18 Junij?) de 
vrijheid van dat dierbaar Vaderland bevochten 
werd, ten koste van het bloed onzer braven, 
 onder welke sommigen uwer welligt ook bloed-
verwanten tellen zullen. Maar ook de liefde voor 
den edelen Koning, ons aller Vader, die God ons 
in Zijne gunste gaf; de liefde omtrent geheel het 
Koninklijk geslacht, ja ook omtrent de Vorstelijke 
telgen, die met en nevens u opgroeijen, die de 
hoop der natie zijn, onder wier bestuur gij, dat 
God geve! eens in later tijden, even zoo geluk-
kig leven moogt, als uwe dankbare ouders onder 

het bestuur van hunnen voortreffelijken voorzaat 
[voor ouder].

Hier wordt de jeugd duidelijk gewezen op het 
belang van de herdenking van 18 juni 1815, de 
dag waarop Napoleon met zijn leger bij Wa-
terloo door de geallieerde legers werd ver-
slagen en vrede en vrijheid in Europa terug-
keerden. Ook de liefde voor en het belang 
van het  koningshuis wordt in dit boek bij de 
jeugd gepropageerd. Met ‘hunnen voortreffe-
lijken voorzaat’ wordt koning Willem I bedoeld, 
de grootvader van de ‘Vorstelijke telgen’, de 
leeftijdgenoten van de beoogde lezers van dit 
jeugd boek.

De stad Amersfoort

In Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en 
het Groot-Hertogdom Luxemburg gaat het ver-
zonnen echtpaar Waller met zijn drie tiener-
kinderen en een jonge Luxemburgse edelman 
van zestien jaar, die tijdelijk voor zijn educatie 
bij de familie woont, voor ruim zes maanden 
op reis om de kinderen, maar vooral de jonge 
gast, de Nederlanden en Luxemburg te laten 
leren kennen. Met ‘de Nederlanden’ worden 
hier bedoeld: de noordelijke en de zuidelijke 
Nederlanden (het latere Nederland en België) 
onder leiding van koning Willem I, sinds 1815 
koning van het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen en groothertog van Luxemburg.

Tijdens de reis komt men ook in Gooi- en 

Kinder- en jeugdboeken zijn nog al eens gewijd aan reizen, zodat de jeugd kan leren over 
plaatsen, landen, landschappen en mensen in eigen land of in het buitenland. En in of 
na barre tijden van malaise of buitenlandse bezetting wilde men de jeugd via een boek 
graag nationaal besef en vaderlandsliefde bijbrengen om gesterkt en optimistisch verder 
te kunnen gaan. Een goed voorbeeld van een jeugdboek waarin dit het geval is, is Reisje 
door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen 
(Amsterdam 1826) door A.B. van Meerten-Schilperoort.
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Eemland terecht, waarbij Baarn en de Vecht-
streek verhoudingsgewijs veel aandacht krij-
gen. Vóór Baarn wordt Amersfoort bezocht, 
een bezoek dat te aardig is om niet te vermel-
den, al ligt deze stad strikt genomen groten-
deels buiten onze regio. 

De citaten in dit artikel komen uit de elfde 
brief, dat is een brief van Carolina Waller, de 
dochter des huizes, geschreven aan haar vrien-
din Charlotte (Reisje enz., p. 109-115):

Des namiddags reden wij over het dorp de Bild 
naar Amersfoort, eene kleine, maar aangenaam 
gelegene stad, aan de Eem. Wij wilden daar ech-
ter niets bezien, maar bragten den avond wande-
lende door op de aangenamen Societeits-buiten-
plaats Randenbroek, waar wij door een der leden, 
die met ons de plegtigheid van den morgen [een 
remonstrantse kerkdienst] had bijgewoond, in-
geleid werden. Wij waren allen nog te zeer vervuld 
daarmede, om van iets anders te kunnen spreken.

Den volgenden dag bezigtigden wij de groote 
Kerk, waar wij fraai geschilderde glazen en een 
Monument voor VAN KAMPEN, den bouwmees-
ter van het Amsterdamsche Stadhuis, thans het 
Paleis, vonden. De R. Katholijke gemeente heeft 
eene fraaije, nieuwe kerk, met een torentje, en 
een goed kerkhof buiten de stad. De fabrijken van 
Amersfoorter diemet [sterke katoenen stof in 
keperbinding waarin een patroon is geweven] 
zijn zeer in verval, maar de armen-inrigting en de 
Diaconie-School werden zeer geprezen (wij deden 
nog vóór ons vertrek eene wandeling op het, in 

eenen Engelschen smaak aangelegde, landgoed, 
de Heilige Berg geheeten). Er is nog eene glasbla-
zerij voor groene flesschen; maar het voornaamst 
bestaan der inwoners is de tabaksteelt.

Deze stad heeft dikwijls en zwaar door brand en 
oorlog geleden. Ik sprak u, geloof ik, reeds eens van 
MAARTEN VAN ROSSEM, dien woesten krijgsman 
uit de XVI eeuw. Deze stoute [vermetele] krijger 
nam eens de stad in, en hield hier zoo schouw [af-
grijselijk] huis, dat men er dit versje op maakte:

Amersfoort was een kamp vol stieren,
Keyser noch koning kost [kon] haar regieren;
Maar toen MEERTEN VAN ROSSUM quam,
Die maeckte van elcke stier een lam.

Opvallend is dat een katholieke kerk wordt ge-
noemd, waarschijnlijk om te laten zien dat de 
katholieke bevolking ook meetelt in het nieuwe 
koninkrijk. Dat was eeuwenlang wel heel an-
ders! De geprezen armenzorg is natuurlijk van 
betekenis voor de vele werklozen, ontstaan 
door het verval van de textielindustrie (‘fabrij-
ken van Amersfoorter diemet’). Krijgsoverste 
Maarten van Rossum maakt na vele eeuwen 
nog een diepe indruk.

Soest en Baarn

Nu ging het op het dorp [sic!] Zoest en Baarn, 
waar wij zoo gaarne het wat verder gelegen Vors-
telijk Lusthuis Zoestdijk gezien hadden. Daar 
echter H.K. Hoogheden [kroonprins Willem en 

Illustratie uit het boekje ‘Reisje door het Koningrijk 
der Nederlanden enz.’ met daarop links het 
reisgezelschap. Huize ‘Cleyn Peking’ in Baarn.
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prinses Anna Paulowna] aldaar waren, kon dit 
niet zijn; echter werd ons dit rijkelijk vergoed, de-
wijl [doordat] wij onderscheidene malen de lieve 
jonge Prinsjes [Willem, Alexander en Hendrik] 
en het kleine Prinsesje [Sophie] op de wandeling 
ontmoetten. Zij liepen zoo eenvoudig daarhenen, 
en waren zoo vriendelijk en beleefd, dat men hen 
niet [!] voor vorstelijke kinderen zou aangezien 
hebben. Den Kroonprins noch de Kroonprinses 
waren wij niet zoo gelukkig van te zien. Zij waren 
eenen tour gaan rijden. Wij wandelden toch in 
de tuinen van dit fraaije Lusthuis, in 1816 door 
het dankbaar Vaderland den Held van Waterloo 
[kroonprins Willem] aangeboden. Eenige huizen 
in den Chineeschen smaak [Cleyn Peking en Can-
ton] gebouwd, met veelhoekige daken en vergul-
de schellen [stukken], behooren hier mede toe. 

Lieve CHARLOTTE! gij kunt u geen denkbeeld 
maken, hoe bemind de Kroonprins en Prinses hier 
zijn; men kon niet genoeg van hen vertellen. Eene 
eenvoudige boerin, bij wie wij ons eenige oogen-
blikken ophielden, om warme melk te drinken, 
zeide ons uit de volheid van haar hart: “zoudt gij 
wel gelooven, dat de jonge Prinsen dat even eens 
zoo zouden doen als gijlieden? Och ja, zij zijn 
zoo gemeen (zoo gemeenzaam wilde dit zeggen). 
En de Kroonprinses, och! dat is nu zoo waar een 
engel van een mensch. Denk eens, daar heeft zij 
een breischooltje voor kinderen opgerigt.” […]

Wij zijn vervolgens te Baarn in de Tapijtenfabrijk 
van den Heer COHEN geweest. O LOTJE! wat za-
gen wij daar heerlijke tapijten van allerlei soort; ik 

had er wel eenen dag willen blijven, om patronen 
voor tapisserie na te teekenen.

Dat het dorp Baarn veel aandacht krijgt, is be-
grijpelijk, omdat in de opdracht sprake is van de 
liefde voor de koninklijke familie. En het gezin 
van de kroonprins, de latere koning Willem II, 
woonde op paleis Soestdijk, hem geschonken 
vanwege zijn aandeel in de slag bij Waterloo. 
Zijn echtgenote Anna Paulowna deed veel aan 
liefdadigheid en steunde de oprichting van 
naai- en breischolen voor vrouwen en meisjes. 
Voor de reizende kinderen is het erg interessant 
om over deze familie te horen en vooral om de 
kinderen van de kroonprins te zien, al waren 
deze wel veel jonger dan de jeugdige reisgeno-
ten. Het betreft de prinsen Willem (geb. 1817), 
Alexander (geb. 1818) en Hendrik (geb. 1820) 
en hun zusje Sophie (geb. 1824).

De villa’s Cleyn Peking (1791) en Canton (1793) 
zijn gebouwd in opdracht van de schatrijke 
ondernemer Reinhard Scherenberg; het waren 
houten huizen in Chinese stijl, alleen ’s zo-
mers gerieflijk bewoonbaar. Hij schonk de vele 
werklozen in Baarn werkgelegenheid met het 
oprichten van een tapijtweverij in 1802, waar 
matten en vloerkleden van koehaar werden ge-
produceerd. De rivier de Eem leverde daarbij 
het spoelwater en diende als aan- en afvoer-
weg. In dorpen in de buurt vestigde Scheren-
berg een aantal spinscholen. In 1807 had hij 
ruim 300 arbeiders in dienst, onder wie vele 

De tapijtfabriek van Scherenberg in Baarn.



   TVE 36e jrg. 2018 295

kinderen. Onder andere door zijn spilzieke 
schoonmoeder raakte Scherenberg in geld-
nood en hij verkocht daarom zijn fabriek in 
1809 aan drie Amsterdamse ondernemers; di-
recteur werd toen E.G.W. Cohen. Dat de jonge 
briefschrijfster wel de ‘heerlijke tapijten’ in de 
Baarnse weverij zag maar niet de kinderarbeid, 
is opvallend.

Zijn Chinese woningen had Scherenberg in 
1808 verkocht aan koning Lodewijk Napoleon. 
In 1833 kwamen deze huizen in het bezit van de 
kroonprins. Jhr. B.Ph. de Beaufort, burgemees-
ter van Baarn, kocht in 1885 Cleyn Peking en liet 
de woning in 1890 slopen en vervangen door 
een riante stenen villa, die de naam Peking 
kreeg. Daar werd zijn dochter, de schrijfster 
Henriëtte de Beaufort, geboren. In 1948 kwam 
in deze villa het bureau van de Inspectie en de 
Ontvanger der Directe Belastingen van Baarn. 
Vanaf 2012 is woonzorglocatie Holland van de 
zorgorganisatie Domus Magnus in deze villa 
gevestigd.

Evenals de Chinese woning Cleyn Peking was 
Canton enige tijd in het bezit van de vermo-
gende ondernemer August Janssen, die Canton 
in 1910 liet vervangen door een grote stenen 
villa met dezelfde naam. Daarin zetelt al jaren 
het verzekeringsbedrijf Conservatrix; de villa 
werd in 1960 landelijk bekend in verband met 
de toen opzienbarende Baarnse moordzaak.

Loenen, Naarden, Weesp en Muiden

Na Baarn reist het gezelschap naar de provin-
cie Noord-Holland, waar men zich vermaakt 

met een anekdote over een huis in Loenen:

Nu deden wij een uitstapje in de Provincie Hol-
land, die hier wonderlijk met Utrecht in elkander 
loopt, zoodat men zegt, dat er te Loenen, een 
mooi dorp aan de Vecht, een huis zou zijn, met 
eene bedstede voor twee menschen, en dat juist 
het midden van die bedstede de grensscheiding 
tusschen die twee Provinciën is, zoodat de eene 
op Utrechtsch en de andere op Hollandsch grond-
gebied zou liggen. Hoe kluchtig, niet waar!

Naarden, Weesp en Muiden zijn kleine stadjes, 
waarvan de twee eersten [?] niet ver van de Zui-
derzee liggen. Naarden is eene sterke vesting, die 
in den jongsten oorlog [ten tijde van Napoleon] 
lang belegerd is geweest. De belegeraars hebben 
zich zoo dapper gedragen, dat zij de vergunning 
tot het dragen van een medaille gekregen heb-
ben. Hare haven naar de Zuiderzee is gedempt. 
Muiden is een klein maar vrolijk stadje. Het ligt 
aan den mond van de Vecht en de Zuiderzee, en 
bestaat grootstendeels uit visscherij en zoutziede-
rijen.

Het kasteel plagt bewoond te worden door P.C. 
Hooft, een’ der grootste geleerden van zijnen tijd; 
wij wandelden naar Muiderberg, een dorpje niet 
ver van Muiden, waar de aardigste echo is, welke 
ik immer hoorde. Het is even eens of eene stem 
uit den grond opkomt en duidelijk de woorden 
herhaalt. Men zegt echter, dat zij door het uit-
roeijen van eenige boomen eenigszins verzwakt 
zou zijn.

Weesp, aan de Vecht, is een niet onaardig plaatsj e, 
met eenige jeneverstokerijen. Het Stadhuis gelijkt 
juist naar het Amsterdamsche, maar in het klein. 

De echomuur in het Echobos in Muiderberg.De molen ‘Het Anker’ in Weesp.
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Een aantal schuiten, van een zonderling maaksel, 
kwamen hier zoet water laden, om dit te Amster-
dam te verkoopen. Mij dunkt, dat moet toch ook 
wel de eerste frischheid verloren hebben, als het 
zoo eens vier en twintig uren in die schuiten gele-
gen heeft; het zal nog al wat verschillen in smaak 
met dat heerlijke Geldersche water, hetwelk wij 
op Beekhuizen [landgoed in Rheden] dronken.

Het genoemde beleg van Naarden duurde van 
17 november 1813 tot 12 mei 1814. Nederlandse 
troepen onder leiding van generaal C.R.T. Kra-
ijenhoff belegerden de stad, die door Franse 
soldaten onder leiding van generaal J. Quétard 
de la Porte was bezet. Deze boden maanden-
lang weerstand.

Typerend voor de negentiende eeuw is het feit 
dat de schrijver Hooft hier slechts als geleerde 
geschiedschrijver (vanwege Nederlandsche His-
toriën, zijn levenswerk over de Tachtigjarige 
Oorlog: groots verleden plus nationaal gevoel!) 
wordt genoemd en niet als dichter en toneel-
schrijver. De passage over ‘de aardigste echo’ 
slaat op het voormalige landgoed Rustryk te Mui-
derberg, waar een halfronde muur, die moest 
dienen om jonge gewassen tegen de zeewind te 
beschermen, een sterk echo-effect gaf. In vroe-
ger tijden geloofde men dat het een orakelstem 

was, die uit de grond leek 
te komen. Sindsdien heet 
het bos ter plekke Echo-
bos, al is het echo-effect 
sterk verminderd. Was de 
moord op graaf Floris V te 
Muiderberg niet interes-
sant genoeg of onbekend 
bij de auteur? 

De briefschrijfster (of 
de auteur) vergist zich in 
de ligging van Weesp ten 
opzichte van de Zuider-
zee. Deze stad was eeu-
wenlang een producent 
van zeer uiteenlopende 
dranken: drinkwater uit 
de Vecht (ook gebruikt 
bij het produceren van 

bier en jenever), bier en jenever. Vanwege de 
stankoverlast waren de jeneverstokerijen uit 
Amsterdam verbannen. Ze werden toen in 
Weesp gevestigd: in de hoogtijdagen van de 
jeneverstokerij bevonden zich in deze stad 
33 branderijen, waarvan de moutmolen Het 
Anker de grootste en bekendste was. Alleen 
jenever uit Weesp mocht aan de VOC geleverd 
worden. Eind negentiende eeuw stopte de ei-
genaar van Het Anker als laatste de jeneverpro-
ductie. Sinds 2015 stookt een nazaat van hem 
op deze moutmolen weer deze drank, volgens 
een oud recept uit 1630.

De Vechtstreek

Hoewel de vervoermiddelen die het reisgezel-
schap tot nu toe benutte, nauwelijks genoemd 
worden, wordt nu expliciet het vervoermiddel 
vermeld:

Om alle manieren van reizen eens te beproeven, 
zetteden wij ons hier in de trekschuit en voeren 
de fraaije oevers van de Vecht langs. Het is wel 
eene gemakkelijke, maar geene aangename ma-
nier van reizen, men gevoelt zoo niet dat men 
van plaats verandert; en dan die stinkende tabak 
is verschrikkelijk hinderlijk. Gij moet weten, dat 

De buitenplaats ‘Rupelmonde’ aan de Vecht.
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de roef verhuurd was, en wij dus in het ruim za-
ten. Dáár vindt men dan ook allerlei gezelschap, 
en hoort somtijds de zotste praatjes.

Al de sluizen van deze rivier en die van den Vaart-
schen Rijn [kanaal dat de stad Utrecht en de 
Vecht met de Lek verbond] zijn verbreed, zoodat 
er nu de grootste Keulenaars [in de streek van 
Keulen gebouwde rijnaken] en alle Rijnschepen 
door kunnen. Zij komen nu door den Vaartschen 
Rijn in de Vecht, en zoo regelregt naar Amster-
dam, daar zij voorheen de Lek, den IJssel en het 
Haarlemmer Meer om moesten varen. Van daar, 
dat men die vaart, tot welke men voorheen drie of 
vier weken besteedde, nu in ééne of twee afdoet.

Te Rupelmonde [grote buitenplaats in het 
dorp Nieuwersluis] lieten wij ons afzetten. De ei-
genaar dezer fraaije buitenplaats volgt de beleefd-
heid en gastvrijheid van de Geldersche bezitters 
der landgoederen na, in zoo ver als hij fatsoenlij-
ken vreemdelingen vrijheid geeft op zijne plaats te 
wandelen, maar vooral den rijken schat van zijne 
in- en uitlandsche bloemen, planten en gewas-
sen te bezigtigen. Lieve CHARLOTTE! welk eene 
verscheidenheid zagen wij daar, zelfs in planten, 
welke tot dezelfde soort behooren! Wij bevonden 
ons als het ware in al de werelddeelen bij beurte 
verplaatst, want uit die alle waren talrijke voort-
brengselen daar. Vele vreemdelingen maken ook 
van deze gelegenheid gebruik, om deze verzame-
ling, de grootste in onze Noordelijke Provinciën, 
te zien.

De informatie over de trekschuit is interessant: 
in de roef mocht blijkbaar niet gerookt wor-
den, in het ruim kennelijk wel. Het ruim was 
het deel van de schuit, bestemd voor alle lagen 
van de bevolking, maar dan hoor je ook nog 
eens wat! De zogenaamde ‘trekschuitpraat jes’ 
waren in de achttiende en negentiende eeuw 
een populair genre: in enkele bladzijden druk-
werk werden op een speelse manier en in dia-
loogvorm actuele onderwerpen onder de aan-
dacht van het lezende publiek gebracht.

Koning Willem I hield zich onder andere be-
zig met het verbeteren van weg- en waterwegen 
om handel en verkeer in zijn land te bevorderen. 
Daarvan is hier de ‘Vaartsche Rijn’ een voor-

beeld. Het park van Rupelmonde was blijkbaar 
zo vermaard om zijn bloemen en planten, dat 
velen van heinde en verre deze kwamen bezich-
tigen.

Vervolgens reist het gezelschap af naar Woer-
den, waar de kinderen wordt verteld over de 
moordpartij door de Fransen ‘in den jongsten 
oorlog’ daar bedreven en waar hun vader aan 
hen een boek met platen erover laat zien. 

Anna Barbara Schilperoort (1778-1853) is geboren 
in Voorburg en kwam in Gouda terecht door haar 
huwelijk met de Goudse predikant Hendrik van 
Meerten. Ze opende in die stad met haar man een 
meisjeskostschool en zette zich in voor de armen-
zorg en het gevangeniswezen aldaar. Ze publi-
ceerde vele kinder- en jeugdboeken, schoolboeken, 
artikelen voor volwassenen over zedelijke en gods-
dienstige onderwerpen en vertaalde diverse boeken 
uit het Frans, Duits en Engels. Ze was eindredactri-
ce van Pénelopé, het eerste tijdschrift voor vrouwen 
(1821-1831), waarin naast allerlei informatie en 
afbeeldingen over handwerken ook artikelen, onder 
meer over de rechtspositie van de vrouw, aan de 
orde kwamen.

Bron
A.B. van Meerten-Schilperoort, Reisje door het Koning-

rijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxem-
burg, voor kinderen. Amsterdam, Schalekamp & van 
de Grampel, 1826.
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In Memoriam Els Scheltema (1937-2018)
Onvermoeibaar verdedigster van historisch erfgoed

Henk Michielse en Eva Schild

Els Scheltema werd geboren in Hengelo op 
15 november 1937. Zij ging kunstgeschiedenis 
studeren in Utrecht met bijzondere belangstel-
ling voor bouwkunst. In 1965 trouwde zij met 
de architect Carlos Scheltema, die zoals Els in 
een mooi interview in TVE (4, 2002) zelf ver-
telde, meer afwist van kunstgeschiedenis dan 
zij zelf, terwijl zij meer van bouwkunst wist 
dan hij. Zij gingen in Naarden Vesting wonen 
en hebben zich beiden sindsdien met niet af-
latende liefde ingezet voor deze vesting en 
vestingen in het algemeen. Zij werden beiden 
gevraagd als bestuurslid van wat toen de Stich-
ting Vrienden van de Vesting Naarden heette, 
kortweg het Vestingmuseum. Men dacht, ver-
telde zij zelf met humor, dat je kunstgeschie-
denis moest hebben gedaan om je met zo’n 
museum bezig te kunnen houden, maar ‘dat is 
niet het geval, je moet er gewoon geschiedenis 
voor kennen’ en ‘gevoel voor musea hebben.’ 
Zo kreeg Els belangstelling voor militaire ar-
chitectuur en tegelijkertijd voor de geschiede-
nis van het Gooi.

Stichting Menno van Coehoorn

Haar liefde voor militaire architectuur kon Els 
goed kwijt in de Stichting Menno van Coe-
hoorn, waarvan ze eerst medewerkster werd 
(1984) en later ook bestuurslid. De stichting 
was in 1932 opgericht met het doel te ijveren 
voor het behoud van historische vestingwer-
ken zoals vestingen, forten en kazematten, zo-

wel in Nederland als wat betreft vestingwerken 
van Nederlandse herkomst in het buitenland. 
‘Ik ben echt een beetje Menno geworden,’ zei 
ze in 2002 trots. Van de zes grotere artikelen 
die Els in TVE schreef, naast een aantal kleine-
re, waren de belangrijkste gewijd aan de Ves-
ting Naarden

In 1989 schreef zij ‘De restauratie van de 
voormalige vesting Naarden, 1964-1989’ en 
in 2005 in een speciaal nummer, gewijd aan 
Vijftig jaar Vesting Museum – Geschiedenis en 
toekomst van de Vesting Naarden, een bijdrage 
over ‘De restauratie van de Vesting Naarden en 
Naarden-Vesting in de twintigste eeuw’, terwijl 
zij in 1978 al over de geschiedenis van de toen 
25-jarige Stichting Vrienden van de Vesting 
Naarden had gepubliceerd.

Els heeft zich ook enorm ingezet voor het ver-
werven van de Europa Nostra Award vanwege 
de restauratie van de Vesting Naarden in de 
jaren 1964-1989, een inzet die haar de onder-
scheiding van Menno van Coehoorn opleverde. 
Onder de Utrechtse Poort is nog steeds de 
bronzen plak te zien, waarop te lezen valt, dat 
de Award is uitgereikt aan de Rijksgebouwen-
dienst vanwege de restauratie. Els toonde zich 
ook tevreden over de wijze waarop de NMO 
(Nederlandse Monumenten Organisatie) te-
genwoordig de vestingwerken onderhoudt, al 
waren zij en Carlos met vele anderen woedend 
toen de toenmalige regering de vesting ging 
afstoten. ‘Cultuurbarbaren,’ aldus Carlos.

De kroon op het publicitaire werk van Carlos 

Op 27 augustus vond, overeenkomstig haar wens, in de katholieke Sint-Vituskerk te 
Naarden de afscheidsdienst plaats voor Els Scheltema-Vriesendorp. De drukbezochte 
dienst werd gevolgd door een condoléancebijeenkomst in de Grote kerk. In de overweging 
van de voorganger werden kort twee eerbewijzen aangestipt die Els ten deel waren 
gevallen: de Menno van Coehoornmortier en de Emil Ludenpenning. Maar achter deze 
korte vermelding ging een lang leven schuil in dienst van historisch erfgoed en in het 
bijzonder ook in dienst van Els’ geliefde Vestingstad Naarden.
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en Els Scheltema over Naarden 
was de bundel onder redactie 
van Carlos: De Vesting Naar-
den. Een halve eeuw restaureren 
(Utrecht 2014), waarvan vooral 
deel 4 over ‘Restauratie en be-
heer van de vestingwerken’ be-
langrijk was met onder meer 
bijdragen van hen beiden (zie 
voor een bespreking van dit 
boek TVE 2 en 3, 2014).

Tussen Vecht en Eem

Els Scheltema schrééf niet al-
leen in TVE, zij heeft er nog 
veel meer voor gedaan. Zij 
zat in het bestuur in de jaren 
1979-1984 en was gedurende 
zestien jaar lid van de redactie, van 1977 tot 
1993, waarvan de laatste elf jaar ook als redac-
tiesecretaris. Ed van Mensch, die haar zo’n 
twaalf jaar in de redactie heeft meegemaakt, 
herinnert zich haar als een charmante gast-
vrouw bij de redactievergaderingen in haar 
fraaie huis. Met dezelfde charme, vertelt hij, 
wist zij conflicten met ontevreden auteurs op 
‘minnelijke wijze’ op te lossen. Het was vooral 
te danken ‘aan alle energie die zij aan het blad 
besteedde’ en ‘haar doortastend handelen’ dat 
de nummers van het tijdschrift goed gevuld en 
op tijd verschenen.

Els bewaarde dierbare herinneringen aan haar 
tijd bij TVE. Zij kende de meeste oprichters van 
de stichting persoonlijk en ze sprak vooral met 
grote liefde over een aantal redacteuren, met 
name de redactievoorzitters dr. Ad de Vrankrij-
ker en na hem mr. Micha Jolles aan wie zij in 
het tijdschrift vol sympathie een In memoriam 
wijdde. Ook over haar twee voorgangers als 
redactiesecretaris kon ze met waardering spre-
ken, de eerste redactiesecretaris van TVE, drs. 
Burchard Elias, met wie ze altijd zeer bevriend 
is gebleven en Jan Out, ‘een vreselijk enthousi-
ast mens’. Els heeft het wel altijd betreurd, dat 
TVE en De Vrienden van het Gooi, die van 1983 
tot 1996 de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het tijdschrift hadden, het niet samen zijn 
blijven uitgeven. Ze was lid van beide clubs en 
was even enthousiast voor beider doelstellingen, 
geschiedenis en natuur en landschap. Els is TVE 
altijd trouw gebleven. Zij sloeg geen Open Dag 
of andere symposia over en vond het heerlijk als 
oude en nieuwe TVE-ers haar bezochten om te 
praten over alles wat haar aan het hart lag op 
het gebied van de regionale geschiedenis en de 
materiële uitingen daarvan. Zo zullen we haar 
ook altijd blijven gedenken: een onvermoeibaar 
verdedigster van historisch erfgoed.

Eva Schild was redactiesecretaris van TVE en sinds 
de middelbare school met Els bevriend.
Henk Michielse was TVE-voorzitter en hoofdredac-
teur van TVE.

 

Redactievergadering van TVE ten huize van Els Scheltema. Van rechts 
naar links: Els Scheltema, mr. M. Jolles, dr. A. de Vrankrijker en  
dr. W. Kraak
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Joris Cammelbeeck

Verslag Open Dag 2018
Het kolonialisme is nooit ver weg

In tegenstelling tot an -
dere jaren liet TVE- 
voorzitter Jan Vollers 
bij de opening van de 
jaarlijkse Open Dag 
van TVE, op 6 oktober 
in Baarn met als the-
ma Sporen van Indië 
tussen Vecht en Eem, 
zijn verwijzing naar 
het mooie nazomerweer achterwege. Dat had 
79 bezoekers er niet van weerhouden zich in 
het schitterend gerestaureerde oude gemeen-
tehuis uit 1907 te verzamelen en twee lezingen 
rond dit thema bij te wonen. Eerst dankte Vol-
lers de gemeente Baarn, die deze locatie om 
niet ter beschikking had gesteld en de Histo-
rische Kring Baerne voor medeorganisatie van 
de Open Dag. Hoewel die in het teken stond 
van het verleden, ontbrak de actualiteit niet. Er 
stond een collectedoos bestemd voor een bij-
drage ter bestrijding van de gevolgen van de 
aardbevingsramp en de tsunami op Sulawesi. 
En het publiek werd uitgenodigd aan de hand 
van een quizformulier zijn kennis van Neder-
landse woorden met een Indische oorsprong 
te testen. De winnaar ontving aan het eind van 
de dag een Indonesisch kookboek.

Voordat hij burgemeester Mark Röell het 
woord gaf, stond Jan Vollers kort stil bij enkele 
zaken die hem in verband met het thema In-
dië waren opgevallen. Inhakend op de discus-
sie over het veranderen van straatnamen met 
een verwijzing naar het koloniale verleden en 
de naam van de Coentunnel, constateerde hij 
dat het artikel van Ben de Vries in het thema-
nummer melding maakte van de Indonesische 
ambitie de zogeheten spice trail (de specerijen-
handel door de VOC) op de Unesco-lijst van 
werelderfgoed geplaatst te krijgen. Tegen die 
tijd kan de vlag bij Conimex uit en zullen we 
anders naar J.P. Coen kijken, voorspelde Vol-

lers met een knipoog. 
Hij voorspelde ook dat 
we over vijf jaar, als 
het huidige onderzoek 
naar het optreden van 
Nederlandse troepen 
in Indië klaar is, er an-
ders gekeken zal wor-
den naar de zogeheten 
politionele acties. 

In zijn welkomstwoord zei Röell dat Baarn 
Indië in zijn genen heeft en dat sporen overal 
in de gemeente zijn te vinden. De vele villa’s 
maar ook de Indische buurt met zijn namen 
die verwijzen naar eilanden in de Indische ar-
chipel. Resten uit de periode dat Indië nog Ne-
derlands was hebben Baarn gevormd. Na de 
dekolonisatie kwamen vele bewoners uit het 
voormalige Indië naar Baarn en vonden er een 
onderkomen, zoals in het opvangtehuis Patria.

Om het Indische verleden in Baarn recht te 
doen worden de te conserveren panden onder-
gebracht op een zogeheten waardekaart. Ook 
is er plaats voor de moeilijke periode van de Ja-
panse bezetting van Nederlands-Indië (1942-
1945), tijdens de herdenking van de capitulatie 
van Japan op 15 augustus. Hij zei zich bewust 
te zijn van de gevoeligheid van dit onderwerp 
dat gevoeliger lijkt te worden naarmate het 
aantal mensen kleiner wordt dat die periode 
heeft meegemaakt. Hij vertelde dat er wordt 
gezocht naar een manier om deze herdenking, 
naast de herdenking van slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog bij het reguliere monu-
ment en bij dat voor de joodse slachtoffers, 
een vorm te geven.
 
Monopolie op films

Vervolgens kreeg Gerda Jansen Hendriks, his-
toricus en eindredacteur van het tv-programma 
Andere Tijden het woord. Hoewel haar lezing 
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in het programma stond aangekondigd als 
Wat het Nederlandse publiek te zien kreeg van 
de oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1949, kon-
digde zij aan die opdracht toch wat ruimer te 
hebben opgevat. Haar reeks filmbeelden uit 
Indië begon dan ook dertig jaar eerder met 
een werkbezoek in 1919 door de toenmalige 
gouverneur-generaal Van Limburg Stirum aan 
de Molukken. Zij benadrukte dat alle films 
in Nederlands-Indië door de overheid of het 
bedrijfsleven zijn vervaardigd, bovendien be-
stond er in de periode 1946-1949 een staats-
monopolie op het maken van films.

Aanvankelijk werden alle films gemaakt in 
opdracht van het Encyclopedisch Bureau, een 
overheidsdienst die in 1910 was opgericht. 
Aan het einde van de negentiende eeuw, begin 
twintigste eeuw, probeerde de Nederlandse 
overheid greep te krijgen op dit uitgestrekte 
gebied door zoveel mogelijk kennis te verza-
melen. Kolonialisme als een technocratisch 
project. Later is dit bureau omgedoopt tot het 
Gouvernements Filmbedrijf. De grondstoffen 
van Indië, maakte Jansen duidelijk, hadden 
een grote aantrekkingkracht op Japan, de op-
komende Aziatische macht. De verdediging 
van de archipel was de taak van het Konink-
lijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), eigenlijk 

een politiemacht die vooral 
de binnenlandse orde moest 
bewaren. Na de Japanse aan-
val op de Amerikaanse vloot 
in Pearl Harbor, december 
1941, volgde in maart 1942 
de Japanse aanval op Java 
dat in een week tijd onder 
de voet werd gelopen. Een 
eyeopener voor de Indonesi-
sche bevolking die zag dat 
de Nederlanders niet altijd 
superieur waren aan Azia-
ten, en een voedingsbodem 
voor een breder gevoeld na-
tionalisme.

Na de bezetting van Indië 
zocht de Nederlandse rege-
ring, die in 1940 naar Londen 

was uitgeweken, steun onder de bondgenoten. 
Vooral bij de Verenigde Staten die overigens 
kritisch stonden tegenover de Europese ko-
loniale mogendheden. In New York werd een 
Netherlands Information Bureau opgezet dat 
rooskleurige films maakte over Indië. Zoals de 
film The Dutch Tradition die de Nederlandse 
identiteit benadrukte en die overal in de VS, 
vooral op scholen en universiteiten, werd ver-
toond. De strekking is dat Nederlanders weten 
hoe ze moeten afrekenen met een vijand, het 
water of kwaadwillende buren, zij hun eigen 
problemen oplossen zonder anderen te hinde-
ren, een grote vrijheidsdrang bezitten en een 
betrouwbare partner zijn tegen de nazi’s. 

De film eindigde idealistisch. Het koninkrijk 
der Nederlanden werd afgeschilderd als een 
multiculturele samenleving. De reden dat de 
film nooit in een Nederlandse bioscoop is ver-
toond, ontdekte Jansen Hendriks na archief-
onderzoek. Er werd met het oog op een Ame-
rikaans publiek verwezen naar een toespraak 
van koningin Wilhelmina, waarin zij sprak over 
een toekomstig gemenebest met Indië dat ge-
kenmerkt zou worden door het op gelijke voet 
samenleven van Europese en Aziatische inwo-
ners. Het verwijt van kolonialisme zou Neder-
land dan niet meer treffen. Dat gemenebest in 

Tijdens de films over de politionele acties bij de lezing van Gerda Jansen 
Hendriks.
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de vorm van een federatie 
kwam er niet. De nationa-
listen onder leiding van 
president Soekarno maak-
ten van de Republiek Indo-
nesië een eenheidsstaat.
 
Bloedig eindspel

Dat bracht Jansen Hen-
driks bij hét thema van 
haar lezing: het bloedige 
eindspel waarop de Ne-
derlandse aanwezigheid in 
Indië uitliep en hoe daar 
in beeld over in Nederland 
werd bericht. Niet gehin-
derd door kennis van wat 
de Japanse bezetting in Ne-
derlands-Indië had teweeg-
gebracht, het feitelijke ein-
de van het koloniale Indië, 
trachtte de regering in Den Haag na de capitu-
latie van Japan de draad weer op te pakken. Een 
guerrilla-oorlog met Nederland en een burger-
oorlog tussen Indonesische groeperingen was 
het gevolg. Dat het herstel van de Nederlandse 
aanwezigheid als rechtmatig werd gezien – ge-
steund door het overgrote deel van de publieke 
opinie – bleek uit de naamgeving van het mi-
litaire optreden: politionele acties. Herstel van 
rust en orde, geen oorlog.

Voor zij beelden toonde van het optreden van 
Nederlandse militairen onderstreepte Jansen 
Hendriks dat die afkomstig waren van Mul-
tifilm Batavia dat later het Gouvernements-
filmbedrijf Multifilm Batavia ging heten. Het 
bedrijf had het monopolie op het maken van 
films. Met als doel het overbrengen van de 
officiële reden van de militaire aanwezigheid: 
helpen bij de wederopbouw en bescherming 
van de gehele bevolking, Aziatisch, Europees 
en gemengd, tegen de opstandelingen. Scènes 
uit een film over een militaire patrouille maak-
ten soms nogal knullig duidelijk hoe dat ging.

Jansen Hendriks, die op 27 november op 
het onderwerp Koloniale Film: beelden met een 

lange adem hoopt te pro-
moveren, legde uit dat deze 
beelden een overheersende 
rol hebben gespeeld en nog 
spelen bij de vorming van 
onze opvatting, politiek en 
moreel, over de dekoloni-
satie van Indië. Beelden 
die behalve door censuur 
ook werden bepaald, door-
dat de 35 millimeter came-
ra’s waarmee ze werden 
‘geschoten’ te zwaar en te 
log waren om in het veld 
te worden gebruikt. Maar 
afgezien daarvan was het 
Gouvernementsfilmbedrijf 
niet opgericht om oorlogs-
handelingen te filmen, dat 
moest het leger doen. De 
paar films waarin wel oor-
logshandelingen te zien 

waren, zijn indertijd door gouverneur-generaal 
Van Mook ongeschikt bevonden voor vertoning 
in Nederland, vertelde Jansen Hendriks.

De reportages die het Polygoon Journaal in de 
Nederlandse bioscopen vertoonde, bestonden 
uit materiaal dat het filmbedrijf leverde. Het 
propagandistische materiaal spoorde ook met 
het ‘beeld’ dat de kranten van het conflict gaven. 
Uit de filmbeelden van toen valt niet op te ma-
ken dat er veel fout ging – marteling, executies 
zonder vorm van proces, brandstichting, plun-
dering etc. – tijdens de politionele acties. Het 
ontkennen van oorlogsmisdaden door Neder-
landse militairen en de ophef die er steeds weer 
ontstaat, als die aan de orde komen, verklaarde 
Jansen Hendriks onder andere door het gebruik 
van de filmbeelden van destijds. De D-Day- 
mythe is blijven hangen, zoals zij met beelden 
illustreerde, en daarin past vragen stellen over 
het gedrag van veteranen niet.

Het verleden gaat niet weg

Na een korte pauze kwam Remco Raben aan 
het woord. Hij lichtte toe dat hij door drie func-

De lezing van Remco Raben.
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ties bij het onderwerp van de open dag betrok-
ken was. Hij doceert internationale betrekkin-
gen aan de Universiteit van Utrecht, bekleedt 
aan de Universiteit van Amsterdam de leer-
stoel Koloniale en postkoloniale literatuur- en 
cultuurgeschiedenis en neemt met collega Pe-
ter Romijn deel aan het grote onderzoek naar 
de politieke context van het geweld tijdens de 
dekolonisatie (1945-1950). 

Raben, die een lezing met een stichtelijke in-
slag in het vooruitzicht stelde, vroeg zich af 
waarom het koloniale verleden van Nederland 
steeds weer terugkomt en waarom ‘we’ daar zo 
moeilijk over kunnen praten. Of liever, waarom 
we de termen niet kunnen vinden, waardoor 
we gemakkelijk over het verleden kunnen pra-
ten. Hij zei verder de indruk te hebben dat het 
koloniale verleden de laatste tien jaar steeds 
vaker en heviger terugkomt. Bovendien is 
het emotioneler en politieker geworden door 
verwante thema’s als slavernij, straatnamen, 
racisme, identiteit en Zwarte Piet. Het koloniale 
verleden is onder ons, daar valt niet aan te ont-
komen en het gaat niet weg, zo hield hij zijn 
gehoor voor.

Om niet voorbij te gaan aan het regionale 
aspect van de open dag refereerde hij aan een 
project van de Universiteit Leiden van Dick 

Rozing die onderzoek 
doet naar de oorsprong 
van Indische buurten 
(62). Raben bekende eerst 
wat sceptisch te hebben 
gestaan tegenover dit 
project, ook omdat hij 
vreesde voor oninteres-
sante verhalen. Daar bleek 
geen sprake van, doordat 
er zeer uiteenlopende re-
denen voor die buurten 
hebben bestaan in de di-
verse gemeenten. Zoals in 
Baarn waar Amsterdamse 
regenten vele villa´s bouw-
den evenals later ook on-
dernemers die in Indië 
hun fortuin hadden ge-

maakt. In de jaren twintig werd een echte In-
dische buurt gebouwd. Enige hilariteit oogstte 
Raben met zijn mededeling dat er in Baarn 
naast de bekende Javastraat, Lombokstraat en 
Balistraat, ook een Balidwarsstraat bestaat. La-
ter komt er ook een Van Heutszlaan, die laat 
zien hoe er over de Atjeh-oorlog (1873-1914) 
en de rol van Van Heutsz daarin werd gedacht. 
Een oorlog die naar schatting honderdduizend 
inlanders het leven heeft gekost.

Raben bekende kritisch te staan tegenover 
de koloniale politiek, maar niet per se alles 
te willen uitwissen wat aan die periode her-
innert. Het moderne kolonialisme, zoals dat 
in de loop van de negentiende eeuw opkwam, 
omschreef hij als een van de meest bepalende 
ontwikkelingen in de moderne geschiedenis. 
Hij wees op het aantal landen dat nu bestaat, 
hoe de grenzen van die landen tot stand kwa-
men en de manier waarop wij naar de wereld 
kijken. Die is zeer bepaald door de koloniale 
ervaring. En vooral welke gevolgen de koloni-
ale periode en de dekolonisatie hebben gehad 
voor de landen in kwestie.

Na deze inleiding kwam hij tot de kern van 
zijn verhelderende en boeiende lezing over wat 
hij omschreef als ‘omgaan met het omgaan 
met het verleden’. Hij bracht de voortdurende 

De lunch in restaurant ‘Peking’.
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verwarring over de koloniale geschiedenis met 
zeven punten in kaart: ambivalentie, amnesie/
afasie, trauma, schande, trots, uitzondering 
(van het Nederlandse kolonialisme) en de toe-
komst. 

Twee harten in een borst

Die ambivalentie of tegenstrijdigheid is vol-
gens Raben goed samengevat door een kolo-
niale auteur, A. Alberts. Als assistent-contro-
leur op Madura was Alberts medewerker van 
het koloniale regime in de jaren dertig en werd 
hij geïnterneerd door de Japanners. Hij verde-
digde het koloniale tijdperk tot het einde van 
zijn leven. In het boekje Een kolonie is ook maar 
een mens legt hij uit dat de goede bedoelingen 
van het kolonialisme ook moeten worden on-
derkend. Maar ook dat die periode voorbij is, 
waarna Nederland aan de verkeerde kant van 
de geschiedenis terecht is gekomen en de In-
donesiërs op eigen benen moeten staan. Al-

berts gaf er blijk van zowel een koloniaal hart 
als een antikoloniaal hart te bezitten. Een der-
de hart was het trauma dat hij overhield aan 
het interneringskamp.

Volgens Raben leven we nog steeds in een 
postkoloniale situatie. Niet doordat die tijd 
post is, voorbij is, maar ‘post’, doordat die nog 
niet voorbij is. Er kloppen verschillende harten 
in één borst en de morele coördinaten ontbre-
ken om die koloniale geschiedenis een plek te 
geven. Dit leidt tot allerlei tegenstrijdigheden, 
emoties en politieke tegenstellingen. Naar zijn 
mening komt dat, doordat de geschiedenis 
van Indië niet nationaal gemaakt kan worden, 
zoals de Duitse bezetting van Nederland. 

Die koloniale ervaring past ook niet in onze 
cultuur, omdat het een minderheidservaring 
is. Weinigen hebben nog of hadden er een 
directe ervaring mee. Nederlanders wisten er 
weinig van en hadden na 1949 een negatief 
oordeel, zodat voormalige inwoners van Indië 
hun mond maar hielden. Nog ingewikkelder 

Tijdens de excursies (hier in het Cantonspark) was het prachtig weer.
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maakte Raben het beeld door erop te wijzen 
dat goed en fout door alle groepen heenloopt 
die met Nederlands-Indië, de koloniale perio-
d e en de Japanse bezetting te maken hadden. 
De rollen van daders en slachtoffer wisselen 
elkaar vaak af, als gekeken wordt naar wie in 
de loop der jaren wie interneerde of wie gevan-
gen zette. Het koloniale verleden kan nooit een 
gedeelde mythe worden en het verhaal van een 
natie is nu juist altijd een mythe.

Ook wordt het koloniale verleden vaak verge-
ten, aldus Raben. Het komt wel in boeken voor, 
maar in de marge. Het is een vorm van amne-
sie of een doofpot. We willen ook niet weten, 
wat er allemaal is gebeurd, een vorm van on-
verschilligheid. Dit bleek al uit de belangstel-
ling in 1949 voor de soevereiniteitsoverdracht 
in het paleis op de Dam. Op die druilerige 
dag stond maar een handjevol mensen op de 
Dam, vooral Indonesische studenten. Alberts 
citerend zei hij dat Nederlanders zich nooit 
betrokken hebben gevoeld bij Indië. Hetgeen 
ertoe leidt dat vergeten rekeningen plotseling 
weer kunnen opkomen en in de media als 

een vergeten drama worden gepresenteerd. 
Onzin, volgens Raben. Van herontdekking is 
geen sprake. En van een doofpot al helemaal 
niet, als het gaat om excessen en oorlogsmis-
daden. Vanaf de jaren veertig ontstaat daar om 
de paar jaar een relletje over. Dat Nederlandse 
militairen geweld hebben gebruikt, is al lang 
bekend. Daar doet het geweld tijdens de ber-
siap (beginperiode van de onafhankelijkheids-
strijd, 1945-1946, JC) door de pemoedas, de 
revolutionaire jongeren, niets aan af.

Het derde punt dat Raben noemde, is het 
slachtofferschap dat onder alle betrokken 
groepen even zo vele trauma’s tot gevolg had. 
Daarin vormen de migranten, Indische Neder-
landers die na 1949 naar Nederland kwamen, 
een speciale groep. Zij moesten hun geboorte-
land achterlaten en kwamen naar een vreemd 
land. Zij ondervonden opeenvolgende trau-
ma’s: Japanse internering, de bersiap en migra-
tie naar een hun vreemde samenleving die hen 
niet begreep of naar hen wilde luisteren. Met 
protesten en frustraties als gevolg. Zo heeft de 
Nederlandse regering hun ambtenarensalaris-

De Wintertuin in het Cantonspark.
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sen tijdens de Japanse bezetting niet doorbe-
taald. De marine en het bedrijfsleven deden dat 
wel. Of het bezoek van de Japanse keizer Hiro-
hito in 1971, dat tot hevige protesten leidde. Of 
het rotte ei voor premier Lubbers bij de Indië-
herdenking, omdat hij gezegd zou hebben dat 
het maar eens afgelopen moest zijn met dat 
oprakelen van het verleden.

Massaslachtingen

Dit alles bracht Raben op het koloniale verleden 
als een trauma, maar ook als een schande die 
de laatste jaren steeds sterker lijkt te worden. 
Onlangs verscheen het eerste boek in de Neder-
landse geschiedenis waarin alle koloniale oorlo-
gen van Nederland in Indonesië door de journa-
list Piet Hagens op een rij zijn gezet. In Europa 
was Nederland sinds de Napoleontische tijd, 
met uitzondering van de Belgische opstand, 
een vredelievende natie. Maar in Indonesië was 
Nederland een oorlogvoerende natie die vuile 
oorlogen voerde. Het waren massaslachtingen 
met een genocidaal karakter, zo noemde Raben 
die oorlogen met verwijzing naar historisch on-
derzoek. In de negentiende eeuw ging het om 
rond de half miljoen doden. De VOC was er 

maar gedurende twee jaar 
in zijn tweehonderdjarig 
bestaan niet in oorlog. 
Bij een zuinige schatting 
ligt het aantal slachtof-
fers van de hele koloniale 
periode, inclusief de on-
afhankelijkheidsoorlog, 
op een miljoen doden. 
Door onthullingen over 
de praktijk van de poli-
tionele acties wordt dat 
verleden geframed in mo-
rele termen. En dan moet 
Jan Pieterszoon Coen het 
steeds weer ontgelden, al-
dus Raben.

Het beeld noemde hij 
niet compleet, als er niet 
ook werd gewezen naar 

tekenen van trots of althans naar degenen die 
positieve kanten aan het kolonialisme zien. 
Die trots is er ook in de Nederlandse samen-
leving en die werkt volgens Raben vrij subtiel 
en geldt vooral de compagnieën. Zoals pre-
mier Balkenende die tijdens een Kamerdebat 
(2002) sprak van een VOC-mentaliteit. Of 
oud-minister van Economische Zaken, Hans 
Wijers, die bij de presentatie van een boek 
over de West-Indische Compagnie (WIC) en 
de VOC, refereerde aan de WIC als een voor-
beeld van handelsgeest en doortastendheid. 
Een nogal krasse uitspraak, vond Raben, want 
de WIC heeft een half miljoen Afrikanen onvrij-
willig over de Atlantische Oceaan gezonden, 
van wie er honderdduizend het niet haalden.

Ook onder historici heeft deze trots aan-
hangers. De Britse historicus Naill Ferguson 
meent dat de Britten via het kolonialisme de 
moderniteit over de wereld hebben verspreid. 
In Nederland deelt historicus Wim van den 
Doel die opvatting. Raben achtte die opvat-
ting historisch problematisch en getuigen van 
veronachtzaming van enige feiten. De socio-
loog Jac. van Doorn noemde Indië in zijn boek 
De laatste eeuw van Indië Nederlands grootste 
avontuur, waardoor dat romantische beeld van 

Prijswinnaar Van de Pijpekamp van de ‘Indische quiz’. 
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het koloniale project mede post kon vatten.
Volgens Raben hebben al deze tegenstrijdige 

emoties, feiten en opinies als gevolg dat we 
maar geen eenduidige greep krijgen op het ko-
loniale verleden. Daarbij komt dat Nederland 
nooit een imperiale mythe deel heeft gemaakt 
van de nationale identiteit, in tegenstelling 
tot de Britten en de Fransen. Nederland be-
schouwde zichzelf als een uitzondering en als 
een beter soort kolonisator die ethisch werd 
gemotiveerd. Overigens kwam scholing voor 
de lokale bevolking pas de laatste drie decennia 
op gang en heeft maar een smalle laag van de 
bevolking daarvan geprofiteerd, aldus Raben 
die in lijn met Van Doorn het technocratisch 
element van het Nederlands kolonialisme on-
derstreepte. Hij rondde af met de constatering 
dat Nederlanders graag depolitiseren en con-
sensus zoeken en dat daarom Indië nooit is 
gezien als onderdeel van een imperium, zoals 
de Britse koloniën dat onder koningin Victoria 
dat wel waren. Ook dat element heeft tot in de 
dekolonisatieoorlog een rol gespeeld. 

Hoe moeten we nu verder? Hoe ziet onze 
postkoloniale toestand er nu uit? Raben wilde 
er wel een weddenschap op afsluiten dat deze 
situatie nog geruime tijd zal voortduren. Vooral 
omdat het Westen, ook Nederland, nooit ter 
verantwoording is geroepen. Door machtsver-
schuivingen in de wereld gaan alle landen die 
zijn voortgekomen uit het kolonialisme, een 

spiegel voorhouden 
aan het Westen. Dit is 
onder andere te zien in 
het gedrag van China 
dat in de negentiende 
eeuw quasi werd ge-
koloni seerd. Een an-
dere ontwikkeling is 
de komst van migran-
ten en de weerstand 
die de migrantenstem 
oproept. Ra ben con-
stateerde dat zij het 
koloniale wereldbeeld 
aanvechten dat twee 
eeuwen heeft bestaan. 

En ook dat ‘onze’ reactie daar weer op door 
migranten niet onbegrijpelijk wordt terugge-
bracht tot racisme. Met alle rabiate reacties 
daar weer op van blanke Nederlanders op soci-
ale media. Raben voorspelde nogmaals dat die 
spiegel van ons koloniale erfgoed steeds weer 
voor onze neus zal worden gezet. Of we het 
leuk vinden of niet en hij troostte zijn gehoor 
met de mededeling dat we van dingen afscheid 
zullen moeten nemen en dat we ook zonder 
de naam Van Heutsz gelukkig kunnen worden. 

Excursies en meer films

Na deze stichtelijke woorden was het tijd voor 
de lunch in het nabij gelegen restaurant Peking 
waar een zeer smakelijke Indonesische maal-
tijd werd geserveerd. Dankzij het mooie nazo-
merweer kon die ook buiten worden genoten. 
Daarna splitsten de deelnemers zich op in drie 
groepen. De minder mobiele deelnemers aan 
de Open Dag kozen voor een vertoning van 
films over Indonesië in het souterrain van de 
Openbare Bibliotheek, de Oudheidkamer van 
de Historische Kring Baarn. De twee andere 
groepen kregen een leerzame rondleiding van 
publiciste Wil Hordijk door de Baarnse villa-
park en een gids van de Stichting Vrienden van 
het Cantonspark die zich vanaf 1993 inzet voor 
de botanische en cultuurhistorische waarden 
van het park.

Deelnemers in de Wintertuin van het Cantonspark.
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Na een korte inleiding van gids Wil Hordijk, 
auteur van onder andere het boek Torens van 
Baarn over de ontstaansgeschiedenis van de 
vier villaparken in Baarn, gingen de deelne-
mers aan excursie A op weg. De route voerde 
via de Pekingtuin waar ooit de villa Peking 
stond naar het voormalige Baarn Buurt station, 
nu bekend als restaurant De Generaal, naar 
villa Mariaheuvel en de daarnaast gelegen villa 
Woudestein. Al wandelend wees Wil Hordijk 
op allerlei oosterse details aan de villa’s, zo-
als houtsnijwerk, lantaarns en draken. Ook 
het voormalige Baarnsche Sanatorium, ook wel 
Badhotel genoemd, aan de Julianalaan werd 
bekeken. Na een brand in de jaren zeventig 
zijn de bruikbare resten geïntegreerd in nieuw 
gebouwde zijgevels van een residence voor ou-
dere bewoners. De deelnemers aan de excursie 
werden op de bovenste verdieping van de to-
ren van het hotel ontvangen door enkele leden 
van de Vereniging van Eigenaren. Destijds kon 
men vanaf de toren de Zuiderzee zien en de 
Utrechtse Dom. Tenslotte werd het indrukwek-
kendste gebouw bereikt, villa Parkwijk. De villa, 
ontworpen door architect J.W. Hanrath, werd 
bewoond door jhr. Van der Wijck, oud-gouver-
neur-generaal van Nederlands-Indië. 

De deelnemers aan excursie B togen naar het 
Cantonspark en de voormalige Wintertuin. Au-
gust Janssen, de bewoner van de nabijgelegen 
villa Canton, die zijn fortuin maakte in Oost-In-
dië, liet het park aanleggen tussen 1905 en 
1915. Vanaf 1920 was het in gebruik voor het 
onderwijs in de plantkunde aan de Universiteit 
van Utrecht en herbergde het onder andere de 
proeftuin van het Phytopathologisch laborato-
rium van de schimmeldeskundige en eerste 
vrouwelijke hoogleraar in Nederland, Johanna 
Westerdijk. In 1987 kwam het park in beheer 
van de gemeente Baarn. 

De wandeling voerde niet alleen langs bij-
zondere bomen als de zakdoekjesboom en de 
watercipres, maar ook langs de Collonade, een 
open tempeltje op een verhoging, en langs het 
Tennishuisje, zo genoemd, omdat het aan de 
inmiddels verdwenen tennisbaan lag. Bij de 
Wintertuin werden de deelnemers gastvrij ont-

haald door de exploitant van deze plantenkas, 
waar ooit August Janssen vanaf 1915 zijn gas-
ten ontving. Binnenkort hoopt zij er een hore-
cagelegenheid uit te gaan baten. Nu al kunnen 
groepen onder de noemer Wintertuinexperience 
proberen uit de Escaperoom die daar is opgezet 
te ontsnappen.

In de bibliotheek genoten vijftien bezoekers 
van een zwart-wit film van Willy Mullens over 
de Indische archipel, waarin uitvoerig werd 
stilgestaan bij alle aspecten van het leven in 
Nederlands-Indië, zowel op het platteland en 
als in de steden. Een land om heimwee naar 
te hebben en te houden. Dat werd wel duide-
lijk. De moeizame relatie met Nederland, die 
de eerste decennia van de onafhankelijkheid 
onder president Soekarno kenmerkte, werd 
in 1971 genormaliseerd met een staatsbe-
zoek van drie weken door koningin Juliana en 
prins Bernhard aan diens opvolger president 
Suharto. In een kleurenfilm, in de stijl van 
Multi film Batavia, werd verslag gedaan van het 
in alle opzichten geslaagde bezoek.

Een dag vol indrukken en voor sommigen 
van herinneringen van uiteenlopende aard 
werd afgesloten in de Oudheidkamer van de 
HK Baer ne met een drankje en Indonesische 
hapjes. Maar niet nadat Machteld Olthof na-
mens TVE en de Historische Kring Baerne aan 
Hans van de Pijpekamp de prijs voor zijn bijna 
foutloze quizformulier had overhandigd.

Met dank aan Astrid Becker en Ine Wanmaker. 
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Uitreiking Emil-Ludenpenning 2018
Frits Booy

De avond werd geopend door dr. Frits van 
Dulm, voorzitter van de Stichting Stad en Lan-
de, die iedereen van harte welkom heette, in 
het bijzonder de burgemeester van Gooise 
Meren, de laureaat en zijn familie en enkele 
Ludenpenningbezitters. Daarna volgde een 
muzikaal intermezzo van het Duo Spinoza, be-
staande uit de harpist Nick Scholten en violis-
te Annelieke Marselje. Zij speelden drie mooie 
muziekstukken van Gabriel Fauré, die varieer-
den van melancholisch tot vrolijk.

De jury van de Emil-Ludenpenning bestond 
uit Karen Heerschop, Ed van Mensch en Johan 
Jorritsma. Uit het juryrapport blijken duidelijk 
de verdiensten van Anton Kos, die uit een erf-
gooiersfamilie uit Huizen stamt. Hij studeerde 
middeleeuwse geschiedenis aan de Universi-
teit van Amsterdam en schreef een doctoraal-
scriptie over het Stift Hoog-Elten. Veel waar 
Kos mee bezig was en is, heeft te maken met 
de erfgooiers zoals zijn dissertatie over de oor-
sprong en ontwikkeling van de Gooise marken 
(de vroegste geschiedenis van de erfgooiers), 
de uitgave van topografische kaarten (vooral 
met betrekking tot de erfgooiers), een aantal 
artikelen en een project van foto’s van erfgooi-
ers, samen met fotograaf Koos Breukel. Ook 
is Kos actief betrokken bij het levend houden 
van de geschiedenis. Dat blijkt uit de functies 
die hij vervuld heeft en vervult: wetenschap-
pelijk medewerker van diverse musea zoals 
het Zuiderzeemuseum, Paleis Het Loo en het 
Museum Hilversum. Dit doet hij met overtui-
ging en duidelijke meningen, dus schuurde het 
soms wel eens. Kortom, hij is eigenlijk imma-
terieel erfgoed, aldus jurylid Karen Heerschop.
In zijn dankwoord beaamde Kos dat het alle-

maal waar is, wat het juryrapport over hem ver-
meldt. Hij wees op het belang van eigen taal, 
grond en verleden voor de mens, die hem het 
gevoel geven ergens bij te horen. Dus heeft 
het veel zin de geschiedenis levend te houden, 
een opvatting die hij historici en politici aan-
beveelt. Vervolgens vertolkte het Duo Spinoza 
van Camille Saint-Saëns Fantaisie, waarbij de 
lichte vioolklanken en de donkere harpgelui-
den mooi harmonisch klonken.

Na een korte pauze hield mr. Pieter Hoogen-
raad, die na zijn pensionering geschiedenis 
studeerde, enthousiast een lezing over Sint 
Vitus, diens levensgeschiedenis, verering en 
relatie met het Gooi. Daaruit bleek hoe deze 
heilige op vele manieren met het Gooi verbon-
den was en is. Alle welvaart en geluk in deze 
regio hebben we volgens de spreker aan Sint 
Vitus te danken. Kerken, straten en scholen 
dragen zijn naam. 

De jonge Vitus werd christen tijdens de 
christenvervolgingen van de Romeinse keizer 
Diocletianus. De vader van Vitus was niet blij 
met het christelijk geloof van zijn zoon, die on-
danks vervolging doorging met goede werken, 
waaronder het genezen van een blinde en het 
uitdrijven van de duivel. De vele zware straffen 
aan Vitus opgelegd zoals stokslagen, leeuwen-
kuil, hitte en kokende olie overleefde hij alle. 
Uiteindelijk werd hij uit elkaar getrokken en 
als martelaar door een engel naar de hemel 
gebracht. In zijn levensverhaal komen vele pa-
rallellen met de Bijbel voor. 

Daarna lichtte de spreker zijn publiek in 
over de gang van zaken betreffende het zalig 
en heilig verklaren van een persoon en over 
de relikwieën van Sint Vitus. Zijn lichaam is 

Op vrijdag 19 oktober jl. werd in het fraaie oude stadhuis van Naarden voor de tiende 
maal de Emil-Ludenpenning uitgereikt. Deze penning is een initiatief van de stichtingen 
Stad en Lande, Gooisch Natuurreservaat en Tussen Vecht en Eem en de Vereniging 
van Vrienden van het Gooi. Dit keer werd de penning toegekend aan dr. Anton Kos uit 
Huizen.
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nogal eens van plaats veranderd en een deel 
ervan is dankzij graaf Wichman van Hamaland 
(globaal het gebied tussen Utrecht, Deventer, 
Doetinchem en de Duitse grens) terechtgeko-
men in het Stift Hoog-Elten, waar zijn doch-
ter Luit garde abdis was. Deze abdij kreeg 
Naerdinck lant (het Gooi) in haar bezit en zo 
kwam de verering van Sint Vitus naar het Gooi, 
eerst in Naarden, in de oudste Sint-Vituskerk 
van de regio, en daarna in Laren, Huizen, Bla-
ricum, Hilversum en Bussum. De beeltenis 

van Sint Vitus is dan ook in de godshuizen 
van genoemde dorpen te vinden. Er werd zelfs 
jaren lang een processie ter verering van hem 
in Bussum georganiseerd. Zoveel verering van 
en belangstelling voor Sint Vitus maken hem 
onbetwist tot de heilige van het Gooi, besloot 
Hoogenraad.

De avond werd afgesloten met een geani-
meerde receptie. 

Voorzitter Frits van Dulm van de Stichting Stad en Lande van Gooiland overhandigt Anton Kos de 
Ludenpenning. Eronder: Pieter Hoogenraad tijdens zijn lezing over Sint Vitus.
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Historisch Café 

TVE organiseert in de maanden januari, maart, mei, september en november 
samen met het Stadsarchief, de Vereniging Vestingstad Naarden en het Comenius 
Museum op de derde woensdag van die maanden het Historisch Café Naarden.  
Er worden lezingen gegeven over gebeurtenissen en personen uit de boeiende 
geschiedenis van Stad en Lande van Gooiland en elders. De toegang is gratis, 

maar een bijdrage in de “hoed” wordt zeer op prijs gesteld.

De komende onderwerpen zijn:
  Woensdag 16 januari: Henk Michielse over Lambertus Hortensius,  

(1500-1574) een miskende grootheid uit de Naarder geschiedenis.
  Woensdag 20 maart: Frits Booy over het ontstaan en de geschiedenis van 

Lage Vuursche, waarbij bekende en minder bekende inwoners, de historische 
gebouwen en attracties aan de orde komen.

Het Historisch Café wordt gehouden in deMess, voormalig De Hoed,  
Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting  

en begint om 20.00 uur. 

Zie ook: www.tussenvechteneem.nl/activiteiten
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Rubriekkop

Dirk Franzen (1902-1988)
Een Naarder amateurhistoricus en zijn collectie

Niels van Driel

Archiefnieuws

Hoeveel tijd gaat er heen met het vormen van 
een collectie historische documenten? Wan-
neer is die afgerond beschikbaar voor het pu-
bliek? In het geval van de Naarder verzame-
laar en amateurhistoricus Dirk Franzen zijn de 
antwoorden: een leven lang en nog eens 30 
jaar. Maar het resultaat mag er dan ook zijn.
Op donderdag 27 september 2018 was er in 
het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen 
een bijzondere bijeenkomst. Wethouder Geert 
Jan Hendriks verwelkomde de executeurs van 
de nalatenschap van M.G. van Raaijen-Fran-
zen (1930-2018). Samen onthulden zij vier 
vitrines met voornamelijk prenten van kun-
stenaars die in het Gooi actief zijn geweest: Al-
bert Geudens (1869-1949), Bob Brobbel (1907-
1971) en Toon de Jong (1879-1978). Allemaal 
met afbeeldingen van Naarden. Mevrouw Van 
Raaijen, die dit voorjaar overleed, legateerde 
deze prenten, alsmede een mooi bedrag aan 
geld. Eigenlijk was zij erflaatster namens haar 
vader Dirk, wiens erfenis zij met hart en ziel 
heeft beheerd.

Erflaatster

Al in 1988, toen haar vader overleed, schonk 
mevrouw Van Raaijen een mooie collectie do-
cumenten en objecten van deze Naarder. Een 
overzichtslijst werd bijgeleverd (SSAN046). 
Nadien volgden verschillende aanvullingen. 
Een aantal beschrijvingen bleef ‘leeg’: wél 
een nummer en een beschrijving, maar met 
de vermelding erbij dat dit nog niet bij het ar-
chief in beheer was. Een aantal van de mooiste 
prenten sierde voorlopig de wanden van haar 
woonkamer. Maar, zo vertelden de executeurs, 
met alle kracht van haar pittige persoonlijk-
heid herinnerde zij bezoekers er geregeld aan 
dat ze na haar overlijden allemaal naar het ar-
chief moesten.

Dirk Franzen was Naarder in hart en nieren, 
zijn dochter was het eveneens. Zij voelde zich 

nauw met hem verbonden. Na het overlijden 
van haar ouders betrok zij met haar man hun 
woning aan de Wevershof, waarvan haar vader 
ook de naamgever was geweest. Na haar werk-
zame leven bij een bedrijf dat reclamefilms 
maakte, verzorgde zij enthousiast rondleidin-
gen in de Grote Kerk. Jarenlang was zij ook ac-
tief bij het Foto Festival en galerie Burkin’Art. 
De vesting liep zozeer als een rode draad door 
haar leven dat zij, toen zij op het eind van haar 
leven moest verhuizen naar zorgcentrum De 
Veste, zij voor haar gevoel niet meer in Naar-
den woonde. De prenten verhuisden toen mee.

Bleker

Dertig jaar na de schenking van de hoofdcol-
lectie stond Franzen bij het gemeentearchief 
opnieuw in de schijnwerpers. Nadat de exe-
cuteurs herinneringen hadden opgehaald aan 
mevrouw Van Raaijen en haar vader, zoomde 
gemeentearchivaris Niels van Driel nader in 
op Franzen, zijn collectie en de betekenis hier-
van.

Dirk werd geboren op 27 augustus 1902. Hij 
groeide op in de Raadhuisstraat in Naarden. 
In zijn jonge jaren was Naarden nog een echte 
vestingstad. De vestingfunctie werd in 1926 
opgeheven, maar als garnizoensplaats bleef 
Naarden nog decennialang een militaire uit-
straling houden.

Dirk trouwde in 1926 met een Bussums 
meisje, dat hij ontmoette tijdens een dans-
avond in het Hof van Holland in de Kloos-
terstraat: Lena Willemijntje Huiberta van der 
Geer. Hij was rooms-katholiek, zij hervormd. 
Op 15 juli 1930 werd hun dochter Rie (Marrigje 
Gerrigje) geboren – zij bleef enig kind. Volgens 
het bevolkingsregister was Dirk hoofd van 
het gezin, zijn vrouw was echter in the lead: 
dochterlief werd hervormd gedoopt. Na enig 
dubben van haar ouders ging zij later naar de 
openbare lagere school.
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In het dagelijks leven was Dirk actief als 
blekersknecht. Hij werkte dus bij een bedrijf 
dat wasgoed bleekte, ofwel weer een heldere, 
frisse kleur eraan gaf. Later was hij chef bij de 
Gooise Stoomwasserij. Hij deed de was, maar 
dit had niet zijn hartstocht.

Verzamelaar

Zijn ouders hadden geen middelen om Dirk 
door te laten leren voor onderwijzer. Wat hij 
als jongen en jongeman van diverse baantjes 
en de magere soldij in zijn diensttijd overhield, 
investeerde hij in boeken. Dat is hij zijn hele 
leven blijven doen. Hij was een echte verzame-
laarsfiguur. Hij struinde markten af en kocht, 
niet alleen boeken, maar ook documenten en 
objecten die met de geschiedenis van zijn ge-
liefde Naarden te maken hadden.

Enkele voorbeelden uit de collectie die in 
1988 al werd geschonken. Hiertoe behoort 
een penning ter herdenking van het beleg van 
Naarden uit 1814. Ook tikte hij een prent van 
de synagoge achter het in november vorig jaar 
afgestoten gemeentehuis op de kop. Als jon-
gen stak hij hier op de sabbat nog de kaarsen 
aan; voor een orthodoxe jood is dat immers 
werk, en dat hoort niet op de rustdag. Ook een 
van de vele afdrukken van de Spaanse moord 
in 1572 op honderden Naardense burgers, de 

bekende plastische prent waarop je het bloed 
eruit ziet spuiten, nam hij op in zijn collectie.

Documentalist

Franzen leefde zo voor de geschiedenis dat hij 
ook ingrijpende gebeurtenissen uit zijn eigen 
leven vastlegde. In oktober-november 1944 
hielden de Duitse bezetters in vele plaatsen 
razzia’s, omdat ze mannen wilden charteren 
voor werkzaamheden. Op 24 oktober 1944 
pakten zij alleen al in Naarden 500 mannen 
op. Dirk was een van hen. Hij werd op trans-
port gesteld en moest, na een kort verblijf in 
kamp Amersfoort, vanaf 27 oktober in de om-
geving van Arnhem loopgraven maken. Daar 
creëerden de Duitsers na de mislukte slag om 
Arnhem een nieuw front. Bij Oosterbeek zag 
hij nog tientallen parachutes in de bomen han-
gen. Dirks animo voor het graafwerk was niet 
groot. Samen met een paar anderen droste hij 
op 1 november. Na anderhalve dag lopen was 
hij terug in Naarden. In de collectie bevindt 
zich een dagboek uit die periode.

Franzen leefde zo voor de geschiedenis dat 
hij zijn eigen leven in stijl documenteerde. 
Toen zijn dochter in 1951 trouwde, stelde hij 
zelf een oorkonde op, waarin hij vastlegde dat 
dit heugelijke feit plaatsvond in het jaar dat 
hijzelf en zijn vrouw 25 jaar getrouwd waren. 

Foto van de bijeenkomst in het Gemeentearchief Gooise Meren en 
Huizen.

Een van de nieuwe prenten: zicht op  
de Grote Kerk vanuit de Bussumer-
straat (Bob Brobbel, tekening in 
kleur, 26 x 20 cm).
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‘Op woensdag 17 oktober en hebben wij dese 
oorkonde met ons familiesegel bekrachtigd,’ 
besloot hij. Aan de beide bovenhoeken prijkten 
de wapens van Naarden en Bussum.

Historicus

Franzens verzameldrift strekte zich ook uit tot 
historische gegevens over Naarden. Hij maak-
te aantekeningen over onder meer gebouwen, 
historische gebeurtenissen en personen. Ver-
der verzamelde hij documenten, onder meer 
kopieën van archiefstukken, krantenknipsels 
etcetera. Van wat hij bij elkaar sprokkelde, 
maakte hij een soort dossiers, bijvoorbeeld 
over het Fluweelwerkers- en zijdeweversgilde.

Bijzonder is dat hij er ook iets mee deed. Hij 
publiceerde in De Omroeper, maar die ontstond 
pas kort voor zijn dood. Op zijn naam staat 
vooral een stapeltje afzonderlijk uitgegeven 
publicaties, zoals Kent u ze nog… de Naarders 
(1973), Naarden in oude ansichten (1975; 1986, 
vierde druk), Geschiedenis der Grote of St.- 
Vituskerk te Naarden (1982), Het Fluweelwer-
kersgilde en de Fluweelwerkers- en zijdeweversbus 
te Naarden (1983) en 1000 jaar St.-Vitus paro-
chie te Naarden (1986).

Deze boekjes zijn wisselend van kwaliteit. 
Fran zen was geen Geert Mak, geen Henk Wes-
seling, of een Cees Fasseur. In veel gevallen 
zijn deze boekjes een compilatie van bronnen, 
gemoedelijk vertellend aan elkaar geknoopt. 
Hij was geen groot stilist. De lat ligt bij lokale 
historici echter niet zo hoog. Deze boekjes zijn 

van blijvend belang, omdat ze informatief zijn 
en omdat zij de interesse in lokale geschiede-
nis hebben bevredigd en gestimuleerd.

Naarder

Franzen was een zeer betrokken, meelevende 
Naarder. Hij zat overal op en in. Zo was hij lid 
van de wandelsportvereniging en van de mu-
ziekvereniging Door Oefening Beter. Vele van 
zijn activiteiten hadden echter toch een histo-
rische component: hij was medeorganisator 
van de ‘Comeniusgedenkdagen’ en maakte 
deel uit van de Fluweelwerkers- en zijdewe-
versbus, een soort ziekenfonds waarvan het 
bestuur nog altijd tweejaarlijks in het gemeen-
tearchief vergadert dan wel borrelt. Uiteraard 
was hij actief bij de herdenking van het 600-ja-
rig bestaan Naarden in 1950. Bij het jubileum 
‘300 jaar Oranjevesting’ in 1973 was hij weer 
van de partij.

Tot kort voor zijn dood op 22 mei 1988 was 
hij actief. Zo verzorgde hij dat jaar nog een 
avondvullend programma met herinneringen 
aan zijn leven in de vestingstad. Uit het ver-
slag in De Omroeper komt hij naar voren als 
een levendige, bescheiden verteller, met droge 
humor. Als plaatselijk historicus had hij in 
Naarden gezag en genoot hij een reputatie als 
verzamelaar.

De stad Naarden is Dirk Franzen grote dank 
verschuldigd. Voor zijn inzet ontving hij ook 
meerdere onderscheidingen: de eremedaille 
van de stad Naarden en de Werkgroep Ves-
tingstad-prijs. De officiële overhandiging van 
de prenten rondt zijn collectie af en is een 
mooie bekroning van zijn betekenis voor Naar-
den. Het nagelaten geldbedrag  wordt uiteraard 
besteed aan een specifiek Naarder project: de 
digitalisering van bouwtekeningen uit de peri-
ode 1901-1999.

Franzen (midden, met lichte jas) in DOB-verband 
ter gelegenheid van de terugkeer uit Indonesië 
van de zoon van de familie Vrakking in de Sint 
Annastraat, circa 1949.
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Rubriekkop

PHOHI-zender niet van Nirom

Jaap Groeneveld

Door een ongelukkige samenloop van omstan-
digheden is de voorlaatste versie van het ar-
tikel ‘Moederland en Koloniën zoveel dichter 
bij elkaar’ in het vorige nummer (TVE 2018-3, 
p. 206-211) terechtgekomen. Aantikken van de 
verkeerde regel voor het versturen als bijlage 
is de oorzaak, zeer tot mijn eigen schande en 
groot ongenoegen. De bovenste helft van de 
tekst links op de pagina 209 bevat daardoor 
een aantal misverstanden. Tijdsdruk heeft zich 
hierbij gewroken.

In het proces van inlezen en schrijven ben 
ik door enkele teksten op het verkeerde been 
gezet en heb informatie in een krantenbericht 
geïnterpreteerd als zou de PHOHI-zendinstal-
latie (Philips Omroep Holland Indië) in Huizen 
eigendom zijn geweest van de Nirom (Neder-
landsch-Indische Omroep Maatschappij). Dat is 
volstrekt onjuist gebleken, met dank aan mijn 
meelezer, Geert Prummel. Hij wees mij op zeer 
relevante literatuur die onderaan wordt ge-
noemd en waarop deze correctie is gebaseerd. 

De bovengenoemde verwarring, die ook el-
ders wel wordt gesuggereerd, vindt haar oor-
zaak in de omstandigheid dat de door PHOHI 
uitgezonden programma’s voor voormalig Ne-
derlandsch-Indië aldaar werden gerelayd door 
de Nirom over haar zeer uitgestrekte netwerk in 

de archipel. Dat gold voor zowel programma’s 
van de PHOHI zelf als voor die van de KRO en 
de VPRO, die volgens de concessie van 1934 op 
de PHOHI-zender zendtijd kregen. Als saillant 
detail bleek ook nog dat de VARA wel een con-
cessie daarvoor wilde hebben, maar dat deze 
werd afgewezen wegens diens antikoloniale 
politiek (Witte 1998). PHOHI was als eerste 
commerciële radio-omroep van Nederland de 
eigenaar van het PHOHI-zenderpark in Hui-
zen. Dus niet de Nirom, die alleen zenders in 
voormalig Nederlandsch-Indië exploiteerde en 
de lokale Indische programma’s verzorgde. In 
1947 nam de Nozema (Nederlandsche Om roep 
Zender Maatschappij) het PHOHI-zenderpark 
over en Radio Nederland Wereldomroep de pro-
grammaverzorging. 

Ook heb ik ten onrechte op basis van misinfor-
matie gesuggereerd dat de eerste uitzendingen 
van de PHOHI vanaf 1934, toen de vergunning 
werd ontvangen, over de zenders bij de NSF 
(Nederlandsche Seintoestellenfabriek) in Hilver-
sum plaatsvonden. Proefuitzendingen begon-
nen in Huizen vanaf 11 maart 1927 en liepen 
tot 1930. Er was in Huizen een kleine studio. 
De reguliere opnamen vanaf 1934 werden ech-
ter aanvankelijk wel gemaakt in de studio van 
de NSF, onder ‘de zingende torens’, maar die 
zendmasten waren natuurlijk ongeschikt voor 
het uitzenden naar Indië. Via een hoogwaardige 
telefoonkabel werden de programma’s van Hil-
versum naar Huizen verstuurd en vandaaruit 
over de PHOHI-zender en de op Indië gerichte 
antenne uitgezonden. Dat was eerst nog over 
de antennes tussen twee vasten masten, voor 
de verschillende werelddelen, totdat in 1937 de 
iconische draaibare antenne kwam. 

Literatuur
Industria, “Philips Omroep Holland-Indië” – “De 

PHOHI-Zender te Huizen”, artikel uit 1927 op: 
www.willemsmithistorie.nl, d.d. 24-07-2018.
R. Witte, De Indische radio-omroep – Overheidsbeleid en 

ontwikkelingen 1923-1942, Hilversum 1998.
philips-historische-producten.nl, d.d. 26-07-2018.

Geachte redactie
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Gerard Hoogendijk

Pelaboehan Santosa

Op p. 165 van TVE 36, 2018 is vermeld villa Pe-
laboehan Santosa, Koningslaan 52. Hier speelt 
een grappige vorm van ‘contaminatie’. De villa 
is gebouwd voor gezagvoerder Jouke Corne-
lis Metus in 1918, onmiddellijk na de Grote 
Oorlog, terwijl bouwmaterialen nog schaars 
waren. J.C. Metus was gezagvoerder op sche-
pen  van de Koninklijke West-Indische Mail-
dienst, van 1897 tot 1899 op de Prins Maurits, 
van 1899 tot 1900 op de Prins Willem III, van 
1901 tot 1903 op de Prins Willem V en van 1915 
tot 1918 op de Commewijne. De K.W.I-Mail-
dienst liep van Amsterdam, Paramaribo, De-
merara, Trinidad, Carupano, Cumana, Guanta, 
La Guayra, Puert Cabello, Curacao, Haiti, New 
York, Le Havre, Amsterdam. In 1918 werd de 

Commewijne, aangekomen in New York,  opge-
eist door de U.S.A. voor troepenvervoer naar 
en van Europa. Jouke had geluk! Door de totale 
duikbootoorlog en het gevaar ter zee ging de 
prijs van de vracht per ton van 15 naar 45 gul-
den. De gezagvoerder deelde in deze ‘oorlogs-
winst’. Bovendien kreeg hij van de U.S.A. een 
stevige vergoeding. Jouke heeft niet op Oost- 
Indië gevaren. Jouke is geboren op 22.01.1867 
te Amsterdam en op 06.04.1925 overleden te 
Bussum. Waarschijnlijk is door een nieuwe 
bewoner op de onderrand van het reliëf met 
schip Pelaboehan Santosa bijgeschilderd.
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Het lezen waard

Afmars naar de Heimat en Time to say goodbye

Zo groot als de haast van het Duitse leger in 
mei 1940 is om Nederland en vooral de haven-
stad Rotterdam te veroveren, zo traag verloopt 
de bevrijding van West-Nederland door de Ge-
allieerden. Voor de Amerikaanse en een groot 
deel van de Britse en Canadese troepenmacht 
is de bevrijding van Noord- en Zuid-Holland 
en Utrecht een sideshow. Alleen Zeeland, met 
name Walcheren en Zuid-Beveland, heeft in 
november 1944 prioriteit. De verovering van de 
ingang tot de Westerschelde en de haven van 
Antwerpen is essentieel  voor de bevoorrading 
van de naar Duitsland oprukkende geallieerde 
eenheden. 

Als de Duitsers op 5 mei 1945 in Wageningen 
capituleren, staan de Canadezen en Britten, de 
bevrijders van het resterende deel van Neder-
land, voor een enorme taak: de ontwapening 
van de Duitse eenheden in de  Festung Hol-
land en hun zo snel mogelijke afmars naar de 
Heimat. In Afgemarcheerd! De ontwapening van 
13.000 Duitse soldaten in afwachting van hun 
voettocht naar Duitsland,  Leusden 9-23 mei 1945  
wordt die onderbelichte episode uit de Tweede 
Wereldoorlog op basis van uitvoerig bronnen-
onderzoek aan de hand van vele kaarten en fo-
to’s uit de doeken gedaan.  Zoals de ondertitel 
van dit buitengewoon interessante en gedegen 
boek al verraadt,  gaat het hoofdzakelijk over 
de ontwapening in mei 1945 door Britse en Ca-
nadese militairen van dertienduizend Duitse 
soldaten op de Leusderhei bij Amersfoort. In 
totaal zullen honderdtwintigduizend Duitsers, 
die in tien concentratiezones in West-Neder-
land bijeen zijn gebracht, worden ontwapend 
om daarna te voet via de Afsluitdijk of, als zij 
daartoe fysiek niet in staat zijn, per schip naar 
Duitsland terug te keren.

Bij wijze van verantwoording wordt in het 
voorwoord geconstateerd dat de historicus  
dr. L. de Jong  in zijn standaardwerk het Ko-
ninkrijk der  Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog geen aandacht heeft besteed aan de lot-
gevallen van de verslagen Wehrmacht.  Diens 
aandacht ging vooral uit naar de vreugde over 

de bevrijding, het verdriet over hen die waren 
gesneuveld, vermoord of omgekomen. En de 
vraag wie er fout was geweest en hoe zij behan-
deld en berecht werden. 

Het lot van de Duitse militairen die worden 
ontwapend en gescreend op oorlogsmisda-
den, zoals overeengekomen in de capitulatie 
in Wageningen, had ook destijds geen brede 
publieke belangstelling. Tenminste, niet van 
iedereen, zo blijkt uit verhalen van oogge-
tuigen in het boek. Vooral jongens met be-
langstelling voor op de Leusderhei gedumpte 
wapens en bruikbaar materieel, zoals radio’s 
en nachtkijkers die geld op de zwarte markt 
kunnen opbrengen, zijn beperkt op de hoogte 
van wat zich daar afspeelt.  Hun herinnerin-
gen zijn 70 jaar na dato subjectief en weinig 
betrouwbaar. Anders ligt dat voor destijds in 
dagboeken genoteerde directe waarnemin-
gen. Er is nieuw onderzoek gedaan en bron-
nen zijn geraadpleegd waar niet eerder naar 
is gekeken: oorlogsdagboeken van geallieerde 
eenheden. Duitse oorlogsdagboeken zijn vlak 
voor of even na de capitulatie vernietigd. De 
Britten en Canadezen noteerden dagelijks hun 
wederwaardigheden in War Diaries. Dankzij 
deze dagboeken, die ook na de Duitse capi-
tulatie werden bijgehouden, kan gedetailleerd 
worden nagegaan hoe de ontwapening van 
een complete Duitse infanteriedivisie is ver-
lopen.

Britse militairen ontwapenen bij Oud-Leus-
den vanaf  9 mei ongeveer een tiende van 
de in West-Nederland nog aanwezige Duitse 
troepen en hebben daarvoor slechts twee in-
fanteriebataljons, enige ondersteuningstroe-
pen en enkele tanks beschikbaar. In totaal nog 
geen tweeduizend man. Zij klaren de klus in 
drie dagen. De ongelijke getalsverhouding 
tussen Britten en Duitsers (2.000 tegenover 
13.000) bevestigt het betrekkelijke belang dat 
de geallieerden toekenden aan de bevrijding 
van West-Nederland. Immers, de geallieerde 
hoofdmacht is onderweg naar Duitsland, de 
Amerikanen naar het Ruhrgebied, de Britten en 
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Amerikanen naar Berlijn en de Canadezen en 
Britten naar Noord-Duitsland. De vrees dat het 
Rode Leger sneller zal oprukken en een aan-
zienlijk deel van Duitsland, en zelfs Denemar-
ken  zal innemen, is hiervoor de belangrijkste 
verklaring.  

Geen krijgsgevangene

Opmerkelijk is dat de Duitsers, conform de in 
hotel De Wereld in Wageningen gemaakte af-
spraken, uitdrukkelijk niet de status van krijgs-
gevangene (prisoner of war, POW) krijgen. Zij 
mogen in Amersfoort zelfs enkele dagen  hun 
wapens dragen om zich tegen de mogelijke 
agressie van de Nederlandse bevolking te kun-
nen verweren, zoals in Wageningen is toege-
zegd door de Canadese generaal Ch. Foulkes. 
In die afspraken wordt de Duitse opperbevel-
hebber generaal J. Blaskowitz verantwoordelijk 
gesteld voor het ontwapenen van zijn man-
schappen, als zij zich eenmaal in de concen-
tratiezones bevinden en ze krijgen de status 

van Surrendered Enemy Personnel of Disarmed 
German Forces. 

Uit Operatie Eclipse, die al drie weken  voor 
de capitulatie is vastgesteld,  vloeit het vol-
gende plan voort: de Duitsers zullen zo snel 
mogelijk worden gerepatrieerd; wapens, mu-
nitie en ander oorlogsmaterieel moeten in 
goede staat aan de geallieerden ter beschik-
king worden gesteld; de Wehrmacht moet 
werkploegen beschikbaar stellen voor de de-
pots of dumpplaatsen; oorlogsmatereel moet 
worden ingeleverd – niet alleen wapens maar 
ook camera’s, veldtelefoons etc.; gevaarlijke 
hindernissen en mijnenvelden moeten door 
de Duitsers worden opgeruimd; de Duitse 
legerleiding blijft verantwoordelijk voor voed-
selvoorziening en verzorging van de troepen. 
Het besluit geen krijgsgevangenen te maken 
heeft alles te maken met de onmogelijke taak 
meer dan honderdduizend Duitse soldaten in 
gevangenschap te voeden en te kleden, met 
het risico dat er onlusten in de gevangenkam-
pen uitbreken.

Mijnen ruimen

Er is ook overeengekomen dat zo’n zevendui-
zend Duitse militairen in Nederland blijven 
en zullen worden ingezet bij het ruimen van 
mijnen. Omdat het formeel niet om krijgsge-
vangenen gaat, maar Surrendered Enemy Per-
sonnel of Disarmed Enemy Forces, en volgens 
de geallieerden Duitsland niet meer als staat 
bestaat, zijn na de onvoorwaardelijke overgave 
de internationale verdragen niet meer van toe-
passing. Dat betekent dat de Duitse soldaten 
als arbeidskracht kunnen worden ingescha-
keld. Ook voor levensgevaarlijk werk waaraan 
krijgsgevangenen volgens de Conventie van 
Genève niet blootgesteld mogen worden. Ze-
ker 213 Duitsers en meer dan 50 Nederlanders 
komen om bij het ruimen van mijnen (Andere 
Tijden, 5 april 2007). 

Een onverhoopt en gruwelijk  gevolg van Ope-
ratie Eclipse, waarbij de Duitse commandanten 
verantwoordelijk blijven voor eten, drinken en 
onderdak, maar ook voor discipline, beschrijft 
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de Canadese historicus Chris 
Madsen. Twee gedeserteerde 
en ondergedoken Duitse mat-
rozen worden door het Neder-
landse verzet  overgedragen 
aan een Canadese eenheid die 
het concentratiegebied IJmui-
den beheert.  Een fanatieke 
Duitse commandant eist de 
twee mannen op, krijgt zijn 
zin, waarna zij door een Duitse krijgsraad wor-
den veroordeeld wegens desertie en verraad. 
Zij worden door een Duits vuurpeleton ter 
dood gebracht voor de ogen van de Canade-
zen die zelfs de benodigde wapens en munitie 
hebben verstrekt.  Volgens de auteurs van Afge-
marcheerd! zijn er nog enkele andere gevallen 
bekend, zij het niet in Leusden en niet onder 
Brits beheer van concentratiezones.

De Canadese legerleiding gaat er aanvanke-
lijk vanuit dat er vanaf 9 mei tien dagen nodig 
zouden zijn voor de concentratie, de ontwa-
pening en de screening van de militairen en 
het dumpen van het oorlogsmaterieel. In feite 
zou het enkele dagen langer duren en pas op 
25 mei kunnen de eerste Duitse eenheden be-
ginnen met hun afmars vanaf Den Helder. De 
snelheid waarmee Operation Eclipse verloopt, 
is vooral te danken aan de gedisciplineerde 
Duitsers. Ook al doen zich wel eens incidenten 
voor. Bijvoorbeeld wanneer een gefrustreerde 
Duitse Fallschirmjäger (parachutist) een kist 

met fosforgranaten in de explosievenopslag 
gooit. Dertien Britse militairen worden gedood 
en zes raken gewond.

Niet onbelangrijk bij de repatriëring van de 
Duitse militairen is na te gaan of zich onder 
hen oorlogsmisdadigers bevinden. Vooral 
leden van de SS, Gestapo, Duitse politie en 
inlichtingendienst (SD) worden gezocht. Uit-
eindelijk worden duizend aanhoudingen ver-
richt. Vaste teams van zes tot acht Canadese 
militairen, soms geassisteerd door evenveel 
leden van het verzet, kijken mee. Zij kennen 
de lokale situatie en de gezichten van gezochte 
Duitsers.

Een opmerkelijk aspect dat in Afgemarcheerd! 
kort wordt aangestipt, is de relatie tussen de 
Britten, de Duitsers en de Binnenlandse Strijd-
krachten vanaf 7 mei. De BS stelt zich na de 
capitulatie direct ter beschikking van de Ge-
allieerden om collaborateurs en Duitse op-
slagplaatsen op te sporen en rekent erop van 
wapens te  worden voorzien. De geallieerde 
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militairen kunnen moeilijk aan dat verzoek 
voldoen, omdat zij belang hebben bij een or-
delijke ontwapening van de Duitsers en inci-
denten willen voorkomen. Die deden zich in 
de eerste week na de bevrijding toch voor in 
de vorm van schietpartijen en waren, zo blijkt 
uit de War Diaries, niet alleen aan Duitsers toe 
te schrijven. Veel dieper gaan de auteurs naar 
eigen zeggen op dit aspect niet in, omdat zij 
daarnaar geen speciaal onderzoek hebben ver-
richt.

Alle ontwapende Duitsers komen uit de tien 
verzamelplaatsen uiteindelijk in Den Helder te-
recht en krijgen opdracht formaties te vormen 
van marseenheden van maximaal tienduizend 
man. Zij hebben 400 kilometer voor de boeg, 
verplaatsen zich overdag en verzamelen zich 
in rustgebieden zonder omheining. De Cana-
dezen achten prikkeldraad overbodig en ver-
lichting  met schijnwerpers blijkt afdoende te-
gen ontsnappingen.  Er wordt in de open lucht 
over nacht onder een overjas of camouflagezeil. 
Onderweg schelden Nederlanders de Duitsers 
hier en daar de huid vol en worden schietgeba-
ren gebaren gemaakt. 

Bij de Afsluitdijk ondergaan de militairen 
een laatste grondig onderzoek op wapens, ge-
vorderde of gestolen goederen, zoals radio’s, 
sieraden, horloges en naaimachines. Uiteinde-
lijk nemen de controleurs nog 700 paarden, 
2000 fietsen en 16 miljoen gulden in beslag. 

Duits geld mogen de sol-
daten houden. De eindbe-
stemming is Oldenburg in 
de Britse bezettingszone, 
waar zij nog twee tot drie 
jaar in gevangenschap ver-
blijven en opnieuw worden 
gescreend op misdaden. 
In Afgemarcheerd! wordt te-
recht geconstateerd dat hen 
een beter lot is beschoren 
dan dat van hun kameraden 
in Russische krijgsgevan-
genschap. Van de 3,1 mil-
joen (Duitse gevangenen 
in Rusland?) zouden er 1,1, 

miljoen om het leven komen. De overlevenden 
zouden pas in de loop van de jaren vijftig naar 
huis terugkeren. Voor de Canadezen in Neder-
land komt de time to say goodbye op 31 mei 
1946, als zij hun hoofdkwartier sluiten.

 Joris Cammelbeeck

Ronald Polak met medewerking van Johan de 
Kruijff,  Afgemarcheerd! De ontwapening van 
13.000 Duitse soldaten in afwachting van hun 
voettocht naar Duitsland Leusden 9-23 mei 1945; 
Uitgave Historische Kring Leusden 2018. ISBN 
978-90-802573-9-9. Prijs € 17,50.
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Het lezen waard

In deze ´Heidespecial´ van de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi komen zo´n zestien 
schrijvers aan het woord die vertellen wat de  
Gooise Heide zo speciaal maakt. Zij belichten 
vanuit hun specialisme de verschillende as-
pecten die een rol spelen in dit natuurgebied. 
De redactie heeft gekozen voor een brede in-
vulling, die varieert van het ontstaan en de 
vorming van het Gooi, de flora en fauna van 
de heide, de ontwikkeling en het beheer in ver-
leden en heden tot de wisselwerking tussen 
mens en heide.

De bundel begint met het ontstaan van de 
heidevelden in de voorlaatste en laatste ijstijd 
aan de hand van hoogtebeelden, bodempro-
fielen en afbeeldingen van de verschillende 
heidegebieden. In hetzelfde hoofdstuk lezen 
we over de archeologische vondsten waarvan 
de oudste dateren van circa 250.000-200.000 
jaar geleden. Er is een kaart waarop te zien valt 
welke terreinvormen door mensen teweeg zijn 
gebracht en welke archeologische vondsten 
gedaan zijn op de Bussumer-, Wester- en Zui-
derheide. Deze kaart geeft een mooi overzicht 
van de locaties waar menselijke activiteit heeft 
plaatsgevonden.

De heidevelden zijn meestal droog, je ziet er 

zelden water stromen. Toch speelt water een 
belangrijke rol. Deze rol wordt toegelicht even-
als het belang van de drinkwaterwinning en 
-opslag in het gebied. Hiertoe werden in 1891 
de eerste stappen gezet in het Gooi.

Wat maakt het heidelandschap zo gevarieerd? 
Dit wordt uitgelegd in het artikel over  het mi-
croklimaat op de heide. Er is uitgebreid onder-
zoek gedaan naar de ecologische betekenis en 
praktische consequenties van milieuvariatie 
in dit landschapstype. Waarna aandacht ge-
vraagd wordt voor de heidevegetatie, de bij-
zondere planten die er te vinden zijn. Met als 
hoogtepunten de bloeiende hei in augustus en 
de paddenstoelen in de herfst, die vele mensen 
naar de heide lokken. 

Evenals de vele diersoorten op, boven en in 
de grond, die niet altijd even zichtbaar zijn. 
Maar ook hier is de sturende hand van de 
mens waar te nemen. De vergrassing van de 
heidegebieden maakt het tegenwoordig nood-
zakelijk om grote grazers  in te zetten zoals de 
schotse hooglander. Deze knabbelt niet alleen 
wat aan het gras, zoals de ree.  

Al in de veertiende eeuw zetten de toenma-
lige boeren, de erfgooiers, schapen in om de 
heidegrond geschikt te maken voor landbouw. 

De Gooise Heide
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Ze gebruikten hiervoor de potstalmethode. De 
schapen liepen over de hei, de mest werd in 
de schaapskooi verzameld en vermengd met 
plaggen. In het hoofdstuk over de historische 
ontwikkeling komt het economische belang 
van de heide door de eeuwen heen uitgebreid 
aan de orde.

Ook op kunstenaars oefende de heide een 
grote aantrekkingskracht uit, kijk maar naar 
de schilderijen van Mauve en andere Larense 
schilders die het heidelandschap in het Gooi 
vastlegden. En niet te vergeten al die wande-
laars, fietsers en paardrijders die tot op heden 
de heidegebieden doorkruisen. Uiteraard komt 
ook de Stichting Behoud Gooise Heide aan het 
woord, een groep mensen die zich sterk ma-
ken voor het behoud van de heidegebieden in 
de strijd tegen de oprukkende bebouwing en 
wegenaanleg. 

Al de bovengenoemde onderwerpen en nog 
veel meer komen aan bod, afgewisseld met de 

rubriek ´Gespot op de hei´ waarin bijzondere 
vondsten, planten en dieren te bewonderen 
zijn. Kortom, een leerzame uitgave van de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi, die 
uitnodigt voor een wandeling over de Gooise 
heidevelden, waartoe een overzichtskaart is 
afgebeeld. Helaas, de ´de grote stille heide´ 
bestaat niet meer.

Deze speciale uitgave van 150 pagina´s over 
de Gooise heide is te koop bij de lokale boek-
handels voor € 7,50 en via de website www.
vriendenvanhetgooi.nl waar voor verzending 
€ 3,80 extra in rekening wordt gebracht.

Claudette Baar

Anton Mauve, heide bij Laren (coll. Rijksmuseum).
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Agenda
AKTIVITEITEN/LEZINGEN

november 2018 
25 Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden. 
Lezing door Diana Kostman: ‘Maria; een verhaal van 
het leven’. Aanvang: 14.00 uur. Aanmelden via  
info@comeniusmuseum.nl of 035-694 30 45  
(di-zo van 12.00-17.00 uur).
27 HHK Albertus Perk: Ledenavond met lezing door 
Annette Koenders over Indische sporen in Hilversum. 
Locatie: Grote Kerk, Kerkbrink, ingang Oude Toren-
straat. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
29 HK Huizen, Zalencentrum ‘t Visnet, de Ruyter-
straat 7: Lezing door Hans Mous De Voorstelling van 
Naarden in WO I. Aanvang 20.00 uur. 
www.historischekringhuizen.nl

december 2018 
13 HK Loenen: Presentatie Muziek uit vroeger tijden in 
het Dorpshuis Vreeland, Fetha 16. Aanvang 20.00 uur
16 Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden. 
Lezing door Henk Michielse: Te Naerden int clooster –  
Opkomst & ondergang van het Mariaconvent in Naarden 
en de andere laat-middeleeuwse kloosters tussen Vecht en 
Eem (ca. 1400-1578). Aanvang: 14.00 uur. Aanmelden 
via info@comeniusmuseum.nl of tel. 035-694 30 45 
(di-zo van 12.00-17.00 uur).

januari 2019 
13 Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden. 
Meet en Greet met kunstenaars van de Maria tentoon-
stelling. Aanvang 15.00 uur. Aanmelden via  
info@comeniusmuseum.nl of 035-694 30 45  
(di-zo van 12.00-17.00 uur).
12 HK Loenen: Rondleiding kerk in Nieuwer ter Aa, 
Kerklaan 2 Loenen. Aanvang 13.00 uur. Aanmelden via 
www.hkloenen.nl of hooftvh@kpnmail.nl of tel 0294 
231324.
15 HK Baerne: Lezing door Frits Booy over markante 
monumenten in Baarn waaronder de hofbank, het 
koningin Emma-beeld en de villa’s Benthuys, Intimis 
en Waldheim. Locatie: Het Brandpunt, Oude Utrecht-
seweg 4a, Baarn. Aanvang: 20.00 uur.
18 HK in de Gloriosa: Lezing door Ferry Siemensma 
en Aales van Leeuwen over de achtergronden van veen 
en turf winning. Locatie: de Hervormde Kerk aan het 
Noordereinde in ‘s-Graveland. Aanvang : 20.00 uur
19 HK Loenen: Opening 25-jarig jubileum door Wou-
ter Pijzel en een inleiding door Juliette Jonker, gevolgd 
door de Nieuwjaarsreceptie. Aanvang 16.30 uur. 
Plaats: Ridderhofschool te Vreeland.
26 AWN Naerdincklant: Start Basiscursus Archeolo-

gie. De cursusdata vallen tussen 26 januari en 13 april 
2019. Informatie bij secr.naerdincklant@gmail.com.
31 HK Loenen: Excursie Willem III kazerne en vrou-
wengevangenis in Nieuwersluis, Zandpad 3. Van 
16.30-18.30 uur. Opgeven per e-mail bij Gerry Hooft 
van Huysduynen: hooftvh@kpnmail.nl.

februari 2019 
12, 19 en 21  HK Baerne: Foto/filmpresentatie ‘Baarn, 
toen en nu’. Locatie: Het Brandpunt, Oude Utrecht-
seweg 4a, Baarn. Op 12 februari: aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Op 19 en 21 februari: aanvang 
14.00 uur.

maart 2019 
7 HK Huizen, Zalencentrum ‘t Visnet, De Ruyterstraat 
7: Onthulling en presentatie maquette Voorbaan 76. 
Aanvang 20.00 uur.
april 2019 
9 HK Blaricum, Brinklaan 4A : lezing over Jan Zoete-
lief Tromp. Aanvang 14.30 uur. Aanmelden via info@
hkblaricum.nl of telefonisch bij de secretaris van de 
Historische Kring Blaricum, tel: 06 53 16 80 06.

mei 2019 
9 HK Huizen, Zalencentrum ‘t Visnet, De Ruyterstraat 
7: Lezing door Janine Jansen: Het Postkantoor van 
 Huizen. Aanvang 20.00 uur.  
www.historischekringhuizen.nl.

TENTOONSTELLINGEN

 
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden 
De Maria tentoonstelling is te zien van: 16 november 
2018 tot en met 13 januari 2019. 
De vaste tentoonstelling Vivat Comenius is gewijd 
aan het leven en werk van de beroemde Tsjechische 
geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670). Openings-
tijden museum di-zo 12.00-17.00 uur. Gesloten maan-
dags en 25/12, 31/12, 1/1, 27/4.  
www.comeniusmuseum.nl. 
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 
Laren 
Vernieuwde Atelier. Permanent 5 exposities over de 
geologische, paleontologische, archeologische en 
landschappelijke facetten van het Gooi. Wisselten-
toonstelling 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 Baerne 
Tot eind 2018: de expositie Schilderachtig Baarn op 
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zaterdagen 11.00-13.00 uur en woensdagen van 14.00-
16.00 uur in de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a, Baarn. 
Van 4 januari tot 1 mei 2019 de expositie Baarn, waar 
Oranje zich thuis voelt, op zaterdagen 11.00-13.00 uur 
en woensdagen van 14.00-16.00 uur in de Oudheid-
kamer, Hoofdstraat 1a Baarn.  
www.historischekringbaerne.nl.
HK Blaricum, Brinklaan 4A, Blaricum 
De HK Blaricum exposeert t/m 18 november 2018 
schilderijen van Marja Ormeling. 
Expositie winkeltjes 25 november 2018 t/m 27 maart 
2019. 
Van 30 mrt t/m 21 sept 2019 vindt de expositie Over-
steegen plaats. www.historischekringblaricum.nl. Do 
van 20.00-22.00 uur en za van 14.00-16.00 uur.
HK Eemnes, Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 
2a, Eemnes 
Tentoonstelling Eemnes en de Eerste Wereldoorlog. Elke 
zaterdag van 14.00-16.00 uur.  
www.historischekringeemnes.nl.
HK Laren, De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispen-
straat 29, Laren 
Tentoonstelling Katholiek Laren. Geopend zaterdag 
van 14.00-16.00 uur en iedere derde donderdag van 
de maand van 19.00-22.00 uur.   
www.historischekringlaren.nl.
Huizer Museum, Achterbaan 82, Huizen 
Tentoonstelling Groen Gooi t/m midden november 
2018. 
Tentoonstelling 100 jaar Huizer Molen vanaf 13 oktober 
2018 t/m 15 maart 2019. Openingstijden van 1 april 
t/m 31 oktober: dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 
uur. Van 1 november t/m 31 maart: dinsdag t/m zater-
dag van 13.30-17.00 uur.
Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest 
Historie- en wisselexposities. Het gehele jaar op zater-
dag 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 
Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 
10.00-17.00 uur.
www.museumspakenburg.nl.
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwal-
straat 6, Naarden 
T/m 19 november 2018 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
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur 
Centrum, Dudokpark 1, Hilversum 
Tentoonstelling Hilversum verlicht vanaf 18 oktober. 

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 hier-
voor is niet nodig. www.dudokarchitectuurcentrum.nl.

STADSWANDELINGEN

Blaricum: 
De Historische Kring Blaricum organiseert op zater-
dag 6 april 2019 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 of telefonisch bij de secretaris van de Historische 
Kring Blaricum, tel: 06-53 16 80 06. 
Huizen: 
De HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van 
de maand wandeling door het authentieke dorp. Aan-
vang 14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis, 
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen.  
www.historischekringhuizen.nl.
14 juni 2019: De HK Huizen organiseert een rondlei-
ding op het landgoed Oud Bussum. Aanvang 16.30 
uur. Verzamelen bij het witte landhuis, Flevolaan 68 
(SAS). www.historischekringhuizen.nl.
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 aan het Ruysdaelplein. 
Kosten: kinderen gratis, jongeren 12 t/m 17 jaar € 2,- 
en volwassenen € 3,-.

FIETSTOCHTEN

Huizen:  
13 april 2019: De HK Huizen organiseert de histo-
rische fietstocht Oostermeent. Aanvang 10.30 uur. 
Verzamelen bij de bibliotheek.  
www.historischekringhuizen.nl. 
18 mei 2019: De HK Huizen organiseert de fietstocht 
Villawijken en landhuizen. Aanvang 13.30 uur.  
Verzamelen bij Theehuis Bos en Hei.  
www.historischekringhuizen.nl.
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