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Woord vooraf
Mensen die van geschiedenis houden, houden ook van bewaren. Zo dachten wij bij Tussen Vecht en Eem (TVE)
er tenminste over toen het ging over de honderd stukjes die in deze bundel bij elkaar gebracht zijn.
TVE is een samenwerkingsverband van zo’n veertig organisaties op historisch gebied in de regio het Gooi, de
Vechtstreek en Eemland bewesten de Eem. Daar horen ook de historische kringen bij en in die kringen zitten
mensen die heel veel weten van de lokale geschiedenis en die daar ook met veel plezier over schrijven: ‘grote’
geschiedenis, maar vooral ook ‘kleine’, leuke verhalen dicht bij huis, zoals in de inleiding op dit boek wordt
verteld.
Sinds het jaar 2000 verschijnen er in ons tijdschrift voor regionale geschiedenis Tussen Vecht en Eem, regelmatig
korte stukjes in de rubriek Lieu de mémoire, plaats van herinnering. Daarnaast verzorgden de redacteuren van
dit boek samen met een vijftal lokale historici gedurende de periode 2006-2007 de rubriek ‘Tussen Vecht en
Eem’ in het weekblad Het Gooise Leven (HGL), dat in de noordflank van het gebied verschijnt. Elke week schreef
een van hen een kort stukje over een interessant onderwerp, dat de moeite van het herinneren waard was. Al
deze stukjes uit TVE en HGL bij elkaar, aangevuld met wat recent materiaal, leveren interessante verhalen op
over het hele gebied.
Zowel de redacteuren als het bestuur van TVE vonden het heel jammer als deze leuke stukjes in de krantleggers
zouden blijven liggen. We beschouwden ze als stukjes erfgoed – bescheiden stukjes, maar toch – die we
graag wilden blijven koesteren en bewaren. Daarom vroegen we aan de redacteuren, toentertijd allemaal ook
redacteur van ons tijdschrift, om uit alle beschikbare stukjes er honderd uit te kiezen en geschikt te maken voor
publicatie in een bundel. Tot ons genoegen vonden we BDU Boeken bereid om de bundel mooi uit te geven.
Zo ligt er nu een boek, waarin honderd plaatsen van herinnering worden beschreven en geordend in een aantal
rubrieken: ‘Dramatische gebeurtenissen’, ‘Bijzondere gebouwen’, ‘Bijzondere personen’, ‘Oorlogsmonumenten’,
‘Herinneringstekens’, ‘Mensen & beroepen’, ‘Landschap, plaatsen & locaties’ en ten slotte ‘Verkeer, wegen &
vervoer’. We hopen dat de lezers de verhalen net zo aardig vinden als de eerste lezers in ons tijdschrift en in Het
Gooise Leven en net als de redacteuren toen zij alles nog eens overlazen.
Jan Vollers
voorzitter Stichting Tussen Vecht en Eem

Ter inleiding
Plaatsen van herinnering als historisch erfgoed
Je hebt ‘grote’ geschiedenis en ‘kleine’ geschiedenis. Bij de grote geschiedenis van de regio valt bijvoorbeeld,
zelfs letterlijk, te denken aan de prachtige eerste editie van de driedelige Geschiedenis van Gooland door D. Th.
Enklaar en A.C.J. de Vrankrijker uit 1939; of voor Eemland aan: Soest, Hees en de Birkt van de achtste tot de
zeventiende eeuw van de gebroeders Hilhorst (2001) en Soest in de zeventiende en achttiende eeuw van Gerard
Derks en Mieke Heurneman (2010) en voor de Vechtstreek aan De geschiedenis van Weesp van prehistorie tot
de moderne tijd (1990) door Aukje Zondergeld-Hamer en Het rijke verleden van Vestingstad Muiden door Henk
van Ginkel (2004).
Veel mensen houden vooral van ‘kleine’ geschiedenis, vlak bij huis. Die tref ik ondermeer aan in de jaargangen
van Tussen Vecht en Eem (TVE) sinds 1970 en vooral in de vele lokale historische bladen, al kunnen we daar ook
best (fragmenten van de) grote geschiedenis aantreffen. TVE heeft zich juist tot taak gesteld om de kleine lokale
geschiedenis te verbinden met de grotere context van de regionale en ook algemene geschiedenis.
De verhouding ‘grote’ en ‘kleine’ geschiedenis is er ook niet een van kwaliteit; beide kunnen op hun manier
voortreffelijk zijn. Ze zijn beide ook op elkaar aangewezen. Je kunt geen grote geschiedenis bedrijven zonder
de vele kleine geschiedenissen en een kleine geschiedenis is pas te begrijpen als je enige notie hebt van de
grotere context. Neem de titelbijdrage van deze bundel De dood van een erfgooier. Om die te kunnen volgen
moet je wel weten wie de erfgooiers waren en waarom er altijd zo’n tegenstelling was tussen de boeren aan de
ene en de bonzen van de erfgooiersorganisatie, de Vereniging Stad en Lande van Gooiland aan de andere kant.

Plaatsen van herinnering
Deze bundel heeft in de ondertitel het begrip Plaatsen van herinnering. En daarmee plaatsen we ons, wel heel
overmoedig, binnen een grote nieuwe traditie in de geschiedschrijving. In de jaren 1984-1992 gaf de Franse
historicus Pierre Nora de zevendelige reeks Les lieux de mémoire uit over de grootse geschiedenis van Frankrijk,
waarmee hij diepe indruk maakte op het historisch wereldje, ook in Nederland. Al snel vond hij navolging. In
NRC Handelsblad verscheen een reeks Nederlandse plaatsen van herinnering, in 1995 uitgegeven in de bundel
Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. In de jaren 2005-2007 werd het vierdelige
werk Plaatsen van herinnering uitgebracht onder redactie van gerenommeerde historici als Henk Wesseling,
Wim Blockmans en Herman Pleij over Nederland van prehistorie tot beeldenstorm, Nederland in de zeventiende
en achttiende eeuw, Nederland in de negentiende eeuw en Nederland in de twintigste eeuw. Ook buiten kringen
van historici was men er dol op, vooral in het kader van de diffuse discussie over de Nederlandse identiteit, die
ook aanleiding was voor de Canon van Nederland en het jammerlijk mislukte Nationaal Historisch Museum.
Al deze Plaatsen van herinnering werden weloverwogen gepland, in tegenstelling tot deze bundel, die min of
meer toevallig is ontstaan. En ook anders dan bij de grote boeken gaat het hier om ‘kleine’ geschiedenis. Het
tijdschrift Tussen Vecht en Eem speelde al vroeg in op de belangstelling voor herinneringsplaatsen. Vanaf het jaar
2000 verschenen met enige regelmaat bijdragen in de rubriek Lieu de mémoire, alles bij elkaar zo’n zesendertig
betreffende bijna alle plaatsen in de regio. Zat achter deze rubriek nog een zeker plan, dat was veel minder het
geval in de reeks korte herinneringsbijdragen die de vier redacteuren van deze bundel samen met een vijftal
medewerkers uit historische kringen anderhalf jaar lang hebben geplaatst in het weekblad voor Gooi Noord Het
Gooise Leven. Hier gaat het om stukjes over Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren, Naarden naast enkele
regionale onderwerpen.
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Van het begin af aan stond voor ons overigens vast, dat het de moeite waard zou zijn al deze leuke verhalen te
bundelen, samen met de Lieux de mémoire uit het tijdschrift en enkele aanvullingen.

1 Dramatische gebeurtenissen

Kleine geschiedenissen
Alle bijdragen in deze bundel zijn ‘kleine’ geschiedenissen, al raakt een aantal wel direct aan de grotere
geschiedenis en verwijzen de andere daar allemaal ook op een bepaalde manier naar. De grote geschiedenis is
onmiddellijk zichtbaar bij de vijf beschreven oorlogsmonumenten. Daar hoeft niet veel bij uitgelegd te worden.
De herinnering aan Tweede Wereldoorlog leeft nog heel sterk in Nederland en is nog vaak een ijkpunt voor
goed en kwaad. In het deel Bijzondere personen komt een tiental min of meer bekende figuren uit de regio ter
sprake, al gaat het om een heel toevallige selectie. Soms is ook hier de band met de grote geschiedenis evident,
in elk geval met de regionale, zoals die bijvoorbeeld in de Historische Canon tussen Vecht en Eem is beschreven.
Zo verwijzen de twee herdenkingsplaatsen van de missionaris Liudger (742-809) direct naar de kerstening
van het Gooi en de Vechtstreek (canonvenster 4). De boom en bank voor prof. Van Rees in Hilversum roepen
de herinnering op aan de wereldverbeteraars die met name in Blaricum en Bussum rond liepen (canonvenster
19), zoals het borstbeeld en de bank van Jan Hamdorff direct herinneren aan de kunstenaarskolonie in Laren
(canonvenster 18). Ook alle andere bijdragen hebben allemaal van doen met het sociaal-economische, politieke,
culturele of religieuze leven in onze regio.
Plaatsen van herinnering zijn een vorm van erfgoed, lees ik bij prof. Willem Frijhoff in zijn boek De mist van de
geschiedenis (2011). Dat erfgoed is ook de reden, dat TVE en de uitgever deze bundel wilden uitbrengen. Er
worden allerlei mooie, interessante, spannende of droevige verhalen in verteld, die de moeite van het onthouden
waard zijn, omdat ze iets zeggen over het dagelijks leven hier in recente of lang vervlogen tijden. Wie zou willen
vergeten, dat kermissen vaak plaatsen waren voor steekpartijen en dat ‘zinloos geweld’ dus geen uitvinding van
vandaag is. Zoals het ook aardig is om te lezen hoe een boerensloot bij Blaricum tot 1536 de verkeerd getrokken
grens was tussen Holland en Utrecht, tussen het Gooi en Eemland, waar een paar eeuwen over is getwist?
Het gaat in deze bundel om erfgoed dat we koesteren.
– Henk Michielse

1. De dood

van een erfgooier

Het Meenthek aan de
Schapendrift te Blaricum met ‘bewakers’ in
1903 (coll. auteur)

Begin twintigste eeuw groeiden enkele kleine Gooise dorpjes uit tot grote forenzengemeenten. De belangen
van de nieuwe Gooiers botsten met die van de oorspronkelijke dorpelingen. De Gooise burgemeesters zagen
met welgevallen de nieuwe inwoners toestromen. De dorpelingen, met name de erfgooiers, raakten door de
verstedelijking in de knel en kwamen in verzet tegen de overheid. Het waren nu juist ook de burgemeesters die
het voor het zeggen hadden in het bestuur van Stad en Lande van Gooiland, de eeuwenoude belangenorganisatie
van de erfgooiers.
De erfgooiers verzetten zich heftig tegen deze belangenverstrengeling en kozen als hun leider Floris Vos. Deze
eigenaar van het landgoed Oud-Bussum was, hoewel afkomstig uit Utrecht, zelf ook een erfgooier. Onder zijn
leiding volgden veel acties. Het kookpunt werd bereikt in het voorjaar van 1903. De burgemeester van Blaricum
verbood het vee van onwillige erfgooiers toe te laten op de Blaricummer Meent.

‘Ze durven niet te schieten’
Om de toegang via het zogeheten Meenthek te bewaken had de burgemeester steun gezocht bij de garnizoenscommandant van Naarden. Er werd een kleine eenheid militairen geposteerd bij het toegangshek. In
het nauw gedreven erfgooiers probeerden hun koeien op een andere plek op de meent te brengen. Een klein
groepje begon op enige afstand van het hek een opening te graven in de koedijk die rond de weidegronden lag.
Het walletje bestond uit op elkaar gestapelde graszoden en was ongeveer een meter hoog. Terwijl ze doende
waren, gelastte de bevelvoerende luitenant hen om zich te verwijderen. Indien geen gehoor werd gegeven
zou er geschoten worden. De jonge Laarder Hendrik Smit riep: ‘Ze zullen je
Herinneringsplaats
op je eigen land niet doodschieten. Dat durven ze niet.’ Maar ze durfden het
• Voor erfgooier Hendrik
wel. Er werd een schietbevel gegeven en de 22-jarige jongen werd dodelijk
Smit komt op de plaats
getroffen. Op een kruiwagen werd hij naar de pastoor van Blaricum gebracht.
waar hij gedood werd
Daar overleed hij.
een monument, aan
Deze kwestie haalde de landelijke pers en de regering. Na jarenlang touwtrekken
het noordeinde van
Erfgooierswet
ingesteld,
waarin
de
rechten
van
de
erfgooiers
werd in 1912 de
de Schapendrift te
werden vastgelegd en die tot rond 1975 in werking bleef.

Blaricum.
– Frans de Gooijer
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2. Stichtse schaapherders en Naardense ‘rakkers’
Op 30 september 1718 vernam de Naarder schout, aldus de bekende achttiende-eeuwse Huizer schepen Lambert
Rijksz Lustigh, dat er weer eens een Stichtse schaapskudde Hollands grondgebied was binnengedrongen. De
begrazing van de Gooise heide was immers voorbehouden aan de schapen van de erfgooiers. De schout stuurde
er vier van zijn ondergeschikten op af. Deze ‘rakkers’ kregen opdracht de Stichtse herder met zijn kudde op te
brengen naar Hilversum.
In de buurt van de Hollandsche Rading troffen de Naarders inderdaad twee onbekende herders met hun kudden
aan. Direct stevenden ze op een van hen af. De herder zag hen aankomen en floot op zijn vingers, waarop zijn
hond de kudde opjoeg. Een rakker probeerde de kudde te stoppen door op de hond te schieten. Het dier raakte
zwaar gewond, maar voor hij stierf bleef hij trouw zijn plicht doen. In woede ontstoken, bedreigde de herder
zijn belagers met zijn herdersstaf en dreef de kudde over de grens. Op Utrechts grondgebied was hij veilig, het
Naarder gerecht had daar geen bevoegdheid. De herder bleef dan ook rustig staan en begon de rakkers de huid
vol te schelden. De krachttermen en verwensingen zouden zo verschrikkelijk zijn geweest, dat ze niet in het
opgemaakte proces verbaal werden opgenomen.
Hierna begaven de rakkers zich naar de tweede illegale kudde. Ook hier floot de herder, zette de kudde in
beweging en probeerde met zijn hond te ontkomen. Maar hij werd vastgegrepen en gedwongen met zijn dieren
naar Hilversum te gaan. De kudde werd in beslag genomen.
De herder bleek een knecht te zijn van Willem Dirksz Smaldaat. Deze eigenaar van de kudde moest komen
opdraven in Hilversum. Inmiddels was ook de Naarder schout aangekomen, de bij de Gooise Justitie hoogste
gezagsdrager. De Hilversumse dorpsschout en de buurmeesters boden hun bemiddeling aan. Ze wilden liever
geen ruzie tussen de Stichtse en Gooise grensdorpen.
Herinneringsplaatsen Uiteindelijk ging de Naarder schout akkoord met een hoge boete van 225 gulden.
• De grens tussen
Smaldaat vertrok en beloofde de volgende dag met het geld terug te komen. Bij
Utrecht en Holland langs zijn terugkeer bleek hij niet over het bedrag te kunnen beschikken. Maar ene
de Hollandse Sloot bij
Cornelis Dirksz wilde het geld voor de tijd van veertien dagen wel voorschieten met
Hollandsche Rading.
als waarborg de hele kudde. Mocht de schuld niet worden betaald, dan werden
• De Schepenkamer
de schapen zijn eigendom. Twee weken grazen kostte bovendien 12 gulden. Of
in het Stadhuis van
Cornelis Dirksz zijn centen en Smaldaat zijn kudde terugkreeg, is helaas onbekend.

Naarden.
– Frans de Gooijer

Schapen grazen op de
Eng bij Laren, op weg
naar de hei (coll. Bep De
Boer, Laren)
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Een beenamputatie
zoals dat vroeger ging
(Nationaal Archief,
coll. Spaarnestad Photo)

3. Een 18

-eeuwse beenamputatie

e

In de periode 1676-1761 werd het schoutsambt in Blaricum uitgeoefend door de familie Duurkant. Liefst
vijf verschillende personen van die naam volgden elkaar op. Afgezien van hun handtekeningen is er weinig
persoonlijks over hen bekend. Wel is er een verslag over de beenamputatie van schout Aaron G. Duurkant in
de Kroniek van Lustigh.
Aaron sukkelde al een jaar met een gezwel aan zijn rechterbeen. Hij was onder behandeling bij de Huizer Lucas
Swart en zijn zoon, die ten einde raad een Amsterdamse chirurgijn het werk lieten doen. Een kleine ingreep
had geen resultaat. Na 21 weken tobben werd de Hilversumse dokter Clement geraadpleegd. Uiteindelijk liet
Clement assistentie komen. In gezamenlijk overleg met de Amsterdamse medicus Van Borsselen en meester
Thomas Kraan werd besloten het rechterbeen af te zetten.
Op 27 april 1719 was het dan zo ver. De medische ingreep werd niet alleen voorafgegaan door het toedienen
van bedwelmend geestrijk vocht, maar ook door geestelijke verzorging. Men knielde bij de patiënt neer en de
Blaricumse dominee Ploos van Amstel sprak een gebed uit. Zelfs de Roomse pastoor De Ruyter kwam enige
troostrijke woorden spreken.
Eerst sneed de medicus met een krom mes, tot drie vingerbreedten onder de knie, het vel en het vlees weg.
De pezen vergat hij door te snijden. Daarna zaagde hij met een fijn zaagje het been door. Vooral de pezen
bezorgden de patiënt veel pijn. De schout kermde wel, maar hield zich flink. Na de operatie verbond men de
knie. Het afgezette been werd door de koster in een kistje gedaan en bijgezet in het schoutengraf binnen de
kerk. Aaron was destijds 42 jaar oud. Die nacht kon hij niet slapen van de pijn.
Herinneringsplaats
Op de derde dag begon de wond te stinken, hetgeen als een goed teken werd
• De schout en zijn
beschouwd.
nakomelingen woonden
Pas op 27 augustus was de schout in staat om met een houten been zijn
in de herberg die aan de
kerkgang te doen. Tijdens de dienst dankte dominee Sprenger de Here voor de
Dorpstraat stond bij de
voorspoedige genezing. Drie jaar later blies de schout alsnog de laatste adem
kruising met de Brink te
uit. Hij vond een rustplaats naast zijn afgezette been.

Blaricum.
– Frans de Gooijer
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4. Pacificisten beschermd door de gewapende macht
In het spoor van de kunstschilders van de Haagse school, die in hun schilderijen het eenvoudige landleven
idealiseerden, streek rond 1900 een groep wereldverbeteraars neer in Blaricum op de grens met Laren.
Onder leiding van de Amsterdamse professor Van Rees stichtte de Internationale Broederschap van ChristenAnarchisten hier een kolonie.
Als eersten vestigden zich in het koloniehuis een dominee, een bakker en een landarbeider. De kolonie trok
veel pacifisten en vegetariërs en groeide. Ze vestigden zich in eenvoudige houten koloniehutten die door
architect Theo Rueter waren ontworpen. Er was al gauw een eigen bakkerij met winkel aan de Torenlaan, een
meubelmakerij en een tuinderij die ondermeer druiven in kassen kweekte. Niet dat het allemaal zo voorspoedig
ging, want het waren doorgaans mensen die in het vak geen ervaring hadden. Een afsplitsing kwam er ook.
De uitgetreden Tjerk Luitjens stichtte aan de overkant een pension op basis van de ‘rein-leven’-filosofie. Bij dat
leven hoorde rauwkost eten en ‘naaktlopen’.
Met lede ogen werden deze vreemde gasten door de Blaricumse en Larense bevolking aangekeken. Ze werden
die ‘rooien van de kolonie’ genoemd. In 1903 brak de ‘grote spoorwegstaking’ uit. Deze had tot inzet een betere
beloning en betere werkomstandigheden voor het rijdend personeel. De kolonisten sympathiseerden met de
stakers. Het gerucht ging dat de kolonisten van plan waren de rails van de stoomtram Huizen-Laren-Hilversum
voor de deur van hun bakkerij op te breken.
Waar of niet waar, de bevolking in de omgeving, die het zelf al moeilijk genoeg had, zag de afvoer van producten
stagneren. Zij zouden die ‘spinazievreters’, waarop ze het toch al niet begrepen hadden, wel eens een lesje
leren. Hutten werden in brand gestoken en deze en gene werd gemolesteerd. De
Herinneringsplaats
pacifistische kolonisten moesten de hulp inroepen van de gewapende macht en
• Oude koloniebakkerij
de gebeurtenis betekende het einde van de kolonie. De bakker van de kolonie, de
op Torenlaan 21,
theosoof George Enzlin, die zich met succes op sportbeschuiten had toegelegd,
Blaricum.
hield het ook voor gezien. Hij begon een eigen zaak elders in Blaricum.
– Jaap Groeneveld

Hotel Roozeboom in
1910 op de plek van het
voormalige logement
De Oranjeboom aan de
Brinklaan (coll. Stads- en
Streekarchief, Naarden)

5. Steekpartij

op de Bussumse kermis

Vroeger werd op de eerste maandag van juni de Bussumse Kermis gehouden. In het dorp was dit een jaarlijks
hoogtepunt. Er werd dan stevig gedronken in de plaatselijke herberg; vaak liep het uit op een vechtpartij.
In 1770 ging het weer eens fout. Het slachtoffer was ditmaal Thomas, een oudere soldaat van de Compagnie
Invalides uit Naarden. Hij wandelde met zijn kinderen naar de kermis. Zelf ging hij eerst een biertje drinken in
de herberg de Oranjeboom van de weduwe Marretje. Ook een zestal Huizer boeren dronk daar een stevig glas
en had behoefte aan een verzetje. Ruziemaken was in die tijd een soort sport. Vooral het ’bekkensnijden’ was
populair. Bij een dergelijke uitgelokte vechtpartij was het de ’kunst’ om je tegenstander met een mes een haal
over zijn wang te geven.
Mogelijk waren de Huizers daarop uit. Ze begonnen Thomas lastig te vallen en dwongen hem tot dansen. Toen
dat niet lukte, werd zijn glas bier afgepakt en leeggedronken. De soldaat zei spottend: ‘Drink maar op mijn
rekening’. De herbergierster, bang voor een vechtpartij, probeerde het slachtoffer duidelijk te maken dat zij niet
tegen de overmacht op kon. Eén van de Huizers gaf de soldaat onverwachts een klap op zijn achterhoofd. Deze
vechtersbaas had van zijn vorige vechtpartij nog een rood litteken op zijn gezicht. De ongewapende soldaat
werd met messen aangevallen. Op de vlucht wist hij zich in veiligheid te brengen in een nabijgelegen huis.
Angstig wachtte hij af of de kust veilig was, de vrouw des huizes waste onderwijl met brandewijn zijn wonden.

Ontslagen
Licht gewond ging Thomas op zoek naar zijn kinderen. Maar hij kwam de Huizers weer tegen en er volgde een
nieuwe steekpartij waarbij het slachtoffer een steek in de borst opliep. Na ontsnapping verborg Thomas zich in
de kelder van de plaatselijke kleermaker. Tijdens de schemering sloop hij de Vesting Naarden binnen voordat de
Utrechtse Poort werd gesloten. Die avond werd hij onderzocht en verbonden door de stadschirurgijn. Er werden
vier snijwonden gevonden, één op het voorhoofd, één over de neus, één in de zij en één aan een vinger.
De commandant van de vesting Naarden liet Thomas arresteren en opsluiten bij
Herinneringsplaats
de hoofdwacht. Daar werd hij verhoord en hoewel zijn lezing niet veel verschilde
• Voormalig Hotel
van de opgeroepen getuigen werd hij uit het leger ontslagen. De schout van
Roozeboom op de hoek
Naarden stelde een onderzoek in naar de toedracht. De herbergierster hield
van de Brinklaan en
zich op de vlakte, ze was waarschijnlijk doodsbang voor wraak van de Huizers.
De ‘Sportbeschuitfabriek’ van de kolonie in vermoedelijk 1902, Torenlaan 21, te Blaricum

– Frans de Gooijer

Heerenstraat (noordzijde)
te Bussum.

(coll. Historische Kring Blaricum)
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Paviljoen De Rotonde
te Blaricum (coll. Historische Kring Blaricum)

6. De moord

bij de Rotonde

Het Gooi kende in het verleden door zijn heuvels fraaie vergezichten. Omdat er geen bomen waren kon je daar
op sommige hoge punten zonder aparte voorzieningen heerlijk van genieten, bijvoorbeeld op de Trompenberg
te Hilversum en de Tafelberg te Blaricum.
Op sommige plaatsen werden door particulieren uitzichtpunten gecreëerd. Veel grote villa’s of buitenplaatsen
hebben nog een uitzichtkoepeltje, maar het zicht wordt daar vermoedelijk door de inmiddels immens gegroeide
bomen in de omgeving belemmerd. Sommige uitbaters van restaurants bouwden uitzichttorens die een geliefde
trekpleister werden voor dagjesmensen en wandelaars. In Baarn was er bijvoorbeeld de toren van het Badhotel,
die nog steeds bestaat. In Laren had je aan de Naarderstraat tegenover het Rozenlaantje van 1879 tot 1934
hotel-café-restaurant Paviljoen Larenberg.

7. De moordaanslag bij de Kom van Biegel
Bij de Kom van Biegel in Bussum voeren kleuters aan de hand van hun ouders de eendjes. Leerlingen van het
nabij gelegen Vitus College eten op het gras rond de vijver bij goed weer hun boterham. Niets herinnert er
tegenwoordig aan de moordaanslag van 23 januari 1919 op een in Amsterdam woonachtige Duitser.
Deze man, de 55-jarige George Goldberg, was met de trein naar Bussum gekomen om zijn broer in Pension
Beerensteijn te bezoeken. Hij verdwaalde. Maar zie daar. Een keurig geklede jongeman kruiste zijn pad. Dat
deze duidelijk zichtbaar een gaspijp bij zich droeg verontrustte hem niet. Hij sprak hem aan in het Duits en
merkte toen een landgenoot te hebben getroffen. De jongeman wilde hem wel naar het pension begeleiden.
Bij de Kom van Biegel namen ze afscheid van elkaar. Als dank voor de bewezen diensten gaf Goldberg zijn
behulpzame landgenoot een dubbeltje. Toen hij verder langs de Kom van Biegel in de richting van het pension
liep kreeg hij een klap op zijn hoofd en viel hij bewusteloos neer. De dader van de aanslag beroofde hem van
een gouden horloge.
Korte tijd later werd Goldberg door voorbijgangers gevonden. Zij brachten hem naar het ziekenhuis. Daar
constateerden de artsen dat het slachtoffer een schedelbreuk had. Zij vonden het verbazingwekkend dat hij de
klap had overleefd. De politie ontdekte de volgende morgen de ijzeren gaspijp in de struiken bij het pension.
Een paar dagen na de moordaanslag ontwaakte Goldberg uit zijn coma en vertelde hij de politie over de Duitser
die hij als vermoedelijke dader beschouwde
De zaak leek lange tijd onoplosbaar. Maanden later werd echter bij een juwelier in Nijmegen het gouden
horloge te koop aangeboden. Een militair vertelde dat hij dit voor vier gulden van een Duitser gekocht had.
De politie ging verder speuren en vond de dader uiteindelijk in de gevangenis
Herinneringsplaats
van Arnhem. Daar zat hij een straf van 18 maanden uit wegens diefstal van een
• Kom van Biegel in het
paard en wegens brandstichting. Tijdens nieuwe verhoren bekende hij ook nog
Bussumsche
Courant
schreef
dat
de
plantsoen in de vork van
eens twee moorden te hebben gepleegd. De
de Beerensteinerlaan
dader ‘een van de zwaarste misdadigers uit onze geschiedenis’ was. Hij werd
en de Nieuwe ‘s-Gravevoor zijn euveldaden veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

landseweg, Bussum.
– Ruud Gortzak

Aangeschoten Huizers
Net zoiets was er ook in Blaricum, het paviljoen De Rotonde, dat later is afgebroken. Het stond bij de huidige
Rotondeweg en had een restaurant met uitkijkterras. Van daaruit kon je de Zuiderzee met gemak zien. Koningin
Emma kwam er wel eens thee drinken met Prinses Wilhelmina. Maar helaas kwamen er ook andere gasten.
Op zondagavond 19 augustus 1900, rond zeven uur ’s avonds, wilden twee aangeschoten Huizers er een
biertje drinken. Ze werden door de eigenaar met een zoet lijntje naar buiten gewerkt. Toen ze uit woede een
ruit vernielden, sloeg de eigenaar een van de Huizers met een stuk hout op het hoofd. Dat leidde van kwaad tot
erger. De Huizer dreigde een mes te halen en kwam even later terug. De eigenaar had inmiddels een geladen
revolver gehaald en waarschuwde de amokmaker. Die riep: ‘Schiet dan, ik kan maar één dood sterven!.’ Er
volgde een schot en de Huizer viel dood neer. De kastelein en zijn vrouw werden
Herinneringsplaats
door de gearriveerde veldwachter in veiligheid gebracht. Daarna kwam er een
• Het paviljoen De
groep van circa twintig Huizers, die het paviljoen binnendrongen en de zaak even
Rotonde stond aan de
‘verbouwden’. Militairen uit het Kamp van Laren (Crailoo) maakten een einde aan
huidige Rotondeweg te
de vernielingen.

Blaricum.
– Frans de Gooijer
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Hotel Pension Restaurant Beerensteijn, Bussum (coll. Martin Heyne)
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2 Bijzondere gebouwen
Een tekening van
Kasteel Drakestein en
naaste omgeving uit
omstreeks 1665 van
onbekende tekenaar
(coll. Het Utrechts Archief,
Topografische Atlas)

Een nieuw kasteel

8. Kasteel Drakestein en Lage Vuursche
Of kasteel Drakestein nu wel of niet echt een kasteel of een buitenplaats is, het mag met inbegrip van zijn
voorganger, de versterkte Warnars hofstede, bogen op een geschiedenis die begint in 1359. In dat jaar gaf
het kapittel van Sint Jan te Utrecht voor 28 jaar ‘die Vuursche mit hoeren Venen’ in erfpacht aan Werner of
Warnar van Drakenburg, schout van de stad Utrecht. Diens vader had eerder al de wilde venen ten noorden
ervan, pakweg het Baarnse Veen, van de bisschop in leen gekregen. Daarnaast huurde Werner in 1360 van
het Vrouwenklooster grond in de Vuursche waarop hij merkwaardigerwijs al een hofstede Drakenstein had
‘opgetimmert’. Deze droeg hij met toestemming van het klooster op aan bisschop Jan van Arkel, die hem er
in 1362 mee beleende. Beide bezittingen bleven tot 1520 in handen van de familie Van Drakenburg, behalve
tijdens de periode 1460-1485 vanwege betalingsproblemen.
De laatste telg van het geslacht, Josina van Drakenburg, trouwde met Dirk van Zuylen van de Haer, een aanzienlijk
Utrechts edelman. In 1546 deed zij de erfpacht van de hand, maar schonk Drakestein in 1570 aan haar zoon
Nicolaas van Zuylen. Karel van Bourgondië, die via huwelijk met een dochter van Johan van Culemborg de
Vuursche in leen had gekregen kocht Drakestein. Aan dit huis Drakestein wordt ook vaak gerefereerd als
Warnars Hofstede. In 1610 deed Van Culemborg dit bezit van de hand en na een paar wisselingen van eigenaar
was het na 1634 in bezit van jonker Ernst van Reede, lid van de Staten van Utrecht met een aantal andere
belangrijke Utrechtse functies.
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Dit relaas wil niet zeggen dat er tot dan steeds een
versterkt huis Drakestein heeft gestaan. Er is enige
discussie over dit onderwerp. Op de plaats van het
huidige huis Drakestein stond hoogstwaarschijnlijk
de oude waterburcht Drakestein, die aan het
einde van 16e eeuw al was vervallen of goeddeels
afgebroken. Een aantal concentrische ringen op
de overigens nauwkeurige kaart van Lucas Jansz
Sinck uit 1619 over grenskwesties met het Gooi
geeft de plaats aan waar deze heeft gestaan. Een
naastgelegen hofstede, op die kaart Warnaers
hoffstede genoemd, heeft tenslotte vermoedelijk
gediend als beheerscentrum voor dit bezit.
Gerard van Reede, oudste zoon van Ernst en
Heer van Drakenstein, pakte het groots aan. Hij
bouwde op de plaats van de oude waterburcht een
compleet nieuw achtkantig huis, ook omringd door
water. Onderzoek in 1960/61 of er gebruik was gemaakt van oude fundamenten, leverde niets op. Van Reede
knapte ook het dorpje Lage Vuursche op, breidde het uit en bouwde het kerkje. Schulden maakten dat het bezit
uit de erfenis van Gerard van Reede moest worden verkocht. Een andere Van Reede bouwde eveneens een
kasteeldorpje, Renswoude. Met Haarzuylen, waar tussen de middeleeuwse eigenaren ook verwantschappen
zijn, zijn dit de drie kasteeldorpen die in Nederland teruggrijpen op de glorietijd van kastelen.
Na verschillende wisselingen van eigenaar kwam Drakestein met landerijen in 1806 via een veiling in bezit van
mr. Paulus Wilhelmus Bosch, burgemeester van Utrecht. Hij liet zich daarna Bosch van Drakestein noemen en
kreeg in 1829 de titel van jonkheer. De familie bleef tot 1959 eigenaar van het kasteel met park. In dat jaar
kocht prinses Beatrix het om er te gaan wonen. Het is nog steeds haar eigendom en het zal over vermoedelijk
niet al te lange tijd gaan dienen als haar woonhuis na haar abdicatie.
Herinneringsplaats
Betreurenswaardig is dat er tegenwoordig een groot zwart en afschrikkend
• Het dorp Lage
elektronisch beveiligd hek om het park staat. De treurnis zit vooral in het feit dat
Vuursche. Kasteel
het nodig is vanwege mogelijke terreur en de niets onziende privacyschenders
Drakestein is niet
van de roddelpers.

zichtbaar.
– Jaap Groeneveld
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9. Kasteel Loenersloot
Aan de westzijde van de Angstel ligt Kasteel Loenersloot. De ‘hof ‘te Loenersloot
was oorspronkelijk vrij eigendom van de Van Loenersloots en wordt voor het eerst
genoemd in 1258. In dat jaar droeg ridder Dirk Splinter van Loenersloot de hof op
aan de graaf van Gelre en ontving deze in leen terug. Het feit dat Loenersloot niet
aan de bisschop van Utrecht werd opgedragen, maar aan de Gelderse graaf, had
een politieke reden: Hendrik van Vianden, de toenmalige bisschop, kwam in conflict
met zowel de graven van Gelre als die van Holland. Daarom keerden verschillende
Stichtse edelen, onder wie Herman van Woerden en Gijsbrecht van Amstel, zich
tegen hem.
Kasteel Loenersloot was in de 14e eeuw niet onbelangrijk. Splinter van Loenersloot,
die in 1373 was beleend met het kasteel, gedroeg zich als een roofridder. In 1377
zette hij zelfs een aantal Goudse burgers in zijn kasteel gevangen en werd hij om
die reden bij de bisschop aangeklaagd. Deze maakte van de gelegenheid gebruik
om met Splinter af te rekenen. Hij belegerde het kasteel net zo lang tot Splinter zich
na drie weken overgaf en afstand deed van zijn kasteel.
Het duurde echter nog jaren voordat de nieuwe situatie werd vastgelegd en in
de tussentijd hervatte Splinter zijn terreur. Hij ging zelfs zo ver dat hij in die tijd
voorname burgers uit Utrecht gijzelde. Pas in 1386 werd er vonnis gewezen.
Daaruit blijkt dat Splinter van Loenersloot ‘t huys to Loenresloet’ in leen hield
van de Utrechtse bisschop met alle daarbij horende goederen gelegen tussen
de ‘Stevensbrugge en de Oudecoper sijtwinde, ende het dorp mitten daghelix
gherechte vor den huyse vorseyt’. Dit betekent, dat bij het huis ook het aan de
overzijde van de Angstel gelegen dorp en de polder behoorden. Bij het vonnis
werd tevens bepaald dat Splinter zijn huis niet verder mocht versterken en dat
hij het kasteel zou bewaren als een open huis voor het Sticht. Splinters reputatie
had kennelijk niet veel geleden, want tussen 1384 en 1393 vervulde hij voor de
Hollandse graaf de functie van baljuw van Kennemerland en Westfriesland.
Het is niet mogelijk om een precies bouwjaar van het kasteel te noemen, maar gezien het steenformaat van
30 ×14× 8 is een datering in de tweede helft van de 13e eeuw niet onmogelijk. Ook de toren zou, gezien de
dikte van de muren, in het midden van de 13e eeuw kunnen worden gedateerd. Het kasteel is vermoedelijk in
de 14e eeuw aan de oostzijde uitgebreid met een zaal met een muurdikte van 135 cm. Aan de zuidzijde verrees
omstreeks dezelfde tijd een ondiepe vleugel van twee bouwlagen boven een kelder.
Toen Hendrik Willem van Hoorn het kasteel in 1766 kocht, vond hij het gebouw ouderwets en besloot hij om
het grondig te laten verbouwen. Hij begon met de sloop van het poortgebouw en de weermuur, maar door
zijn faillissement in 1771 kon de geplande verbouwing niet doorgaan en werd het kasteel geveild. De nieuwe
koper was mr. Andries Strick van Linschoten (1736-1806), inwoner van Utrecht, die een buitenplaats zocht en
die gedurende vijf jaar lang zijn nieuw verworven bezit ingrijpend liet verbouwen. Hij verving de kruisvensters
door schuifvensters. Het ingangsportaal werd gesloopt en vervangen door een nieuw voorhuis dat aan de zijde
van de binnenplaats werd voorzien van een frontgevel. De noordgevel werd van een verdieping voorzien, terwijl
de gehele gevel aan de binnenplaats werd gesloopt en vervangen door een muur. De keuken die zich tot die
tijd in de zuidgevel had bevonden, werd verplaatst naar een aanbouw tegen de toren, zodat deze dichter bij de
eetkamer in de oostvleugel kwam te liggen en de rook van de keukenschouw kon worden afgevoerd via een
rookkanaal door de toren. Het interieur dateert bijna geheel uit de periode 1772-1777.
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(foto Stanny Verster)

Strick van Linschoten maakte van Kasteel Loenersloot een gerieflijk buitenhuis, maar hij wilde de middeleeuwse
oorsprong aan het exterieur zichtbaar laten. Daartoe werd tijdens de verbouwing een grote hoeveelheid
kloostermoppen aangekocht en in het huis verwerkt.
Strick van Linschoten had twee kinderen: Jan Hendrik en Geertruida, die gezamenlijk Loenersloot erfden. Toen
Jan Hendrik in 1828 ongehuwd overleed, erfde zijn zus ook zijn deel van het kasteel. Zij trouwde met mr.
Paulus Hubert Martini Buys (1765-1836.) Hun kleinzoon Paulus Hubert Andries (1835-1915) heeft zich rond
1900 intensief met de geschiedenis van het kasteel beziggehouden en getracht om de buitenzijde weer een
‘meer middeleeuws’ aanzien te geven. Hij liet het gebouw ontpleisteren, de gevel werd aan de bovenzijde weer
voorzien van boogfriezen, de gevel van de oostvleugel kreeg weer een trapgevel, de vensters werden weer
kruisvensters en de toren kreeg weer kantelen. Hierna zijn geen wijzigingen meer aangebracht.
De laatste eigenares, mevrouw M.F.M. barones Van Nagell, geboren Martini
Herinneringsplaats
Buys, heeft kasteel Loenersloot voor haar overlijden aan het einde van de vorige
• Kasteel Loenersloot,
eeuw ondergebracht in een stichting om het voor de toekomst te behouden.
– Stanny Verster (bewerking Henk Michielse)

Rijksstraatweg 211,
Loenersloot.
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10. De 18

-eeuwse porseleinfabriek van Weesp

e

In de Kromme Elleboogsteeg in Weesp staat het gebouw van de voormalige Weesper porseleinfabriek. Een
gevelsteen herinnert hier aan deze bijzondere bestemming. Als er iets is wat Weesp op de kaart zette – de
chocoladefabriek van Van Houten even terzijde – dan is dat wel het achttiende-eeuwse Weesper porselein.
Het fabriekspand is een onopvallend gebouw, oorspronkelijk een kleine jeneverstokerij. Toen de porseleinfabriek
begon, was de jeneverstokerij als belangrijkste bron van bestaan in Weesp langzaam maar zeker op haar retour.
Ook in de Kromme Elleboogsteeg moesten branderijen worden stilgelegd.
In 1757 kocht een Nederlands-Engelse firma in die steeg een gewezen branderij met bijbehorende pakhuizen
om er ‘porselein of aardewerk’ te maken, maar de onderneming werd geen succes. Twee jaar later werden de
fabrieksgebouwen overgenomen door Bertram Philip Albrecht, graaf van Gronsveld-Diepenbroick-Impel (17151772), drost van Muiden en slotvoogd van het Muiderslot. Gronsveld verbleef in die tijd in Den Haag in verband
met de décharge van zijn gezantschap bij Frederik de Grote van Pruisen. Hij liet daar zijn portret maken door De
Spinny, die voor het hof van Willem V werkte. Dit portret hangt in het stadhuis van Weesp, in de Porseleinzaal
van het Gemeentemuseum.

Extra glorie
Waarom koos Gronsveld voor porselein? Waarschijnlijk heeft hij zich bij zijn keuze laten leiden door de behoefte
het aanzien dat hij genoot, extra glorie te verlenen door een porseleinmanufactuur aan zijn naam te verbinden.

Vermoedelijk heeft de tijdens zijn verblijf in Berlijn
in 1751 gestichte Pruisische porseleinfabriek hem
hiertoe geïnspireerd. In ieder geval heeft Gronsveld
zich nauwelijks in de financiële consequenties van een
dergelijk bedrijf verdiept. Hij ging ervan uit, dat zo’n
onderneming hem grote winsten zou brengen, hoewel
de fabriek in Berlijn pas succesvol werd, toen Frederik
de Grote er een staatsbedrijf van had gemaakt.
Een tijdlang leek het erop, dat Gronsveld met zijn
kleinschalige fabriek een schot in de roos had gedaan.
De Zevenjarige Oorlog (1756-1763) bracht hem zeker Een terrine van Weesper porselein
tot halverwege de jaren zestig de wind in de zeilen. (coll. Gemeentemuseum Weesp)
Door deze oorlog werd de porseleinfabricage in
Saksen een tijdlang stilgelegd.
Een groot deel van Gronsvelds personeel was afkomstig uit de Duitse landen. Zo kwam in de loop van 1760
Niclaus Paul naar Weesp. Hij had in de jaren, dat Gronsveld er gezant was, in de porseleinfabriek van Berlijn
gewerkt. Hij was een kundig arcanist, kende de geheimen van de porseleinfabricage. Zijn komst betekende een
doorbraak: er werd nu voor het eerst ‘echt’ porselein gemaakt. Behalve Duitsers had Gronsveld ook een aantal
Franse porseleinwerkers in dienst. De bekendste van hen was Louis Victor Gerverot. Deze heeft maar korte tijd
in Weesp gewerkt, juist toen de productieperiode ten einde liep. Hij werkte er vooral als vogelschilder. Vanuit
Weesp vertrok Gerverot naar de fabriek van Höchst (nu Frankfurt am Main) en vervolgens kwam hij in contact
met ds. Joannes de Mol, de porseleinfabrikant in Loosdrecht, voor wiens bedrijf hij veel betekende.

Alchimist
Iemand die ‘veel dienst aan Gronsveld gedaen heeft nopens ’t leggen en besorgen der couleuren voor die sijn
porcelainfabricq’, was de legendarische graaf de Saint Germain. Deze avonturier was een geoefend alchemist.
Hij was een gunsteling van Madame de Pompadour en werd in 1760 als geheim agent van koning Lodewijk XV
van Frankrijk naar Den Haag gestuurd. Als alchemist hield De Saint-Germain zich ook bezig met occulte zaken.
Hij beweerde dat hij zeer oud was, hij zou geboren zijn ten tijde van Karel V (1500-1558).
In 1767 stond de fabriek van Gronsveld er zo slecht voor, dat deze een vergeefse poging deed deze te verkopen
aan de koninklijke fabriek van Sèvres. Waarschijnlijk werd de fabriek in 1770 stilgelegd. Gronsveld overleed
twee jaar later. Een reeks van oorzaken zoals concurrentie en wijziging in de heersende mode wordt voor deze
mislukking aangevoerd. Hoofdzaak was toch, dat Gronsveld zijn fabriek als een vorstelijk speeltje heeft gezien,
dat zichzelf kon betalen. Een verkeerde inschatting, doordat de meeste porseleinfabrieken zwaar gesubsidieerd
moesten worden. En Gronsveld had geen kapitaal achter de hand.
Begin 1774 maakte een schrijven van Gronsvelds privésecretaris De Mol erop attent dat op een veiling in
Muiden materiaal uit de Weesper fabriek zou worden aangeboden. De Mol
Herinneringsplaatsen
kocht een hoeveelheid porseleinaarde en een terrine, die nu te zien is in het
• De vroegere
Gemeentemuseum van Weesp.
porseleinfabriek met
In de opstallen van de Weesper porseleinfabriek was tot circa 1800 een
gevelsteen, Kromme
katoendrukkerij. Momenteel worden er antieke meubelen verhandeld. De
Elleboogsteeg 2, Weesp;
eigenaar heeft in de gevel een steen aangebracht ter herinnering aan de
• Weesper Porselein in
porseleinfabriek.
– Aukje Zondergeld-Hamer

het Gemeentemuseum,
Nieuwstraat 41, Weesp.

De porseleinfabriek in de Kromme Elleboogsteeg te Weesp (foto auteur)
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De villa Walden, die
achter Oud Cruysbergen stond (coll. Historische

11. De grafkapel op het landgoed Eikenrode
De grafkapel van de familie Hacke, die vanaf 1846 de buitenplaats Eikenrode in Loosdrecht bewoonde, staat op
eerbiedige afstand van de Villa. In de grafkelder onder de kapel staan de kisten met stoffelijke overschotten van
achttien familieleden. De stichter Jan Conrad Hacke liet er zijn vrouw, zijn vader, zijn schoonmoeder en maar
liefst zeven van zijn twaalf kinderen bijzetten, voor hij in 1873 zelf overleed. Het jaar 1865 was een rampjaar
voor de familie, toen binnen een half jaar vier kinderen in de leeftijd van een paar maanden tot twaalf jaar
bezweken aan difterie. De laatste bijzetting was die van Jan Conrad´s kleinzoon Jan Elias Hacke, in 1969.
De kapel vertoont een rijke verzameling graf- en doodsymboliek. Al bij het betreden van het terrein zien we een
afgeknotte zuil, symbool van het afgebroken leven. Op de westgevel prijken omgekeerde toortsen – het leven
dooft uit – en vlinders, symbolen van eeuwig leven; uit de ‘dode’ pop komt altijd weer een vlinder tevoorschijn.
Op dezelfde gevel staat de Latijnse tekst Christo animae vitae, de levensgeesten
(gaan) tot Christus, uitdrukking van het geloof dat de familie Hacke beleed.
Boven de grafkelder is een kruisvormige ruimte, die gebruikt werd als plaats om
de overledenen te gedenken. Hun namen zijn in marmeren platen aan de wanden
aangebracht. Aan de oostzijde stond het marmeren beeld Jesus aan de geselpaal
van de Italiaanse beeldhouwer Eumene Baratta, dat Hacke in 1854 in Carrara
kocht. Het beeld is thans in de Oudkatholieke kerk te Hilversum te bezichtigen. In
de kapelruimte vinden we de teksten ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
alsmede ‘Laat de kinderkens tot mij komen’. Het neo-gotische Christusbeeld dat
nu de kapel siert is – net als de kapel – 19e-eeuws en afkomstig uit de Heilig Hart
kerk in Breda.
De kapel is eigendom van de Stichting Historisch Goed Loosdrecht, die het gebouw
van 1999 tot 2001 restaureerde. De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door
Het nieuwe Christusbijdragen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rabobank.
– Henk Zeldenrijk en John Mol

beeld in de grafkapel
(foto Historische Kring

Loosdrecht)

Herinneringsplaats
• Grafkapel op het
landgoed Eikenrode,
Nieuw-Loosdrechtsedijk,
Loosdrecht.

12. Walden & de Villa Cruysbergen
‘Van eten? Ja, daar weet ik alles van.’ De man kijkt niet op als hij antwoord geeft. Geaffecteerde stem. Zwart
leren jack, rode bandplooibroek en suède schoenen. De vraag was of de naam Van Eeden hem iets zei. We
staan op de parkeerplaats van de Hocras, de in het Gooi wijd en zijd bekende groothandel voor horeca en
grootverbruikers aan de Franse Kampweg in Bussum. De man grinnikt en gaat onverstoorbaar verder met het
plaatsen van dozen wijn in zijn SUV, de sufferd.
Honderd jaar geleden stond op deze plaats de villa Groot Cruysbergen, het hoofdgebouw van de door schrijver/
psychiater Frederik van Eeden in 1898 opgerichte kolonie Walden. De naam van de kolonie was ontleend aan
het boek Walden, or the life in the woods van de Amerikaanse schrijver Henry Thoreau. Van Eeden koos die
naam als blijk van waardering voor de moed van de Amerikaan die rond 1845 geheel van de buitenwereld
afgezonderd aan het meertje Walden leefde. De kolonie Walden op landgoed Cruysbergen was onder meer
gebaseerd op gemeenschappelijk grondbezit en werd bewoond door een bonte verzameling kolonisten:
artiesten, intellectuelen, arbeiders, idealisten, vrijgezelle vrouwen. De vrouwen droegen gele of bronsgroene
jurken. De mannen kleedden zich in manchesterpakken. Iedereen liep op sandalen. De kolonie deed ook dienst
als rustoord voor psychiatrische patiënten.
Het landgoed bleek volledig ongeschikt voor het verbouwen van graan, groenten en fruit. De grond was schraal
en onvruchtbaar. Toch probeerde men hardnekkig groente en fruit te telen en bakte men brood van het weinige
geoogste graan. Ook werden er bijen, kippen en koeien gehouden. Financieel leverde alle inspanningen weinig
op en hoe schitterend de idealen van Van Eeden ook waren, in de praktijk bleken ze moeilijk te realiseren. In
1907 kwam er een einde aan de kolonie. Een groot deel van het terrein werd verkocht om de schulden te betalen.
Van Eeden bleef in de villa wonen die inmiddels omgedoopt was tot ‘Pension Walden’. Hij bleef ook werken in zijn
hut, die thans nog in deplorabele toestand op het terrein aanwezig is. Met de hut die op een Rijksmonumentlijst
staat – maar dat betekent niet veel – lijkt het overigens de goede kant op te gaan. Er is ongeveer een derde
van de geschatte restauratiekosten bijeen gebracht. Hiermee kon de lekkage worden gestopt en de kapotte
schoorsteen worden gerepareerd.
Op het terrein heeft jarenlang de kartonfabriek van Van Meurs gestaan. Toen
Herinneringsplaats
die in 1970 afbrandde is ook de villa van Van Eeden verwoest. Maar de naam
• Het gebied achter villa
van Walden leeft nog altijd in Bussum en wijde omstreken voort evenals het
Oud Cruysbergen, Franse
romantische waas dat de naam al jarenlang omringt.

Kampweg 6, Bussum.
Grafkapel van de familie Hacke (foto Historische Kring Loosdrecht)
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De boerderij ‘Wolfsstede’, Wakkerendijk 88
te Eemnes, rijksmonument uit 1652 met vele
originele details
(foto W. van IJken)

13. De boerderijen van Eemnes

Meentweg, Eemnes.
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In het Schoutenhuis te Huizen is sinds 1995 het Huizer Museum gevestigd. Dit op het oog historische pand is in
1994 geheel opnieuw opgebouwd. Het ligt aan de rand van de oude vissersbuurt. Het gebouw was in oorsprong
het voorstuk van een zeventiende-eeuwse boerderij. In de 19e eeuw werd dit gedeelte verbouwd en verhoogd.
In de 18e eeuw gebruikte het dorpsbestuur het voor haar vergaderingen. Het pand diende, zoals in die tijden
gebruikelijk was, tevens als herberg en woonhuis voor de schout, in ieder geval tot 1811. In 1920 werd het pand
verbouwd tot twee winkel/woonhuizen. Er was o.a. een paardenslager in gevestigd.

Een stoute schout

Eemnes is bekend om de dijk die vanouds bekend staat als Wakkerendijk, tegenwoordig deels Meentweg
geheten, met de landelijke uitstraling door de vele eeuwenoude rietgedekte boerderijen. Het is niet verwonderlijk
dat ze gekoesterd worden door eigenaren en de omgeving. In totaal gaat het om ruim honderd adressen die
boerderij waren of soms nog zijn. Het merendeel is een traditionele langhuisboerderij, waarvan ruim dertig een
monumentstatus hebben.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw betrokken de eerste niet-agrariërs oude boerderijen. De kunstenaar
Piet Klaasse was zo iemand van het eerste uur, die vermoedelijk tegen een nog betaalbare prijs een van de
kleinere boerderijen kon bemachtigen. Anderen volgden, zoals captains of industry en media-boegbeelden.
Inmiddels kijkt men niet meer op van bedragen in zeven cijfers in Euro’s – voor de komma wel te verstaan.
Hiermee is ‘de dijk’ hetzelfde lot beschoren als oude stadscentra, waar de oorspronkelijke bevolking vertrekt en
goedbetaalde nieuwkomers intrekken. Hoe men het ook wendt of keert, in zekere zin betekent dit het behoud
van de gebouwen.
Er zitten echter ook kanten aan die het behoud bedreigen. Geen enkele nieuwe bewoner zal willen wonen in
een gebouw dat voorzien is van de (on)gemakken van op zijn minst een halve eeuw geleden, dat ‘versterft
in schoonheid’. Er gaat dus verbouwd worden naar een comfortabele villa met een rustieke uitstraling.
‘Rommelige’ bijbouwsels verdwijnen daarbij vaak van het erf. De verbouwing kan voor de gewetensvolle
architect een spagaat betekenen tussen zijn of haar eigen visie op wat behouden zou moeten blijven, de
eisen van de nieuwe eigenaar, monumentenzorg en de gemeente. Er ontstaat een tendens dat het ‘opgeleukte
complex’ afgeschermd wordt door hoge heggen, nog afgezien van de veiligheid verhogende grote hekken.
De tuinen gaan meer lijken op de geometrische aanleg met buxushagen, zoals bij kastelen en buitenplaatsen,
geheel volgens de mode van de laatste jaren. Bij elkaar resulteert dit in een tendens van vervreemding van het
landelijke karakter.
De gemeente Eemnes heeft ingezien dat er beleid gemaakt moest worden ten aanzien van het omgaan met het
beeldbepalende karakter van het boerderijenlint langs de dijk. Het heeft enige jaren geleden architectuurhistorica
Marina Laméris van Bureau TasT in de arm genomen om een inventarisatie te maken en aanbevelingen te doen.
Zij heeft daarbij gebruik kunnen maken van een inventarisatie van de Historische Kring Eemnes in verband met
‘2003 – Jaar van de Boerderij’. Terwijl deze vooral was gericht op de hoofdgebouwen, benadrukte zij het belang
van het gehele ‘ensemble’ van de bij elkaar behorende gebouwen. Dat is het hoofdgebouw met daaromheen
melkhuis of zomerhuis, schuren, hooiberg, schaapskooi en dergelijke. De karakteristieke boerderijtuin, als het
domein van de vrouw voor het huis, noemde ze als bijzonder detail. In haar
Herinneringsplaats
presentatie bij de Historische Kring suggereerde ze dat vooral bewustwording bij
• Wakkerendijk en
de eigenaren moet leiden tot behoud van het karakteristieke beeld.
– Jaap Groeneveld

14. Het Schoutenhuis

De schout was het hoofd van de politie en had een zekere machtspositie. Nu was er eens een schout die zich
nergens iets van aantrok: Hendrik van Weerlandt. Zo moest hij in 1739 voor de toenmalige gereformeerde
kerkeraad verschijnen vanwege drie zaken: hij kwam nooit in de kerk, hij vloekte ontzettend en hij had een
smaadschrift geschreven over de doopsgezinde predikant van Huizen. Hiervoor werd hij door de kerkeraad
ernstig berispt. Want deze schout, die het wereldlijk gezag in het dorp moest handhaven, gaf hiermee natuurlijk
een heel slecht voorbeeld. De schout was niet erg onder de indruk van de woorden van de kerkeraad, het
geestelijk gezag in Huizen. Toen de kerkeraadsvergadering hem te lang duurde, liep hij gewoon weg. Deze schout
had overigens ook nog enkele bijbaantjes. Hij was deurwaarder en herbergier. Zijn vrouw was zijn beste klant.

Stichting Huizer Museum
In 1986 werd de Stichting Huizer Museum opgericht om historische objecten van het oorspronkelijke dorp Huizen
voor de toekomst te behouden. In 1989 werd het voormalige Schouten- of ‘Regthuis’ aangekocht met als doel
hierin het Huizer Museum te huisvesten. In 1994 is het geheel gesloopt en herbouwd in de negentiende-eeuwse
stijl met alle eisen voor het gebruik van een museum. Een jaar later trok het Huizer Museum in het Schoutenhuis.
De collectie van het museum bestaat uit voorwerpen die een breed beeld geven
Herinneringsplaats
van de cultuurhistorie van Huizen en het Gooi.
• Huizer Museum
Het Huizer Museum is een cultuurhistorisch museum, dat de geschiedenis van
‘Het Schoutenhuis’,
Huizen in beeld brengt. Daarnaast vinden er thema- en kunsttentoonstellingen
Achterbaan 82, Huizen.
plaats. Men kijkt van het heden naar het verleden! Info: www.huizermuseum.nl.
– Elganan Jelsma

Het Huizer Museum
‘het Schoutenhuis’
(foto Jaap Groeneveld)
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15. Villa Casparus – sprookjesachtig landhuis

in Weesp

Weesp heeft in de 18e eeuw een aantal rijke ondernemers gekend. Velen van hen waren brander en woonden bij
hun bedrijf in de stad. Hun indrukwekkende landhuis met prachtig aangelegde tuin lag steevast buiten de stad,
aan de Vecht. Kapitale villa-achtige woningen waren in Weesp zelf niet te vinden. Totdat de chocoladefabrikant
Casparus Johannes van Houten (1844-1901) ervoor koos dicht bij zijn bedrijf en aan de rand van de stad een
villa te plaatsen, die tegelijk woonhuis en buitenhuis moest zijn.
Met de bouw van de villa werd begonnen in 1897, het jaar waarin de nieuwe fabriek in gebruik was genomen.
Van Houten – in 1850 in het centrum van de stad met drie man begonnen – had toen ruim duizend arbeiders in
dienst, 50% van het aantal industriële werknemers in Weesp. Tot aan de ontmanteling in 1971 zou Van Houten
de economie van Weesp blijven beheersen.
Het succes van de firma lag in de reclame. Casparus van Houten was 21 jaar oud, toen zijn vader, Coenraad
Johannes van Houten, hem in 1865 in de directie van de fabriek opnam. Hij werd, samen met zijn zwager Willem
Scheffer, de drijvende kracht achter de reclame-acties. Van Houten liep voorop in het toepassen van nieuwe
reclametechnieken en maakte daarbij gebruik van bekende kunstenaars zoals Adolphe Willette, Willy Sluiter, Theo
van Hoytema en anderen. Door heel Europa reden trams met Van Houten-reclame. Langs het Suezkanaal kon
men lezen dat Van Houtens cacao de beste was. ‘East is East, and West is West, Van Houten’s Cocoa is the best!’
Casparus plande zijn villa recht tegenover de fabriek, aan de andere kant van een zijarm van de Vecht, het Smal
Weesp. Architect was Abraham Salm. Het zou diens grootste landhuis worden en tevens zijn meest eclectische:
het geeft een combinatie te zien van allerhande stijlen. De eerste indruk is italianiserend in de toevoeging van
erkers, uitgebouwde balkons met zandstenen gebeeldhouwde balusters en een loggia. Het afwisselend gebruik
van baksteen en natuursteen doet denken aan de Hollandse renaissancestijl en de plattegrond is typisch die
van een Frans château.

Jugendstill en neo-barok
In de detaillering zijn zowel Jugendstil-elementen als Engelse barok-elementen terug te vinden. De tent- en
schilddaken waarmee de villa gedekt is, voegen een exotisch-koloniaal element toe. Het middengedeelte van de
villa vormt een atrium met daarboven een schitterende glas-in-loodkoepel of daklantaarn. Deze is ontworpen
door Adolf Le Comte en geeft de huiselijke geborgenheid en het eindige leven weer. De villa was voorzien van
elektrisch licht, centrale verwarming en een airconditioning, maar waterleiding was er niet en men beschikte
ook niet over gas.
Casparus van Houten zag nauwlettend toe op de bouw. Hij verbleef dan in het aan de andere kant van het
Smal Weesp liggende hotel De Roskam of in de koetsierswoning, die eerder gereed was dan de villa zelf. Hij
heeft de voltooiing van zijn droomhuis in 1901 niet meegemaakt. Hij had tuberculose en overleed in 1901 in
een kuuroord in Algerije.
Zijn landhuis liet hij na aan zijn neef en medefirmant Douwinus Jan van Houten. Deze gaf aan de tuinarchitect
Leonard Springer opdracht rondom de villa, die hij naar de bouwheer ‘Casparus’ doopte, een tuin te ontwerpen.
Na de dood van Douwinus van Houten in 1939 lukte het niet het huis te verkopen.
Herinneringsplaats
Vervolgens werd het bij de mobilisatie gevorderd, tijdens de Tweede Wereldoorlog
• Villa Casparus,
hebben de Duitsers het gebouw gebruikt en na de oorlog was de villa Casparus
Casparuslaan 501-517,
één van de plaatsen waar collaborateurs werden ondergebracht in afwachting van
Weesp.
hun proces.
Van 1948 tot 1975 zat rijwielfabriek De Magneet in de villa, in welke periode
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Villa Casparus in de huidige staat (foto auteur)

de zogenaamde Wintertuin afgebroken werd, die het rechtergedeelte van de voorgevel vormde. In 1977 is
het Casparus-complex aangekocht door de Peugeot-handelaar Van der Pouw, die aan de achterzijde zijn
garagebedrijf had. Het voorste gedeelte werd aan onder meer de Stichting Ergotherapie verhuurd. Het bos
achter de villa moest al begin jaren zestig wijken voor hoogbouw en voor een winkelcentrum. In 1994 is het
koetshuis afgebroken, toen er plotseling scheuren waren geconstateerd. Ook de bijgebouwen, die villa en
koetshuis verbonden, zijn ondertussen verdwenen.
De laatste eigenaar van de villa, Theo van Kan, liet tenslotte de villa in appartementen opdelen. De oorspronkelijk
vrij in een park staande villa is sinds 1998 aan de zijkanten en sinds 2008 ook aan de achterzijde ingesloten
door vier flatgebouwen. Alleen het huis zelf en de vijverpartij aan de voorzijde herinneren nog aan het luxueuze
landgoed van weleer.
– Aukje Zondergeld-Hamer
De dood van een erfgooier - 2. Bijzondere gebouwen
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16. De Tindalvilla

17. De Spieghelkerk in Bussum

Tegenover het Willem de Zwijgercollege aan de
Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum staat een
markant gebouw: de Tindalvilla. Deze monumentale
villa werd in 1900/1901 gebouwd voor een lid van
een roemruchte familie Tindal, Louis Adrianus. Hij
was vooral gecharmeerd van de grote suite, waarin
wel honderd mensen konden luisteren naar de
verrichtingen van zijn muzikale dochter, Johanna
Tindal. Het uit drie personen bestaande gezin had vier
personeelsleden in dienst. Na de familie Tindal vonden
andere families onderdak in wat tegenwoordig ‘een De Tindall-villa in oorspronkelijke staat met
van de meest indrukwekkende gebouwen in Het uitkijktoren (coll. Historische Kring Bussum)
Spieghel in Bussum’ wordt genoemd.
In de jaren dertig van de vorige eeuw was er een meisjesschool in het pand gevestigd. De meisjes vertrokken
in 1963. De directrice van de school bleef er wonen tot aan haar dood in 1984. Daarna werd de situatie
penibel en werd de villa met sloop bedreigd. Voor de gretige projectontwikkelaars hun oog op de prachtige
plek konden laten vallen betrokken de families Roelofsen en De Vries in 1986 echter het enigszins vervallen
huis. Een opknapbeurt was wel noodzakelijk. Eigenhandig vernieuwden de nieuwe bewoners de kap en werden
er tienduizend dakpannen gelegd om het geheel vrij van lekkages te maken. In de jaren die volgden werd het
interieur van de villa in stukjes en beetjes in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De hal heeft de originele
kleuren weer terug en de bogen en ornamenten van de art-nouveau-stijl zijn, precies als de grote suite, in oude
luister hersteld. Alleen de torentjes ontbreken nog en de bordessen moeten nog worden gerestaureerd.
Sinds augustus 2000 is het gebouw definitief geplaatst op de lijst van Rijksmonumenten en in 2010 werd het
door de inwoners van Bussum tot het mooiste gebouw van Bussum gekozen. In 2012 zou de verbouwing van
de villa eigenlijk gereed moeten zijn, maar daarvoor ontbreken nog de noodzakelijke middelen.
Meer nog dan als Rijksmonument is de villa bij kamermuziekliefhebbers in de Gooi en Vechtstreek bekend als
thuishaven van de Tindalstichting. Deze stichting is, ver
voor dit in heel Nederland een hype werd, begonnen
met het organiseren van kamerconcerten. Naast de
muziek maakt de eclectische architectuur van de
villa met zijn Engelse tuin en koetshuis altijd weer
indruk op de liefhebbers van kamermuziek. Naast een
regelmatig optreden van de bewoners, contrabassist
Hans Roelofsen en zangeres Reina Boelens, hebben
musici uit binnen- en buitenland inmiddels meer dan
honderd concerten gegeven.
– Ruud Gortzak

Herinneringsplaats
• Tindalvilla, Nieuwe
‘s-Gravelandseweg 21,
Bussum.
De Tindall-villa anno 2012 (foto Eva Schild-Schofaerts)
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De Spieghelkerk aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum zou, als het aan
de Adviescommissie Kerkstructuur en Financiën lag, gesloten worden. In een
advies aan de Bussumse afdeling van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
schreef de commissie dat wanneer de kerkelijke gemeente financieel gezond
wilde blijven dit Rijksmonument dicht zou moeten. Dat was opmerkelijk en voor
velen onverteerbaar. Juist de Spieghelkerk is niet alleen een monument, maar
heeft ook een bijzonder verleden en is gebouwd na een richtingenstrijd die rond
de Eerste Wereldoorlog in Bussum werd gevoerd.
Aan de ene kant stonden hervormden. Zij voelden zich niet goed thuis in een
kerk met een zeer behoudend karakter, die de nadruk legde op de Heidelbergse
Catechismus, de Dordtse Leerregels en de dogmatische prediking. Daar lijnrecht De Spieghelkerk in oortegenover stonden de kerkgangers – dikwijls nieuwkomers uit Amsterdam en spronkelijke toestand (coll.
omgeving – die veel meer voelden voor de zogenaamd ethische richting in de Historische Kring Bussum)
hervormde kerk, met haar nadruk op het persoonlijke geweten, de ervaring en
het christen zijn in de praktijk. Harde confrontaties van de kerkenraad en de
Herinneringsplaats
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• Spieghelkerk, Nieuwe
afgewend.
‘s-Gravelandseweg 34,
De vereniging deed eerst pogingen de leegstaande Irenekapel voor kerkdiensten
Bussum.
te mogen gebruiken. Vervolgens werd besloten een eigen kerkgebouw te laten
verrijzen. In mei 1918 werd daarvoor een stuk grond van de dochter van de
dichter Hendrik Jan Schimmel gekocht. De bouwkosten van de kerk werden op
80.000 gulden geraamd. Dit geld kon via het uitgeven van obligaties worden binnengehaald. Architect Theo
Rueter, een man die enige tijd in de kolonie van de Internationale Broederschap van christen-anarchisten in
Blaricum woonde, kreeg de opdracht om een ontwerp te maken en een bouwplan op te stellen.
Rueter – hij wordt gerekend tot de Amsterdamse School – tekende een villa-achtig gebouw Op zaterdag
28 maart 1925 werd de kerk geopend. Velen van buiten Bussum kwamen er in de daarop volgende jaren
kerken, deftige mensen vaak. Vandaar dat sommigen het
een ‘elitekerk’ noemden. In de jaren zeventig werd het
interieur op een aantal onderdelen gewijzigd. Later werd een
‘zijspiegel’ aangebouwd en in 2006 volgde de restauratie van
de toren. Het moeizame integratieproces van de Spieghelkerk
en de Hervormde Gemeente Bussum, dat na de Tweede
Wereldoorlog op gang kwam was toen inmiddels voltooid.
Het teruglopende aantal kerkgangers kon niet worden
gekeerd. Er werd een stichting Vrienden van de Spieghelkerk
opgericht. Vanaf 2010 worden door deze stichting regelmatig
uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Regelmatig terugkerend zijn de zogeheten Spieghelavonden waar, volgens de
stichting, prikkelende lezingen op het programma staan en
sprankelende muziek te beluisteren is.
– Ruud Gortzak
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18. Waar ligt de Hofstede Oud-Bussem?
Waar ligt de Hofstede Oud-Bussem eigenlijk, in Huizen of Naarden? Een blik op de kaart laat zien dat de
gemeentegrens feitelijk dwars door de voormalige melkerij loopt. Hoe zit dat eigenlijk? We menen te weten dat
uitgeverij Strengholt die met een aantal andere bedrijven in de melkerij met haar typische rieten dak resideert,
nadrukkelijk in Naarden is gevestigd. In feite ligt zeker driekwart van de huidige hofstede in de gemeente Naarden.
Wie van de Amersfoortsestraatweg komt en ter hoogte van hotel Jan Tabak via de Oud-Blaricummerweg
en het viaduct over de A1 zijn weg vervolgt naar het Landgoed Oud-Bussem, stuit bij de ingang daarvan
meteen op de gemeentegrens tussen Naarden en Huizen. Het landgoed in de verte ligt duidelijk geheel op
Huizens grondgebied. Slaat men linksaf de Flevolaan in, dan volgt men in feite de gemeentegrens tot de
eerste bijgebouwen van de hofstede: daar buigt de grens rechtsaf naar afzonderlijke woningen om na een paar
honderd meter met een scherpe hoek weer dwars door de melkerij terug te buigen naar de Flevolaan. Waar nu
een parkeerterrein is, is het overwegend Naarden, maar het gebouw van de toneelvereniging De Plankeniers,
ooit de zaaddrogerij, staat weer in Huizen.
Tegenwoordig staan wij oog in oog met de restanten van gronden die behoorden tot het Bosch van Bredius.
Vernoemd naar de grootvader van, inderdaad, de kunstkenner. Eerstgenoemde verwierf in 1825 Oud-Bussem
inclusief alle gronden, van wat nu Visio heet tot en met Bikbergen, Tames en de Sijsjesberg. Kleinzoon dr.
Abraham Bredius verkocht in 1902 alles met onder meer Oud-Bussem en 250 ha bijbehorend gebied aan Van
Woensel Kooy die het gelukkig bijeenhield in de NV Oud-Bussem Exploitatie Mij. Deze was het die de opdracht
gunde aan architect K.P.C. de Bazel om de hofstede Oud-Bussem te ontwerpen die in 1906 af kwam. Niet veel
later dwong mededirecteur, de kleurrijke erfgooier Floris Vos een liquidatie af van de Exploitatie Mij en zette hij
met een afgeslankt landgoed van 118 ha als bouwmaatschappij Tres de melkproductie voort.

Melkerij
In 1912 kwam het tot oprichting van de NV Melkerij ‘Hofstede Oud-Bussem’, die het ondanks verliezen nog vele
jaren volhield. Curieus is te lezen over het voorschrift dat er tijdens het melken niet mocht worden gesproken of
gezongen! Wat men na door geldgebrek gedwongen verkoop van bos en weilanden nog overhield, omvatte in
dat jaar 4 ha in Naarden gelegen weiland en in 1920 ruim 10 ha aangekocht gebied in Huizen.
Men wist het hoofd moeizaam boven water te houden – tot in de crisisjaren toen bankier G.J. Blijdenstein
in 1936 te hulp schoot. Zoals Floris Vos, die in 1943 overleed, bij testament had bepaald, zou zijn tweede
vrouw Niza de Jongh enige erfgenaam worden. Zij heeft samen met haar jongste zoon Martijn Tjebbes de
melkproductie gaande gehouden tot midden jaren vijftig. Toch moesten meer grond en gebouwen van de
hand worden gedaan en in 1973 ging het stallengebouw als kern van de BV Oud-Bussem over naar uitgeverij
Strengholt. De BV Oud-Bussem werd uiteindelijk in 1979 geliquideerd.
Een mogelijke verklaring voor de verwarring in welke gemeente de huidige hofstede ligt, is te vinden in de
oude achttiende-eeuwse boerderij die, zonder discussie, in Huizen lag. Het ontwerp van De Bazel voor de latere
modelboerderij is deels gebouwd over de – niet meer bestaande – Heglaan, tevens gemeentescheiding. In totaal
zijn volgens de Rijksdienst twaalf onderdelen te rekenen tot het complex van de melkboerderij, waaronder koestal
(hoofdgebouw) met bijbehorende vijfde stal, zuivelhuis met naastgelegen flessenspoelerij, kantoorgebouw annex
dienstwoning, twee dienstwoningen aan de Flevolaan en twee aan de Oud
Herinneringsplaats
Blaricummerweg en een naastgelegen boogbrug. De twee dienstwoningen en
• De Hofstede Oudde brug vormen de westelijke entree tot het uitgestrekte terrein van de melkerij.
Bussem, Flevolaan 41,
De boerderij, houten dienstwoning, zaaddrogerij en het kantoorgebouw zijn in
Naarden.
Huizen gesitueerd, de overige complexonderdelen in Naarden.
Hofstede Oud-Bussem. Links Huizen, rechts Naarden, gezien vanaf de parkeerplaats. (foto Jan Vollers)

30

De dood van een erfgooier - 2. Bijzondere gebouwen

– Jan Vollers
De dood van een erfgooier - 2. Bijzondere gebouwen

31

militairen opgeroepen om zich te melden op hun kazernes. Tijdens deze mobilisatie werd Muiden opnieuw
door militairen bezet. In eerste instantie werden zij gelegerd in de Kazerne en het Muizenfort. Jan Klink, van de
veldartillerie, vertelde in 1989: ‘Het was er vreselijk donker en vochtig. In het Muizenfort schijnt het nog erger
geweest te zijn. Ik wilde daar niet meer slapen en heb toen een inkwartieradres gevonden bij burgers.’
Tijdens de bezettingsjaren zijn overal in Nederland de bruikbare metalen voorwerpen door de Duitsers geroofd.
Zo ook in Muiden, waar, naast de pantserkoepels van Pampus, ook enkele G-kazematten van hun stalen koepels
werden ontdaan. Het exemplaar op het Muizenfort vertoont nog altijd een groot gat op de plaats waar eens de
koepel zat. De Duitsers lieten het Muizenfort verder ongemoeid.
In 1973 gaf het ministerie van Defensie de wallen en het Muizenfort vrij aan de Gemeente Muiden. Een groep
enthousiaste jongeren begon in het vervallen vestingwerk een jongerencentrum. In 1985 werd het Muizenfort
tenslotte voor ƒ 100.000,- aangekocht van de dienst Domeinen. In de winter van 1989-1990 werd het fort
grondig gerenoveerd en op zaterdag 30 november 1991 feestelijk geopend. De nieuwe gebruikers waren naast
het Jongerenwerk de Stichting Space, met lokale radio en televisie plus kabelkrant, de Stichting Pampus en de
Wereldwinkel.
Op de Open Monumenten Dag 2004 werd bij de tentoonstelling over de vestingwerken van Muiden een plan
gelanceerd om in het Muizenfort een museum te vestigen. In samenwerking met de Stichting Menno van
Coehoorn en de Stichting Herstelling is een reconstructie gemaakt van de
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loopgraven die in de mobilisatie aanwezig waren. Men wilde een beeld geven
• Muider Muizenfortvan de situatie zoals die had kunnen zijn op 14 mei 1940. Op 17 mei 2008 werd
museum aan het
het Muider Muizenfort Museum officieel geopend.

Vestingplein 1, Muiden.
Het Muizenfort bij de zuidelijke entree van Muiden (foto Eva Schild-Schofaerts)

– Guus Kroon (bewerking Eva Schild-Schofaerts)

19. Het Muider Muizenfort
Het eerste dat je ziet als je de vesting Muiden binnenkomt vanuit het oosten is het Muizenfort. Een met gras
begroeid eiland met in het midden een heuvel en daarachter een bakstenen fort. Muiden kreeg zijn eerste
vestingwerken omstreeks 1427 en in 1677 gebastioneerde wallen. In1874 werd het nieuwe plan van de Vesting
Muiden gemaakt. De vesting werd ingrijpend gewijzigd.
De verdediging van de verschillende toegangen tot Muiden werd versterkt en verbeterd. In 1852 bouwde men
een torenfort om de doorgangen af te sluiten voor vijandelijke legers die wilden proberen via de Oostzeedijk
in het noorden of via de Naardertrekvaart in het zuiden de vesting binnen te dringen. Daartoe waren er in de
vesting vier exemplaren van 6 cm hefkoepelgeschut, acht stuks van 8 cm veldgeschut en twintig mitrailleurs
M’90. Het Muizenfort heeft twee kazematten met elke drie schietgaten. Van hier uit kon men eenvoudig de
ingangen van de vesting bewaken.
Over de oorsprong van de (bij-)naam Muizenfort bestaat geen zekerheid. Er zijn twee theorieën: De eerste is dat
er een verband bestaat met de toenmalige muisgrijze uniformen van de Nederlandse soldaten die in het fort
gelegerd waren. De tweede theorie is dat er een verband is met de op muizenholletjes gelijkende schietgaten
van de noordelijke kazematten.

Muiden onderdeel van de stelling van Amsterdam
In het Koninklijk besluit van 9 januari 1901 wordt Muiden voortaan gerekend tot de Stelling van Amsterdam.
Deze ring van forten om de hoofdstad werd gebouwd tussen 1897 en 1914. Het Muizenfort is als onderdeel van
de Vesting Muiden slechts twee keer in staat van verdediging geweest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (19141918) werd de bezetting op mobilisatiesterkte gebracht. Op 29 augustus 1939 werden 300.000 Nederlandse
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De ingang van het fort en het Muider Muizenfortmuseum (foto Eva Schild-Schofaerts)
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Marmeren
bandpatroon
van de
Burgerzaal
(foto auteur)

verdieping. Deze fraaie vloer is natuurlijk een onlosmakelijk onderdeel van het gehele zaalinterieur evenals de
representatieve opeenvolging van gedecoreerde vertrekken, te beginnen bij de gebeeldhouwde voorgevel van
het stadhuis. Juist aan de hand van deze patroonvloer kan ingezoomd worden op de vaardigheid en eruditie van
Husly als vormgever. Ook de visie van de opdrachtgever, het Weesper stadsbestuur, op de beoogde uitstraling
van het stadhuis is goed van de marmeren vloer af te lezen. Bijzonder vermeldenswaardig is bovendien de
interieurhistorische uniciteit van deze vloer, omdat zowel een apart vloerbestek als een ontwerptekening
bewaard zijn gebleven. Genoeg redenen dus om iets over deze vloer te vertellen.

Rijke bandpatroonvloer

20. Burgertrots weerspiegeld in een stadhuisvloer
Het stadhuis van Weesp, gebouwd in 1772-1774, is een prachtig en voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis
belangrijk monument. Niet alleen is dit gebouw een mooi voorbeeld van een typisch Nederlandse variant van
het achttiende-eeuwse neoclassicisme en ‘het ultieme stadhuis van de Republiek’, het is ook bijzonder vanwege
de ontwerper, de architect Jacob Otten Husly (1738-1796). Opgeleid en werkzaam als stucdecorateur, ging
Husly zich in zijn opdrachten steeds meer bekwamen in het totale concept en constructie van een verbouwing
of nieuwbouwproject. Daarbij toonde hij zich op de hoogte van de klassieke bouwkundige literatuur en de
nieuwste internationale publicaties. Uit de bewaard gebleven oorspronkelijke bestekken en tekeningen van het
stadhuis van Weesp blijkt dat Husly ook alle bestekken schreef en toezag op de bouw. De gedetailleerdheid
waarmee hij die bouwbegeleiding deed, is ‘modern’ te noemen.
Een van de blikvangers in het stadhuis van Weesp, is de marmeren vloer van de Burgerzaal op de eerste

34

De dood van een erfgooier - 2. Bijzondere gebouwen

Terwijl bij de meeste marmeren of andersoortige natuurstenen vloeren in het Nederlandse interieur sprake is
van hooguit twee steensoorten of kleuren, zijn voor deze vloer maar liefst vier steensoorten gebruikt: behalve
twee soorten Carrara-marmer (geaderd marmer en effen wit statuario) ook effen zwarte Namense hardsteen
en geaderd rood marmer uit de marmergroeven van de tegenwoordig onder bierliefhebbers bekende Belgische
trappistenabdij St-Rémy de Rochefort. Een bandpatroon uitgevoerd in wel drie steenkleuren wit, rood en zwart,
lijkt een directe verwijzing naar de marmeren vloeren van het Amsterdamse stadhuis, alhoewel de ordening van
de kleuren in Weesp een andere volgorde heeft dan daar. Dit lijkt voor ons tegenwoordig niet zo belangrijk,
maar daar dacht de belezen Husly waarschijnlijk anders over. Zo was in het Groot Schilderboek van Gerard de
Lairesse (1707) – dat Husly in zijn boekenkast had staan – te lezen dat er een juiste ‘schikking der voornaamste
marmerstenen’ bestond: namelijk wit marmer als hoogste kleur, het droevige en onaangename zwart als laagste,
en rood marmer daartussenin. Precies deze ordening heeft Husly in de Weesper marmervloer aangehouden.
Ook het bandpatroon is niet zomaar gekozen. De proportionering van een interieur door middel van een
bandpatroon, in samenhang met wanden en plafonds was een geliefd principe uit de zeventiende-eeuwse
classicistische interieurarchitectuur en werd gepropageerd in de verschillende oude tractaten die de belezen
Husly zal hebben gekend. Al voor het rococo tijdperk was de bandpatroonvloer echter volstrekt ouderwets
geworden. Dat Husly anno 1773 überhaupt koos voor een bandvloer, moet dus hebben samengehangen met de
behoefte terug te grijpen op de classicistische architectuur van de zeventiende eeuw. Ook ligt de connotatie met
de marmeren bandvloeren in het stadhuis van Amsterdam voor de hand, op dezelfde wijze als men de ingang
van het stadhuis, en de positie van de burgerzaal op de verdieping als navolging van Amsterdam kan zien. Dit
zal vooral voor het stadsbestuur van Weesp een belangrijk argument zijn geweest.
Er was nog een reden om een bandvloer toe te passen: omdat het stadhuis op een niet-haakse kavel gebouwd
werd, had Husly er voor gekozen om de gevel dan maar schuin te laten, en de rest van het gebouw haaks te
ontwerpen. Dit maakte dat ook de burgerzaal een schuine hoek kreeg. Volgens – wederom – De Lairesse was
het bandpatroon uitermate geschikt om onregelmatigheden in het vloervlak te verhullen.
Enfin, de vloer werd op 13 november 1773 aanbesteed aan de steenhouwers Jan Huyberts, Asmus Frauen en
Jan Poggeman voor een som van wel ƒ 1975,-. Husly zelf deed het stucwerk van de zaal. Het leggen van de
vloer moest uiterlijk 1 maart 1774 beginnen en mocht maximaal een maand in beslag nemen. Vervolgens had
de vloer twee maanden nodig om te ‘besterven’ (indalen), voor het in juli 1774 in twee weken tijd ‘opgeslepen’
diende te worden. De steenhouwers moesten zich exact aan Husly’s instructies houden, zoals vastgelegd in
tekening, bestek, enkele mallen en marmermonsters. Afwijkingen van de monsters werden niet getolereerd;
vervanging van de afgekeurde steen was voor rekening van de aannemers.
Het resultaat was een marmeren vloer, die binnen het totale ontwerp op
Herinneringsplaats
passende wijze gestalte gaf aan de nieuwe rijkdom van de Weesper burgerij, die
• Stadhuis, annex
met kennis van de geschiedenis en kunst zich spiegelde aan de grote buur waar
Gemeentemuseum
de voorspoed aan te danken was.

Weesp, Nieuwstraat 41.
– Inger Groeneveld
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De Oude Pastorie van
Nieuw-Loosdrecht

21. Het Arie Groenevelthuis
Bij het horen van de naam Woensberg denk ik zelden aan Wodan,
de Germaanse oorlogsgod wiens naam verbasterd werd tot ‘woen’. Het Arie Groenevelthuis (foto Jaap
Evenmin breng ik Arie Groenevelt in verband met een huis aan de Groeneveld)
Woensbergerweg in Huizen. De Woensberg is voor mij de plaats
waar vroeger leden van de socialistische Arbeiders Jeugd Centrale, AJC, hun weekeinden doorbrachten en nu
een algemeen kampeerterrein is. En Arie Groenevelt is in mijn geheugen de voorzitter van de Industriebond
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) dat al vele jaren samen met het Nederlands Katholiek
Verbond (NKV) de Federatie Nederlandse Vakbewegingen (FNV) vormt.
Op de Woensberg staat echter sinds juli 2002 het Arie Groenevelthuis. Het is een zogeheten groepshotel dat in
de plaats kwam van het in april 1957 afgebrande Meenthuis. Dat Meenthuis had een opmerkelijke geschiedenis.
Het zou eerst aan het eind van de jaren twintig gebouwd worden in Blaricum. Tegen de bouw van het door
architect J. Mulder ontworpen kamphuis hadden de burgemeester en zijn wethouders geen bezwaar. De
eerste steen werd op 5 maart 1928 gelegd door Jan Oudegeest, toen voorzitter van de Sociaal Democratische
Arbeiders Partij, SDAP, voorloper van de Partij van de Arbeid. Meer stenen volgden niet. De bouwvergunning
werd door de gemeenteraad niet goedgekeurd. Als officiële reden werd opgegeven dat in de bouwverordening
van de gemeente Blaricum stond dat er aan onverharde wegen niet mocht worden gebouwd. De echte reden
was dat de gegoede burgers ’de rode rakkers’ uit het Gooi wilden weren.
Via allerlei slinkse wegen kon enkele jaren later, onder het mom van de bouw van een kindertehuis, in de
gemeente Huizen het Meenthuis alsnog gebouwd worden.
De architecten Jans en Henneke, befaamd om hun restauratie van Twentse boerderijen, maakten het ontwerp.
Dat de socialistische jongeren in het protestantse Huizen niet erg welkom waren
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bleek snel. Zij kregen stenen naar hun hoofden als zij in hun uniformen zingend
• Camping
door het dorp trokken.
‘De Woensberg’ en
Die tijd is voorbij. De AJC bestaat niet meer. Protestanten maken thans
Arie Groenevelthuis,
onbekommerd gebruik van het Arie Groenevelthuis. Buiten zijn naam, herinnert
Woensbergweg 5,
niets aan het rode verleden. De Blaricummers zullen er inmiddels wel geen
Huizen-Huizerhoogt.
bezwaar meer tegen hebben als de opvolger van het Meenthuis alsnog in hun
gemeente terechtkomt.
– Ruud Gortzak

Tijdens een zomervakantie zo’n vijftig jaar
geleden op vakantie
in tenthuisjes bij het
Meenthuis, waar nu
Camping De Woensberg is in het buurtschap Huizerhoogt
(coll. Historische Kring

(foto’s John Mol)

22. De Oude Pastorie van Nieuw-Loosdrecht
Aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 169, achter de Sijpekerk, staat de Oude Pastorie, die in 1698 gebouwd is als
woning voor de predikant van de Sijpekerk. Het pand is tot 1936 als predikantswoning in gebruik geweest. Toen
werd besloten tegenover de kerk aan de huidige Nieuw-Loosdrechtsedijk een nieuwe pastorie te bouwen, die
nog in gebruik is. Het oude pand werd in 1937 aan een particulier verkocht en in de jaren zestig van de vorige
eeuw was er de Katholieke Jeugdherberg ‘De Sijpe’ in gevestigd.
In 1972 werd het pand weer door de diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuw-Loosdrecht aangekocht en
na een totale restauratie is de begane grond in gebruik genomen voor kerkelijke activiteiten. Een deel van het
pand is verhuurd op commerciële basis. Het pand is een Rijksmonument. Boven de voordeur bevindt zich een
bijzondere gevelsteen waarop te lezen staat:
In’t eerste Vreede Jaar
V.D.M.
K.M. R.
K.M. R.
WP. Moen. P. Heyblom. P.P. Cos
ANNO.MDCXCVIII
Dat lijkt een puzzel, maar het betekent dat de pastorie in 1698 werd
gebouwd, het eerste jaar na het tekenen van de Vrede van Rijswijk met Frankrijk op 20 september 1697, waarbij
Stadhouder Prins Willem III door Frankrijk werd als koning van Engeland.
K.M.R. betekent kerkmeester. Omdat Heyblom de toenmalige predikant was, staan boven zijn naam de letters
V.D.M. die ‘Verbi Domini Minister’ betekenen (Dienaar van het Goddelijke Woord).

De Sijpekerk
Binnen het gebied wat nu Oud- en Nieuw Loosdrecht wordt genoemd, was vóór 1400 één kerk gevestigd
in Oud-Loosdrecht. De nederzetting Ter Sijpe, het huidige Nieuw-Loosdrecht, behoorde aanvankelijk tot de
parochie Loenen. In de veertiende eeuw stond er een kapel, de ‘Capelle in der Zype’. Op 10 april 1400 verleende
de bisschop van Utrecht toestemming om in Ter Sype een eigen parochiekerk te stichten. Toen is men begonnen
met de bouw van de kerk die er nu nog staat en die bekend is onder de naam Sijpekerk. De toren is waarschijnlijk
omstreeks 1500 gebouwd.
Vanaf 1578 ging het grootste deel van de bevolking over naar de Reformatie. Een wijwaterbakje rechts naast de
deur aan de noordzijde en een nis in de linker muur van het koor, getuigen nog van de Roomse tijd.
In 1672 heeft de kerk erg te lijden gehad van plundering door Franse troepen. Franse soldaten bivakkeerden
ruim een jaar in de kerk en stookten de preekstoel en de banken op en verbrijzelden de grote torenklok. Van de
brokstukken is later een kleinere klok gegoten. De kerk heeft in 1962 een grote
Herinneringsplaats
restauratie ondergaan en in 1994 is er een nieuwe vloer gelegd. De toren is in
• De oude pastorie,
1937 en 1989 gerestaureerd.
– John Mol

Nieuw Loosdrechtsedijk
169, Loosdrecht.

Blaricum)
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3 Bijzondere personen
Windkorenmolen
‘De Ruiter voor 1911

De grafsteen van Johan
Stachouwer in het
portaal van de toren
van de Hervormde Kerk
van Blaricum (foto Jaap

(coll. W. Mooy)

Groeneveld)

23. De windkorenmolen te Vreeland
De hierbij afgebeelde ansichtkaart werd uitgegeven door Marinus Schoenmaker, kruidenier en koopman te
Vreeland. Hij was onder andere te koop in zijn winkel op de hoek van de Breedstraat en Zuider Voorstraat.
De wat geënsceneerde foto toont de situatie omstreeks het jaar 1900, gezien van de Oostelijke Vechtdijk, nu
Bergseweg. De molen van het type grondzeiler staat stil met volle zeilen en de Vecht vertoont geen rimpeltje.
Links van de molen ligt een baggerschuit met baggelaar in de Vecht te modderen. De Vechtdijk is gedekt met
grind en zand en vertoont veel karrensporen. Naast de weg loopt het jaagpad voor de trekschuitjagers voor
passagiers en vracht. De jaaglijnen moesten in de bocht langs twee opgestelde rolpalen geleid worden, om
zodoende de weg vrij te houden van overscherende jaaglijnen. Afgemeerd aan de nu nog aanwezige Vechtkade
ligt een stoomschuit voor de aan- en afvoer van melk en melkproducten. Op de kade staat een lorrie met
melkbussen gereed om via rails naar de fabriek gereden te worden.
In 1697 was Willem Pierszoon van Voorthuijzen eigenaar van de molen. Het meel van de molen vond zijn
bestemming deels binnen de familie en deels binnen het dorp, want er waren ook familieleden broodbakkers
Voorthuizen in Vreeland gevestigd. Tot 1789 zou de molen in het bezit van zijn familie blijven. In dat jaar werd
de ‘achtkante korenmolen en deszelfs huijs en erve’ voor ƒ 725 gekocht door Hendrik van Drunen, en vervolgens
door diens weduwe Ceerje Vrijhoef in 1824 in veiling gebracht. Kopers waren vier korenmolenaars uit de dorpen
Abcoude, Kortenhoef, Loenen en Nederhorst den Berg. Na enig financieel gescharrel – de molen draaide wel –
werd de molen in 1848 gekocht en bedreven door Johannes Theodorus de Heus tot diens overlijden in 1872.
Zijn weduwe zette het bedrijf voort met nieuwe molenaars en verkocht de molen omstreeks 1908/1909 aan
Hendrik van der Poll Coenraadszoon, molenenaar te Vreeland. Nauwelijks was hij eigenaar of de molen brandde
tot de grond toe af (maart 1909). Op 13 juni 1910 werd een bouwvergunning verstrekt voor de bouw van een
nieuwe molen, maar nu van het type ‘stellingmolen’.
De molen werd geplaatst op een stenen onderbouw, omgeven door een houten stelling, zodat de wieken niet
langs de grond zwaaiden. Om onbekende reden werd de molen in 1927 door drie draagkrachtige personen
gekocht en in hetzelfde jaar weer doorverkocht aan Pieter Schuurman, graanhandelaar te Vreeland. Deze molen
had – of kreeg – de naam ‘De Ruiter’ en werd van vader op zoon goed bedreven en uitgebreid. In 1997 werden
de molen met aangebouwde opslag- en productieruimten verkocht. De nieuwe eigenaar sloopte de aanbouwen
en bouwde een nieuwe woning rond en deels in de molen.
Herinneringsplaats
Molen ‘De Ruiter’ bleef bestaan, werd deskundig gerestaureerd, van nieuwe
• Korenmolen
wieken voorzien en maalt thans – ijs en weder dienende – met gedreven
‘De Ruiter’,
vrijwillige molenaars onder de wimpel van ‘Stichting Molen de Fluiter’. Kom en
Nigtevechtseweg 24,
koop producten als de wimpel waait.

24. Een grafsteen voor

In Blaricum en Eemnes loopt de Stachouwerweg. Een grafsteen in de voormalige Hervormde Kerk te Blaricum,
nu Dorpskerk genaamd, draagt ook de naam Stachouwer. Het lijkt er dus op, dat de familie Stachouwer ooit een
belangrijke rol speelde in Blaricum.
Johan Stachouwer was een vermogend man, gelieerd aan het regentengeslacht Bentinck in Amsterdam. Hij had
bezittingen in Brazilië in de korte tijd dat de West-Indische Compagnie de scepter zwaaide over een stukje van
dat gigantische land. Het betrof het gebied van Pernambuco, met grote suikerplantages. In tegenstelling tot zijn
broer Jacob, die enige jaren in Brazilië verbleef, staat niet vast dat Johan daar ook heeft gewoond.
In 1626 bezat hij al ‘sekere huysinge, landen en boomgaart omtrent het dorp Blaricum’. Het huis, dat hij
liet bouwen – een hofstede – was het eerste stenen huis in Blaricum. De bezitting was deels geërfd van zijn
vader en deels gekocht. Het was gesitueerd op de plek, waar nu de wijk Bouwvenen ligt. De Stachouwerweg
liep vroeger vanaf het Franse Pad via het Stachouwerveld haaks over de Gooiergracht en verder tot aan de
Meentweg in Eemnes. Tegenwoordig gaat hij na de Schapendrift over in de Rongen. In 1631 kocht Stachouwer
het Slot Ruysdael, dat was gelegen aan het einde van de Slotweg aan de Gooiergracht. Helaas is van beide
huizen niets meer over.
In 1640 pakte Stachouwer het groter aan en kocht het eiland Schiermonnikoog voor 18.366 gulden. Hij werd
hierdoor Heer van Schiermonnikoog met het zeerecht, de belastingen, de civiele en criminele justitie. De Staten
van Friesland behielden de soevereiniteit. Hij maakte zich niet geliefd bij de plaatselijke bevolking door hen het
recht om te jutten te betwisten.
Johan Stachouwer overleed in 1655 op Schiermonnikoog, maar werd begraven in Blaricum, vandaar de grafsteen
in de protestantse kerk. In zijn boek Een Toren in de Tijd over 600 jaar kerk in Blaricum en 400 jaar protestant
vertelt dominee Berkhof, dat er een belangrijke impuls vanuit ging voor de kerk
Herinneringsplaats
als de familie Stachouwer met gevolg in Blaricum neerstreek. Zo kort na de
• Grafsteen in het
Reformatie ‘zaten er nog geen 5 mensen’ in de kerk. De aanvulling was dus zeer
kerkportaal van ‘de
welkom, niet in de laatste plaats ook financieel, want Johan Stachouwer liet het
Dorpskerk’, Torenlaan 16,
niet alleen bij kerkbezoek, maar gaf ook geldelijke steun.

Vreeland.
– Jan Boerstra
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Johan Stachouwer

Blaricum.
– Jan Verwaal
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25. Liudger – een vergeten heilige uit de buurt
In 2009 was het 1200 jaar geleden dat er een einde kwam aan het werkzame leven van de eerste missionaris
van Nederlandse afkomst die onder andere in onze regio het christendom predikte, Liudger (742-809). Hij was
een groot man over wie een heiligenleven, de Vita S. Liudgeri werd geschreven door bisschop Altfried, naar
gezegd een zoon van een van zijn zusters.

Nederhorst den Berg
Liudger stamde uit een Fries aristocratisch geslacht en werd al tijdens zijn leven vereerd als een ‘adelsheilige’.
Zijn moeder Liafburg was een dochter van Nothrad en Adelburg, een naam die wij kennen uit de geheimzinnige
inscriptie: ATELBVRGA, in het noordkozijn van de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg, een lieu de mémoire.
Adelburg was een van de eerste sponsors van de kerstening in de noordelijke Nederlanden en de inscriptie kan
betekenen dat de kerk op haar instigatie is gesticht.

Het vrome gezin van Liafburg en haar man Thiadgrim bestond uit
twee zonen en enkele dochters. Liudger en zijn broer Hildigrim zijn
beide bisschop geworden en een van zijn zusters, Heriburg, was non
en heeft in Werinon (Nederhorst den Berg) gewerkt. Later was zij
abdis van een klooster in Westfalen. De andere dochters werden
moeders van bisschoppen. Het geslacht waar Liudger uit voortkwam,
is daarom beschreven als een bisschopsgeslacht in de vrouwelijke
lijn.
Volgens zijn eigen wens is Liudger begraven op het kerkhof van de
door hem zelf gestichte abdij van Werden onder een boom, zonder
enige markering. Het was heel bijzonder voor een tijd, waarin het
voor de elite niet gewoon was om zo sober begraven te worden. Zo
werd Willibrord begraven in een versierde kalkstenen sarcofaag, net
als Gregorius, die zijn rustplaats in de kerk van Susteren vond, terwijl
Bonifatius werd bijgezet in de grote abdijkerk van Fulda. Liudger
daarentegen volgde zijn keuze voor de Benedictijner regels, die zijn
leven hadden beheerst. Hij ondervindt in Werden nog steeds grote
verering. Jaarlijks wordt zijn gebeente tijdens een processie op de
eerste zondag van september door Münster gedragen. In het archief
van de Werdense abdij zijn ook de oudste gegevens te vinden over
ondermeer Naarden en Muiden.

Muiderberg

P.J. Jungblut, omstreeks
1946, Liudger, in
Muiderberg achter de
RK Boskapel (foto Jaap
Groeneveld)
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Een tweede lieu de mémoire voor Liudger treffen wij aan in
Muiderberg. Achter de Boskapel, de katholieke kerk aan de Brink
in Muiderberg, staat sinds 1986 in een idyllische omgeving in de
schaduw van platanen een beeld van Liudger. Dat beeld is daar
gekomen door bemiddeling van de Nederlandse Liudgerkenner Klaes
Een deel van het raadselachtige
Sierksma (1918-2007), oud-bestuurslid van TVE.
Sierksma was op grond van enkele mystieke uitspraken die ons uit randschrift op het noordportaal
die oude tijden overgeleverd zijn, de stellige overtuiging toegedaan (foto Jaap Groeneveld)
dat het oude Werinon waar Liudger zijn kerk gesticht heeft, in
Muiderberg gesitueerd moet worden. Zijn geestdrift bracht hem ertoe in 1984 in Muiderberg een conferentie
te organiseren met vooraanstaande kenners over het leven en werk van Liudger. Het resultaat werd in een
boekwerk uitgegeven, waaruit een goed beeld kan worden gevormd over de tot dan toe vrij onbekende eerste
Nederlandse missionaris, die de grondslag voor het christendom in ons land legde.
Al tijdens de conferentie kwamen de eerste twijfels aan het idee van Sierksma te voorschijn. Prof. dr. D.P. Blok,
zelf toen nog twijfelend over Nederhorst den Berg als de locatie van Werinon,
Herinneringsplaatsen
verwijst naar de mening van zijn collega Dekker, die voor het eerst goed
• Noorderportaal van
geargumenteerd de keuze laat vallen op Nederhorst den Berg. Buitelaar heeft
de Willibrordkerk te
na hem feiten en interpretaties toegevoegd en de identificatie van de naam
ATELBVRGA in het kozijn van de Willibrordkerk als de grootmoeder van Liudger
Nederhorst den Berg;
• Beeld van Liudger
laat nu toe met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid Werinon in Nederhorst
achter de Boskapel aan
den Berg te situeren.

de Brink, Muiderberg.
– Els N.G. van Damme
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Stadszegel van Baarn
van 1464 (coll. Het Utrechts
Archief, foto Hans Bronkhorst)

Baarn: vanwege burgemeyster, scepene, raet ende gemene bueren van Baern onser stat segel.
Op het bewuste zegel zien we een zittende gemijterde bisschop, die in zijn linkerhand een kromstaf vasthoudt
en de rechterhand zegenend opheft. Bij zijn rechtervoet zijn drie gestapelde bollen te zien. Rondom deze
afbeelding staat de Latijnse tekst Sigillum Civitatis Barensis Traiectensis diocesis (Zegel van de stad Baarn in het
bisdom Utrecht).
Het gaat hier om Sint Nicolaas, want de drie bollen verwijzen naar de legende die verhaalt hoe deze ervoor
zorgde dat drie dochters van een verarmde koopman niet in de prostitutie terechtkwamen. Hun vader had
namelijk besloten om zijn dochters op deze wijze hun bruidsschat te laten verdienen. Nicolaas voorkwam dit,
want hij gooide drie nachten achtereen een buidel met geld bij hen naar binnen. Deze buidels werden later in
de afbeeldingen van Sint Nicolaas als gouden bollen weergegeven.
Dat de middeleeuwse kerk op de Brink van Baarn vóór de Reformatie Sint-Nicolaaskerk heette, versterkt deze
conclusie nog. Wapen en kerk verwijzen naar het feit dat Sint Nicolaas al eeuwenlang de beschermheilige is van
ieder die met een schip vaart. Vandaar dat vele plaatsen aan zeeën en rivieren over een Sint-Nicolaaskerk of
-kapel beschikken. En Baarn aan de Eem dus ook. Toch heeft Sint Nicolaas niet altijd op het wapen van Baarn
gestaan. Zoals in het verhaal over het Verdriet van een Paard (p.68) wordt beschreven, kreeg Baarn in 1867 een
nieuw wapen en leek Sint Nicolaas voorgoed uit het Baarnse wapen te verdwijnen.

Een katholiek voorstel?

26. Sint Nicolaas en het wapen van Baarn
Als men het wapen van de gemeente Baarn opzoekt in de registers van de Hoge Raad van Adel, vindt men een
afbeelding van een staande bisschop of abt met mijter en kromstaf in goud. Deze bisschop prijkt op een blauwe
achtergrond. Dat is ook goed te zien op de gevel links van de ingang van het gemeentehuis van Baarn aan de
Laanstraat. De vraag is om welke bisschop of abt het hier gaat.
Als de figuur op het wapen een bisschop voorstelt, zijn er twee opties: de bisschop van Utrecht of de heilige
Nicolaas, bisschop van Myra. Waarom die van Utrecht? Omstreeks 1350 verleende de bisschop van Utrecht als
de hoogste bestuurder van het Sticht aan Baarn stadsrechten, dat betekende dat de plaats een eigen wapen en
vlag mocht voeren. Volgens sommigen heeft de overheid van Baarn uit dankbaarheid de bisschop van Utrecht
in haar nieuwe wapen opgenomen.
Anderen opteren voor de bisschop van Myra. Waarom die van Myra? Toentertijd prijkte op een wapen van
een stad meestal een bekende beschermheilige. Nu was de kerk in Baarn omstreeks 1350 toegewijd aan Sint
Nicolaas, bisschop van Myra, een toen in heel Europa zeer populaire heilige. Daarom zou het niet verbazen, dat
hij door het bestuur van Baarn op het nieuwe stadswapen was geplaatst.
Een derde optie is, dat er een abt staat afgebeeld. Dat zou dan de abt van de Sint-Paulusabdij te Utrecht kunnen
zijn, want deze besliste vóór de Reformatie over de pastoorsbenoemingen te Baarn. Dat het om deze abt gaat,
is echter niet waarschijnlijk, omdat dan een hogere geestelijke tevens wereldlijk heerser, namelijk de bisschop
van Utrecht, gepasseerd zou zijn.

Drie bollen geven de doorslag
We houden het dus op de bisschop van Utrecht of die van Myra. Jarenlang was het niet zeker, welke van deze
twee op het Baarnse gemeentewapen prijkt, totdat journalist Hans Bronkhorst, onderzoeker van de vroege
geschiedenis van Baarn, in 2002 een ontdekking deed, die het juiste antwoord opleverde. Hij vond in het
Utrechtse Archief een Baarnse akte uit 1464. Dat document behelst een akkoord tussen het stadsbestuur van
Baarn en het Domkapittel van Sint Jan te Utrecht. Aan de akte hangt volgens de tekst het zegel van de stad
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In 1939 kwamen B. en W. met het voorstel
om het oude wapen in ere te herstellen. Het
zou er als volgt moeten uitzien: Een blauw
schild, beladen met een bisschop, gezeten in
een middeleeuwse armzetel, de linkerhand een
kromstaf dragend, de rechter opheffend met de
binnenzijde naar voren gekeerd, alles van goud.
De overeenkomst met het wapen op het Baarnse
stadzegel van 1464 is frappant! Alleen de drie
vergulde bollen worden niet genoemd. Hoe B.
en W. aan deze omschrijving kwamen, is mij niet
bekend. Door de Tweede Wereldoorlog en de
nasleep ervan bleef het voorstel echter liggen,
totdat in 1961 het katholieke raadslid Peters de
zaak weer aan het rollen bracht.
Hij betoogde dat het voorstel in 1866 door de raad
was gejaagd en dat bovendien een mansfiguur in
zwembroek op een wapenschild niet thuishoort,
ergo dat Sint Nicolaas moest terugkeren. Andere
raadsleden memoreerden, dat Sint Nicolaas reeds Wapen van Baarn in de gevel van het gemeentehuis
lang volledig genationaliseerd is, een nog sterker (foto Hans Bronkhorst)
argument om het oude wapen weer in te voeren.
Het zou echter tot 1969 duren, voordat Sint
Herinneringsplaats
• Het Wapen van Baarn
Nicolaas, niet zittend maar staand, terugkeerde op het wapen van Baarn,
in de gevel van het
overigens zonder de drie vergulde bollen.
– Frits Booy

gemeentehuis aan de
Laanstraat, Baarn.
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27. Beelden van Comenius
De tijd zal komen, Comenius, dat de
rechtschapen mensen je massaal zullen
eren, jou, je werken, je wensen en je
verwachtingen.
Gottfried Leibniz 1671
Standbeelden zijn lieux de mémoire, uit steen gehouwen of in brons gegoten plaatsen van herinnering.
Standbeelden vertellen vaak een eigen verhaal.
Volgens Comenius moeten deze verhalen ontrafeld
worden.
Conform dit advies ben ik op de bovenverdieping Het borstbeeld op de binnenplaats achter het
van het Comeniusmuseum door de tentoonstelling Comenius Museum (foto Piet van Vliet, Comenius
‘Comenius in Beeld’ gelopen (2007). Er blijkt in de Museum)
westerse wereld een aantal standbeelden te zijn
waarmee Comenius herdacht wordt. Naast enkele Nederlandse zijn er ook standbeelden voor Comenius
in Uherský Brod (Tjsechië, 1957) en Bethlehem (Pennsylvania, VS, 1960). Het laatste is opgericht door de
Moravische Broedergemeente in de Verenigde Staten. Eén poging voor het oprichten van een standbeeld is
gestrand. Het gaat om een standbeeld in Amsterdam. Treffend is de tekst van Leibniz, een tijdgenoot die het
belang van Comenius al onderkende.
In 1892 werd in Amsterdam en Naarden de driehonderdste geboortedag van Comenius herdacht, in Naarden
met de onthulling van een gedenkteken op het Ruysdaelplein. Het was een grote zwerfsteen uit het Gooi met
een inscriptie naar ontwerp van de Naardense luitenant Arnold Fabius (1855-1921). In 1920 werd een nieuw
monument naar ontwerp van Josef Strahovský (1850-1910) onthuld, een geschenk van Fric, de vereniging van
Tsjechen in het buitenland. Eerst stond het aan de buitenkant van de Utrechtse poort in Naarden, nu siert het
de binnenplaats achter het museum.
In 1923 zou er naar aanleiding van zijn tweehonderdvijftigste sterfdag een standbeeld worden geplaatst
op het Valeriusplein te Amsterdam, al in 1920 door B&W van Amsterdam aanvaard als geschenk van de
Tsjechoslowaakse regering. Het ontwerp stelde Comenius voor als laatste bisschop van de Moravische
Broedergemeente en was van de hand van Jan Štursa (1880-1925). Er kwamen echter bezwaren tegen
het religieus getinte ontwerp, maar formeel luidde het bezwaar ‘dat het beeld moeilijk tegen vandalen te
beschermen was’.
Nederland heeft geen grote beeldentraditie. Het Calvinisme heeft het uitsteken boven het maaiveld aardig de
kop ingedrukt. In 1957 schonk – alweer – de Tsjechoslowaakse regering een standbeeld aan Nederland, het
beeld dat nu bij de kerk aan de Marktstraat in Naarden staat, maar dat eerst buiten de Utrechtse poort heeft
gestaan. Het is een ontwerp van Vincenc Makovský (1900-1968) ter gelegenheid van het feit dat driehonderd
jaar eerder in Amsterdam Comenius’ Opera Didactica Omnia (Volledige Didactische Werken) werden uitgebracht.
Het beeld is evenals dat in Bethlehem (VS) een kopie van het standbeeld in Uherský Brod.
De toegang tot de vesting bij de Utrechtse poort werd in 2000 gereconstrueerd bij de restauratie van de
vestingwallen en het plantsoen met standbeeld moest als wezensvreemd element wijken. Comenius staat wel
imposant bij de Grote Kerk, maar hoewel hij een vroom mens was ligt de nadruk nu misschien te veel op een
band met de kerk. Opmerkelijk is de overeenkomst tussen de positionering van het standbeeld van Comenius
en dat van Hugo de Groot op de Grote Markt te Delft. Voor de reconstructie van dat plein stond Hugo de Groot,
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geestverwant van Comenius en groot voorstander van scheiding van kerk en staat, met het gezicht naar de
kerk, erna met de rug naar de kerk en het gezicht naar het stadhuis. In Naarden staat Comenius nu ook zo.
Hieraan kan men zien dat door de tijd heen een samenleving verschillend omgaat met de interpretatie van deze
grootheden in kwestie, die de kerk in het midden wilden laten. Zegt dat niet meer over de generaties na hen
dan over henzelf?
Het sobere beeld van Comenius op zich is naar mijn gevoel treffend, ontdaan van elke overtrokken uitvergroting
van enige facet van hem. Elke poging om iets van zijn hoedanigheden en belang te verbeelden zou tegelijkertijd
tekortkomingen met zich meebrengen. Op de sokkel staat in het Tsjechisch en het Nederlands:
Anno 1957 werd dit gedenkteken opgericht door de Tsjechoslowaakse regering ter nagedachtenis aan de grote
Tsjech, Jan Amos Komensky, hervormer der pedagogie. Strijder voor de vrijheid van zijn volk en van de mensheid
die als laatste bisschop van de gemeenschap der Moravische broeders werd verdreven uit zijn geliefde vaderland.
Overleden op 15 november 1670 en te Naarden begraven op 22 november 1670.
– Jaap Groeneveld

Herinneringsplaatsen
• Borstbeeld: Comenius
Museum, Kloosterstraat 33, Naarden;
• Standbeeld:
Marktstraat, Naarden,
bij het koor van de Grote
Kerk.
Het standbeeld van Comenius bij de Grote Kerk (foto Gerdis Michielse-Oud)
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28. Een rouwbord voor Maria Elisabeth de Walé
In de Sint-Martinuskerk in Ankeveen hangt een achttiende eeuws rouwbord, zoals rijke lieden die tot aan de
Bataafse Revolutie van 1795 voor hun overleden familieleden gewoonlijk lieten maken. De tekst luidt:
DE WELEDELE GEBOORE JONCKVROUWE
MARIA ELISABETH DE WALE
VROUWE VAN ANKEVEEN
OVERLEDEN DEN 3. JULY 1753
IN DEN OUDERDOM VAN 61 JAER
EN 7 MAENDE.
Tot in de 19e eeuw hing het bord in
de Protestantse kerk, die – aldus de
‘Geheym Schrijver van Staat en Kercke
der Vereenigde Nederlanden’ in 1759 –
vóór de Reformatie een parochiekerk was
‘dewelke St. Marten voor Schutsheylig
plagt te hebben’. In het koor hingen ‘zes
wapenborden, waar vyf de geene zijn van
ge- wesene Heeren en Vrouwen deeser
Heerlijkheid waaronder de Ambachts
Vrouwe Maria Elisabeth de Walé’.
Ondanks bevel van de autoriteiten de
borden ter verwijderen, bleven zij ook na
de Bataafse Revolutie in de kerk hangen,
totdat in 1835 vanwege bouwvalligheid
de toren en het koor van de kerk Het rouwbord van Maria Elisabeth de Walé
moesten worden gesloopt. Er was geen (foto J.M. Veenman)
plaats meer voor rouwborden in het
overgebleven kleine gebouwtje en ook in het in 1757 gebouwde ‘Rooms Kerkhuijs staande op het Hollands
Eijnd van Ankeveen’ is geen plaats voor de borden van de ‘gewesene (katholieke) Heeren en Vrouwen deeser
Heerlijkheid’.
Slechts één bord bleef tenslotte in het dorp achter, het bord van Jonkvrouwe Maria Elisabeth de Walé. In
1845 werd het aangetroffen in de inboedel van de op 6 september overleden burgemeester van Ankeveen,
Hendrik van Blarcum. De familie Van Blarcum droeg het bord in 1896 na een grondige restauratie over aan
de Martinusparochie. Het kwam eerst in de pastorie te hangen en verhuisde tenslotte naar de pastoriezolder.
Pas in 1986 kregen enkele historiegezinde parochianen interesse in het grote bord.
Herinneringsplaats
Het werd opnieuw gerestaureerd en in de kerk gehangen. ‘Het bord van Maria
• Het rouwbord voor
Elisabeth de Walé is weer thuis’, zei burgemeester W. Kozijn bij de overdracht aan
Maria Elisabeth de Walé de parochie, ‘Zij glimlacht en knikt tevreden’.

in de Sint Martinuskerk
aan het Stichts End,
Ankeveen.

– Jan Veerman (bewerking Henk Michielse)

Het eenvoudige graf
van Tony Offermans op
de hoek vooraan (foto
Jaap Groeneveld)

Het huis in Laren waar Tony Offermans sinds 1903 woonde: villa Ariëtte,
Naarderstraat 48, gebouwd en bewoond door Anton Mauve en zijn vrouw
Ariëtte (foto Jaap Groeneveld)

29. De kunstschilder Tony Offermans
De kunstschilder Anton Lodewijk Georg (Tony) Offermans werd geboren te Den Haag op 8 november 1854.
Hij was de zoon van de Haagse pianist Offermans en van mevrouw Offermans-van Hoven, de hofzangeres van
koning Willem III. Hij was leerling van de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en van B.J. Blommers.
In 1887 kwam hij naar Laren. In 1902 betrok hij de villa ‘Ariëtte’ aan de Naarderstraat. Hier woonde voorheen
Anton Mauve die de naam van zijn vrouw Ariëtte aan de villa verbond.
Volgens overleveringen was Offermans een vrolijk en prettig mens om mee om te gaan. Hij speelde voortreffelijk
piano en was een begaafd redenaar. Toen de Mauvepomp op de Brink op 18 september – de geboortedag van
Anton Mauve – 1907 werd onthuld, sprak het vrijwel vanzelf dat Offermans een inleidend woord over zijn
beroemde collega zou spreken.
Offermans schilderde en tekende vooral interieurs met boerenfiguren of arbeidende mensen, maar ook
landschappen en stillevens. Werk van hem is in het Singer Museum en het Haags Gemeentemuseum.
Tony Offermans overleed te Laren op 23 augustus 1911 op 57 jarige leeftijd.
Herinneringsplaatsen
Hij was de eerste niet Rooms Katholiek die op de pas geopende Algemene
• Woonhuis Tony
Begraafplaats werd begraven. Maar, dat gaf nog wat problemen. De voorman
Offermans: Villa Ariëtte,
van de gemeente Laren, die als voorlopige gemeentelijke doodgraver was
Naarderstraat 48, Laren;
aangesteld, had zich in de maat vergist. Met veel moeite werd de lijkkist, die
• Graf Tony Offermans:
klem zat, naast het graf geplaatst tot de grafdelver de kuil ruimer had gemaakt
Algemene Begraafplaats,
waarna de overledene tot opluchting van de ingetogen schare onder doodse
Hilversumseweg (ingang
stilte ter ruste werd gelegd. Toen de belangstellenden de begraafplaats hadden
parkeerplaats Oude
verlaten bleef Jan Hamdorff nog even achter om de grafdelver eens heel duidelijk
Postweg), Laren. Het graf
te maken dat dit geen werk was en dat hij het in de toekomst beter moest doen.
ligt in het oude gedeelte,
Ter nagedachtenis aan deze schilder werd in Laren een straat naar hem
linksaf eerste pad langs
genoemd, de Tony Offermansstraat.

de heg.
– Bep de Boer
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Christoffel Pullmann,
nog steeds paraat (foto
Jaap Groeneveld)

Van dit voorval doen enkele versies de ronde, maar het meest betrouwbare document is het met de hand
geschreven verslag in het Frans, dat op 28 juli 1787 door kolonel Gross aan prins Willem V werd uitgebracht.
Het verhaal kreeg veel publiciteit in de pers en verscheen op rijm in Amsterdam. In 1879 schreef J. Craandijk er
nog over in zijn Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel IV.
Al een jaar na zijn opofferende dood kreeg Pullmann een monument. Het wordt beschreven als een zwart
marmeren grafnaald rustend op een onderstuk. Het werd in opdracht van de Staten van Utrecht opgericht
aan de Praamgracht, bij de driesprong Amersfoort-Amsterdam-Utrecht en onthuld in aanwezigheid van prins
Willem V. Tijdens de Franse overheersing werd het uiteraard verwijderd. Het tweede en derde monument dateren
respectievelijk van 1835 en 1882. Omdat ze van hout waren, moesten ze worden vervangen. Het laatste houten
monument bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Herinneringsplaats
In 1937 werd het vierde en huidige monument in brons vervaardigd in opdracht
• Standbeeld bij de
van de vereniging ‘Ons Leger’. Het werd onthuld door prinses Juliana op 27 juli
parkeerplaats tegenover
1937. Vanwege een wegverbreding werd het in 1969 verplaatst naar de huidige
Paleis Soestdijk,
plek. Precies vijftig jaar later herdacht de Historische Kring Baerne bij het beeldje
Amsterdamsestraatweg,
de dood van een moedige man uit 1787.

Baarn-Soestdijk.
– Frits Booy

30. Een monument voor grenadier Pullman
Schuin tegenover paleis Soestdijk staat een bronzen beeldje van een soldaat met een opgeheven geweer. Het
stelt de Duitse grenadier Christoffel Pullmann voor, gemaakt door Isabella A.L. van Beeck Calkoen (1883-1945).
Er zijn twee opschriften; het bovenste luidt: Concordia res parvae crescunt (eendracht maakt ook de kleinen
machtig) / Christoffel Pullmann / grenadier van de lijfcom- / pagnie in het regiment / infanterie van den Prins / van
Hessen Darmstadt, / oud 28 jaren, verkiezende / liever het leven te verlie- / zen dan zijn wapens over / te geven
in den nacht van / 27 Juli 1787. Op het onderste bordje staat: Onthuld door / HKH Prinses Juliana / 27 Juli 1937
Laat in de avond van de 26e juli 1787 was een Utrechts legertje van 320 patriotten naar Soestdijk getogen
om het jachthuis van stadhouder Willem V (nu: paleis Soestdijk) te veroveren of, volgens een andere bron, om
het te plunderen. Daartoe had men voor de buit acht wagens meegenomen. De prins was niet aanwezig, maar
verbleef in Amersfoort. De bewaking van het jachtslot was in handen van een kleine afdeling grenadiers van het
regiment van de prins van Hessen-Darmstadt van het prinselijke leger.
Even na middernacht werden deze grenadiers gealarmeerd door geweerschoten. Zij konden twee aanvallen
afslaan, wat vele patriottische doden en gewonden tot gevolg had. De aanvallers moesten terug naar Utrecht
vluchten en – o ironie! – de acht wagens gebruiken voor het vervoeren van hun slachtoffers.
De held van die nacht was schildwacht Christoffel Pullmann, die geweigerd had zich over te geven, waarop hij
door zijn belagers werd doodgeschoten. Het lawaai van die schoten had de andere grenadiers gealarmeerd.
Pullmann werd de volgende dag met militaire eer in Baarn begraven. Waar precies is niet bekend.
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Het derde Pullmannmonument bij de hoek
Biltseweg-Amsterdamsestraatweg, waar in
1937 nog het huidige
monument werd onthuld (coll. Historische Kring
Baerne)
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31. Een boom & een bank voor prof. Van Rees
In het plantsoen op de hoek van Insulindelaan en Hoge Naarderweg te Hilversum staat een monument met
zitbank als eerbetoon aan professor Jacobus van Rees. Van Rees (1854-1928) vestigde zich in 1891, na een
driejarig bijzonder hoogleraarschap te Amsterdam, als arts te Hilversum aan de Hoge Naarderweg 16. In die
tijd raakte hij geboeid door nieuwe maatschappelijk stromingen. Hij werd een fervent aanhanger van het
vegetarisme en medeoprichter van de Algemeene Nederlandsche Geheelonthoudersbond. Ook trad hij toe tot
de International Order of Good Templars, ook een organisatie die zich tegen het gebruik van alcohol keerde.

De Kolonie
Onder invloed van de christen-anarchistische ideeën van de Russische schrijver Tolstoj ontwierp Van Rees een
plan voor een landbouwkolonie. Hier moesten mensen in een ideale samenlevingsvorm alle ontplooiingskansen
krijgen. Ter verwerkelijking van dit zogenaamde ‘Heideplan’ kocht Van Rees
in 1899 veertien hectaren grond in Blaricum. Daar richtte hij met enkele
medestanders de Tolstoiaanse Kolonie der Internationale Broederschap op.
Gezamenlijk bewerkte men de grond, bewoonde één gemeenschappelijk
huis en leefde volgens principes van het communisme. Het wonen in het
gemeenschapshuis werd al snel verlaten. Op het terrein bouwde men een aantal
kleinere woningen (koloniehuisjes) waar de bewoners afzonderlijk hun intrek
namen. Van Rees woonde zelf nooit op de Kolonie maar betrok vlakbij een
eigen huis. Daar werd in 1903 de Humanitaire School gevestigd, gebaseerd op
dezelfde uitgangspunten als de Kolonie.
In 1915 keerde Van Rees terug naar Hilversum en vestigde zich aan de
Godelindeweg 20. Zijn activiteiten voor de Kolonie en zijn propaganda tegen
misbruik van alcohol en tabak zette hij tot het eind van zijn leven voort. In dertig
jaar hield hij meer dan 3000 lezingen, vooral voor jongeren. Ook deelde hij zelf
folders uit op straat en stelde hij zijn huis open voor iedereen die maar een
bezoek wilde brengen.
Van Rees was een opvallende verschijning. Hij kleedde zich onconventioneel en
droeg een forse baard waardoor alle Hilversummers hem op straat herkenden.
Een tijdgenoot schreef over hem: ‘Het zich los maken van het conventionele
was duidelijk de uiting van een geestelijke gesteldheid, die hem in het groote
leven deed handelen en werken, zooals hij meende dat goed was. Daarbij was
geen spoor te vinden van een gevoel van zelfverheffing, waartoe het bewust
afwijken van het gewone en banale zo dikwijls voert. Juist het bescheidene en
eenvoudige in zijn optreden bestempelde hem tot zulk een beminnelijk en goed
mens.’

In hetzelfde jaar wilde ook The International Order of Good Templars de professor eren, ditmaal door een bank
te plaatsen bij de boom. Dit verzoek werd sneller afgehandeld en al op 8 juli 1933 werd de bank onthuld in
aanwezigheid van burgemeester Lambooy.
Het monument bestaat uit een stenen sokkel met daarop een houten bank. Achter de bank bevindt zich een
bloembak en naast de bank een waterbekken. Tussen bank en waterbekken bevindt zich een kubusvormige
opbouw waarop het gebeeldhouwde portret van Van Rees met aan de keerzijde een In Memoriam. Architect H.A.
van Anrooij ontwierp het monument en Johannes Gustaaf Wertheim vervaardigde het portret. In de bloembak
waren ten tijde van de onthulling blauwe bloemen geplant, als verwijzing naar
Herinneringsplaats
de geheelonthoudersbeweging waarvoor Van Rees zich zo buitengewoon had
• Boom en bank: hoek
ingespannen. Bij de herinrichting van de Godelindeweg en naaste omgeving is
Godelindeweg en Hoge
ook dit aandenken recentelijk opgeknapt.

Naarderweg, Hilversum.
– Max Cramer

Lieu de mémoire
In 1925 trad Van Rees af als voorzitter van de afdeling Hilversum van de
Algemeene Nederlandsche Geheelonthoudersbond. Het bestuur wenste hem
het jaar daarop te eren door een boom te planten en verzocht de gemeente een
locatie aan te wijzen. Pas in 1931, drie jaar na het overlijden van Van Rees, kon
de gemeente een geschikte plek aanwijzen: de hoek van de Godelindeweg en
de Hoge Naarderweg, tegenover het huis waar Van Rees twaalf jaar woonde.
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belangen behartigde. Niet-scharende Erfgooiers konden alleen maar ‘vangen’ bij ontbinding. De druk van hun
kant om de organisatie op te heffen werd dan ook steeds sterker.
Na de tentoonstelling in het Singer Museum was de boom opgesteld bij de oude kerk van Blaricum, waar hij ten
prooi viel aan weer en wind, en dus houtrot en ander ongerief. Daarom werd besloten de boom voor 42.000
gulden in brons af te gieten. Om het kunstwerk te kunnen betalen werden op initiatief van H. Brölmann uit
Blaricum kleine bronzen kopieën gegoten. Men kreeg daarbij tevens een uitleg van de kenner bij uitstek, dr.
A.C.J. De Vrankrijker. Het eerste exemplaar ging in 1983 naar burgemeester A.
Herinneringsplaatsen
Le Coultre van Blaricum. Van ieder exemplaar, dat 240 gulden kostte, was 60
• Kopie Erfgooirsboom
gulden bestemd voor de ‘grote’ Erfgooiersboom; er werden er 517 besteld.
in het plantsoen op de
De gerestaureerde boom bevindt zich vanaf 1985 in het portaal van de
Brink, Blaricum;
Hervormde Kerk, terwijl de bronzen versie sindsdien een plaats kreeg in het
•Origineel in het
centrum van Blaricum. Daar staat hij nu al jaren prominent bij de muziektent als
lieu
de
mémoire.
kerkportaal van de
tastbare geschiedenis, als
– Jaap Groeneveld

Hervormde Kerk,
Torenlaan 16, Blaricum.

De bronzen replica die sinds 1985 het dorpshart van Blaricum siert (foto auteur)

32. De Erfgooiersboom
In 1971 kwam er een einde aan de eeuwenoude organisatie van Erfgooiers. In oktober van het jaar ervoor had
de Tweede Kamer de wijziging van de Erfgooierswet goedgekeurd en in juni 1971 beslisten de Erfgooiers over
de ontbinding van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, al zou het nog een paar jaar duren voor het
ook formeel zover was.
In aansluiting op de besluiten werd in december van 1971 een grote tentoonstelling geopend in Singer Laren
over de geschiedenis van de Erfgooiers. Er werden diverse kunstwerken uit het verleden getoond, zoals het
bekende schilderij Protestmars van Hart Nibbrig uit 1903. Voor de gelegenheid werden ook speciaal kunstwerken
gemaakt. Zo schilderde Eppo Doeve een serie panelen, die nu in het gemeentehuis van Huizen hangen.
Een bijzonder werkstuk was de Erfgooiersboom van Gé Lanphen. Als kersverse ‘import-gooier’ was ik bijna
dagelijks getuige van zijn vorderingen als ik over de Nieuwe Weg in Laren langs de hooikap bij de Lindenhoeve
fietste. Uit een zware eiken stam werd de geschiedenis van de Erfgooiers als ware het opnieuw vanuit haar
wortels tot leven gebracht. Een voorbeeld daarvan is de rechtop zittende haas. Deze verwijst naar Harmen Vos
die vond dat hij het recht had om te jagen en in 1899 een haas schoot, terwijl de bestuurders dat recht verpacht
hadden aan koningin-moeder Emma.
Deze controverse leidde tot een lange strijd zoals er zovele waren in de geschiedenis van de Erfgooiers en
werd de opmaat tot de Erfgooierswet van 1912. Die wet legde een groter belang bij de boeren. Tegelijk werd
de Vereniging Stad en Lande van Gooiland opgericht die de gronden beheerde en de gemeenschappelijke

52

De dood van een erfgooier - 3. Bijzondere personen

De beeldhouwer Gé
Lanphen aan het werk
aan de originele eiken
Erfgooiersboom (coll.
Historische Kring Blaricum)
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De Soester Naaldvakschool heette tot de reorganisatie in 1930 Brei- en Naaischool. In 1954 werd de functie
van de Naaldvakschool overgenomen door de Koningin Emma Huishoudschool aan de Talmalaan. Sinds 1961
draagt het pand, waarin nu een Galerie is gevestigd, de naam Anna Paulownahuis. Het is een eerbetoon aan de
Beschermvrouwe van de Commissie van Weldadigheid, de echtgenote van koning Willem II. De letter ‘E’ in de
voorgevel van de vroegere school herinnert aan koningin Emma.

Monumenten

Emmamonument te
Soest (foto’s Hans Kruiswijk)

33. Herinneringen aan koningin Emma
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (1858-1934) van Waldeck Pyrmont werd geboren in het Duitse Slot
Arolsen als de dochter van vorst Georg Victor van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau. Door haar
huwelijk met koning Willem III wordt ze Koningin der Nederlanden. Koningin Emma heeft door haar beminnelijk
en verstandig optreden en haar grote betrokkenheid bij het volk een bijdrage geleverd aan versterking van
de monarchie. Het is dan ook geen wonder dat ze op tal van plaatsen in ons land is geëerd in monumenten,
standbeelden en namen van straten, verenigingen en organisaties. Zo ook in het Eemlandse waar één van haar
44 titels Vrouwe van Baarn, Vrouwe van Soest en Vrouwe van Ter Eem was.

Zowel Baarn als Soest heeft een Emmamonument. In Baarn creëerde Gerrit Jan van der Veen in 1937 in
opdracht van het Koninklijk Huis het monument. Het stenen beeld van de vorstin staat langs de spoorlijn
op een kunstmatige verhoging, vlak bij de Emmabrug. In Soest kwam in het voorjaar van 1936 op initiatief
van een aantal organisaties het plan ter tafel om een herdenkingsmonument op te richten. B. en W. gingen
akkoord, de plaats werd het plantsoen tegenover de Oude Kerk. Er kwam een Comité en architect Van Beers
uit Huis ter Heide maakte een ontwerp. De kosten bedroegen 1500 gulden. Het
Herinneringsplaatsen
monument werd een tien meter hoge zuil met een borstbeeld van Emma in reliëf
• Emmamonument
en daaronder een gedenkplaat. De onthulling werd op 21 oktober 1936 gedaan
Baarn: hoek Gerrit
door koningin Wilhelmina, waarna een defilé volgde.
van der Veenlaan en
Zo blijft ook in Eemland de herinnering levend aan de vorstin die de monarchie
Amsterdamsestraatweg;
redde en de band tussen Oranje en het volk versterkte. Kenmerkend voor het
• Emmamonument
leven van koningin Emma is haar opmerking uit 1929: ‘Wie denkt aan zichzelf
Soest: Torenstraat,
als middelpunt kan nooit gelukkig zijn. Het voornaamste is niet gelukkig worden
tegenover de Hervormde
maar gelukkig maken.’

Kerk.
– Hans Kruiswijk

Koningin-moeder
De belangstelling en betrokkenheid van de koningin-moeder bij de bevolking van Soest en Baarn bleven ook na
haar regentschap groot. Koningin Emma en koningin Wilhelmina maakten regelmatig tochtjes in de omgeving.
In ‘Paleis en zijn bewoners’ schrijft Jan van Steendelaar ‘Als bekend werd dat de koningin uit rijden ging werd
in allerijl een sproeiwagen van de gemeente ingezet om de stoffige Zwarteweg (nu Peter van den Breemerweg)
nat te maken, zodat opwaaiend stof werd voorkomen.’
Emma bleef actief op het gebied van liefdadigheid. In de jaren twintig defileerden inwoners van Soest en Baarn
in de paleistuin om ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin hun aanhankelijkheid te betonen. Het
eerste defilé vond plaats in 1929 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Soest. Later groeide het defilé
tijdens de regeringsperiode van koningin Juliana uit tot een nationaal fenomeen waar duizenden mensen aan
deelnamen.
De koningin-moeder bezocht trouw de kerken in het Eemland. Ze ging naar de Pauluskerk aan de Brink in Baarn,
naar de kerk met het Dikke Torentje in Eemnes en naar de Oude Kerk in Soest. De koningin kwam meestal per
rijtuig naar de kerk. Bij de Oude Kerk stapte ze aan de achterzijde uit waar de rode loper klaar lag. Via een
speciaal aangelegde trap besteeg de koningin-moeder het hoger gelegen terrein van de kerk.
Haar hele leven droeg ze kant. Inwoners van Baarn en Soest herinneren zich de koningin-moeder als ‘een lief
oud dametje gehuld in witte of zwarte kant’, schrijft Thera Coppens. Emma toonde belangstelling voor de
Naaldvakscholen van zowel Baarn als Soest. Ze borduurde zelf en bezocht de beide meisjesscholen herhaaldelijk.
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Het Emmamonument
te Baarn
(foto Jaap Groeneveld)
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Jan Hamdorff, zandstenen beeld door Gerard
Hoppen (coll. Gemeente
Laren)

die na een avondje stappen door de Nieuweweg fietsten. De neus werd er steeds met geweld afgeslagen; dader
onbekend. Steeds weer moest er door een kunstenaar een nieuwe neus aan worden gezet.
Omdat het vandalisme niet te bestrijden was, verdween Jan Hamdorff uit het straatbeeld. Hij werd eerst ergens
opgeslagen maar werd later, toen het nieuwe Hamdorffcomplex klaar was, in de doorgang tussen Nieuweweg
en de Zomertuin achter glas gezet. Daar staat hij na een bewogen leven nu veilig met een nieuwe neus, maar
zonder linkerhand. Jan blijft invalide.

De Jan Hamdorffbank
Precies een jaar na zijn overlijden, op 9 augustus 1931, werd ter herinnering aan Jan Hamdorff op de Brink,
hoek Klaaskampen, de Jan Hamdorffbank onthuld. Het werd een indrukwekkende plechtigheid waar vele
notabelen uit de omgeving bij aanwezig waren zoals de burgemeester van Laren, Jhr. H.L.M. van Nispen van
Sevenaer, de burgemeester van Blaricum J.J. Klaarenbeek, wethouder H.W.G.C. Calis van Laren, wethouder Jan
Rigter van Blaricum. Ook waren er de burgemeester van Medemblik en vroegere gemeentesecretaris van Laren,
de heer Peters, de voorzitter van Stad en Lande van Gooiland, de heer E. Luden, en de heer Henri Polak, lid van
de Eerste Kamer, later gemeenteraadslid van Laren. Verder waren er heel veel
Herinneringsplaatsen
familieleden van wijlen Jan Hamdorff.
• Borstbeeld van
De bank werd gemaakt door de beeldhouwer A. Remiëns naar een ontwerp van
Jan Hamdorff in de
de neef van Jan Hamdorff, architect Wouter Hamdorff. Een kleindochter van Jan
passage van het nieuwe
Hamdorff, Martha Ruisendaal uit Bussum, mocht de bank onthullen. De heer
Hamdorffcomplex,
Korthals Altes sprak vervolgens de wens uit:
Dat velen na dezen, mede door het aanschouwen van dit monument,
tussen Nieuweweg en
Brink, Laren;
Jan Hamdorff gedenken en hem nadoen in zijn groote deugd namelijk
• De Hamdorffbank
zijn naasten liefhebben en in stilte de behoeftigen helpen.
Na hem kwamen nog heel veel sprekers en daarna was de bank er voor
op de Brink, hoek
Burgemeester van
vermoeide wandelaars.

Nispenstraat, Laren.
– Bep De Boer

34. Een borstbeeld en een bank voor

Jan Hamdorff

De naam Jan Hamdorff (1860-1931) is voor eeuwig met Laren verbonden. Deze herbergier van ‘de Vergulde
Postwagen’, later hotelier van het naastgelegen ‘Hotel Hamdorff’ en kunsthandelaar, was een stuwende kracht
achter de bloei van de kunstenaarskolonie, die zich sinds omstreeks 1880 in Laren had ontwikkeld. In zijn
oude logement, dat omgedoopt werd tot ‘Het Kroegje’, verzamelden de kunstenaars zich. Hamdorff liet zich
regelmatig betalen met schilderijen. Aan hem herinneren twee kunstwerken in steen, een borstbeeld en een
bank.

Borstbeeld
Het borstbeeld werd al in of rond 1926 gemaakt door de beeldhouwer Gerardus Hoppen. Het zandstenen beeld
stond lange tijd voor de tentoonstellingszaal, maar werd in 1931, na het overlijden van Jan onder de grote
boom in de tuin van het hotel geplaatst.
Toen men op 6 oktober 1980 begon met de sloop van het hotel kwam ook dit beeld tevoorschijn. Het beeld
was zo groen als gras en werd goed schoon gemaakt. Men zocht en vond een leuke plek voor het beeld aan de
Nieuweweg op een muurtje voor de slagerij van Ton Spoelder. Maar was dit nu wel de juiste plek om dit beeld te
plaatsen? Daar Jan Hamdorff was geboren met een forse voorgevel was deze neus een mikpunt voor personen

56

De dood van een erfgooier - 3. Bijzondere personen

De Jan Hamdorffbank
(foto Jaap Groeneveld)
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35. Juliana bezoekt

4 Oorlogsmonumenten

Julianaoord

Op de deel van het Historisch Centrum Laren, de
Lindenhoeve, hangt een levensgrote foto van een
gebeurtenis in 1935. Het is de foto van het bezoek
van H.K.H. prinses Juliana op 18 maart 1935 toen
zij de officiële opening verrichtte van het sanatorium
van de Vereniging BeGeTu (Been- en Gewrichts
Tuberculose) aan de Leemzeulder die toen nog
Leemzoolseweg heette. Heel Laren was die dag
uitgelopen om de prinses te zien en toe te zwaaien.
Zelfs hadden enkele verenigingen met hun leden zich
langs de Naarderstraat en de Leemzeulder opgesteld.
En voor de ingang van het sanatorium, dat bij deze Prinses Juliana deed eerst Hamdorff aan (coll.
gelegenheid de naam Julianaoord kreeg, stond een Historische Kring Laren)
brede haag van belangstellenden. Het sanatorium
was overigens al op 14 juni 1930 voorlopig in gebruik genomen. De reden was dat er erg veel patiënten waren
met been- en gewrichtstuberculose.
Rond drie uur arriveerde de auto van de prinses bij hotel Hamdorff. Ze was in gezelschap van baron Baud en de
hofdame Bentinck. Toen de prinses uitstapte ging er een luid gejuich op uit de menigte die zich voor het hotel
had verzameld. In het hotel waren veel prominente personen aanwezig. Het dochtertje van de geneesheerdirecteur van Julianaoord bood de prinses een prachtig boeket bloemen aan. Daarna werden veel personen aan
de prinses voorgesteld en heel veel en soms erg lange toespraken gehouden. Na deze bijeenkomst ging de stoet
van vijf auto’s naar het sanatorium.
De rit van de prinses naar Julianaoord moet voor haar heel plezierig zijn geweest. Langs de hele weg vanaf
het hotel tot het sanatorium stonden massa’s mensen haar toe te wuiven en te roepen. Voor de ingang van
het nieuwe paviljoen van Julianaoord was een oranje lint gespannen. Het zoontje van dr. Thomassen, Robbie,
overhandigde de prinses een schaar waarmee zij het lint doorknipte. Op datzelfde moment klonk een carillon
zodat de opening een muzikaal tintje kreeg.
Dr. Thomassen leidde de prinses rond. Zij maakte met verpleegsters, doktoren en patiënten een praatje en was
heel erg geïnteresseerd in alles wat Julianaoord betrof. Daarna vertrok de prinses weer, bij ieder die ze gesproken
had een goede indruk achter
latend, terwijl zij velen een
hart onder de riem had
gestoken. De auto’s reden
weer tussen de afzettingen
door waar veel Laarders de
prinses uitwuifden.
– Bep De Boer

Het ‘heerenpaviljoen’ van Julianaoord, genezen in gezonde Gooise lucht
(coll. auteur)
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• Gebouw Julianaoord:
Leemzeulder 35, Laren.

36. Monument voor de gevallenen in Bussum
Heeft herdenken nog zin? Dat is de vraag die elk jaar zo rond de maand van mei hier en daar in Nederland gesteld
wordt. Moeten we de doden uit de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken? Of kunnen we zo langzamerhand
niet beter afscheid nemen van de jaarlijkse herdenking op de vierde mei. Voor een paar jongeren die zomaar
op een middag langs het ‘Monument voor de Gevallenen’ aan de Frederik van Eedenweg in Bussum lopen is
het antwoord niet moeilijk. ‘Het is nog steeds belangrijk voor de mensen die de oorlog hebben meegemaakt’,
zeggen ze. Zo lang die in leven zijn moet het herdenken volgens deze jonge bewoners van Bussum doorgaan.
Persoonlijk hebben ze niet zoveel met de herdenking en met de stille tocht. Ze zullen er ook nooit naartoe gaan.
Het beeld van Nicolaas A. van der Kreek aan de Frederik van Eedenweg spreekt ze evenmin erg aan ‘Het heeft
een beetje treurige uitstraling’, zegt de een. ‘Het is, denk ik, wel treffend voor de oorlog’, oppert de ander. En
daar blijft het dan bij.
Het monument is opgericht ter nagedachtenis van de ongeveer driehonderd omgekomen verzetsmensen en andere
oorlogsslachtoffers in Bussum. Een van de bekendste verzetsstrijders was de in 1908 in Bussum geboren Jan
Thijssen. Hij werd door de Duitsers gevangen genomen en op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve gefusilleerd. Op
14 september 1945 werd hij met militaire eer in Bussum begraven. Later werd er naar hem een straat vernoemd.
Volgens de in Bergen op Zoom geboren en in Bussum overleden beeldhouwer Van der Kreek symboliseert het
door hem gemaakte beeld de vrouw die man, zoon, verloofde offerde in de strijd voor het vaderland of in het
ondergronds verzet tegen terreur; de vrouw die zelf in het verzet voorging en daarvoor het offer van haar eigen
leven bracht. In haar rechterarm houdt zij bloemen die
zacht omlaag glijden van haar hart op het symbolisch
graf. In de linkerarm houdt zij het Verzetskruis, symbool
van de strijd die zoveel offers van haar vroeg.
Het op 8 oktober 1949 door burgemeester Haspels
en ir. Oostwoud Wijdenes, voorzitter van het
Monumentencomité, onthulde beeld past in de
kunstzinnige opvattingen van die tijd. Scheppers van
oorlogsmonumenten moesten zich in die jaren bij
voorkeur richten op de doden die gevallen waren in
de strijd tegen de bezetter. Het door Van der Kreek
ontworpen monument dat gedeeltelijk werd betaald
door middel van bijdragen door en collectes van de
burgerij, is uitgevoerd in Franse kalksteen. De maker
ervan was niet alleen beeldhouwer, maar hij ontwierp ook
glas-in-lood ramen, mozaïeken en wandversieringen. In
zijn geboorteplaats Bergen op Zoom staat eveneens een
bevrijdingsmonument van
Herinneringsplaats
zijn hand.

• Monument in het
plantsoen aan de Dr.
Frederik van Eedenweg,
Bussum.

– Ruud Gortzak
Monument voor de Gevallenen te Bussum
(foto Eva Schild-Schofaerts)

De dood van een erfgooier - 4. Oorlogsmonumenten

59

Het oorlogsmonument
met de namen van de
gevallenen nog eens
apart vermeld (foto Jaap
Groeneveld)

37. Het oorlogsmonument & een unieke gedenksteen

in Loosdrecht

Het Loosdrechtse oorlogsmonument, liggende man met duif, dat in het plantsoen tegenover het voormalige
gemeentehuis van Loosdrecht staat, is in 1946 gemaakt door Paul Grégoire. Weinigen zullen weten dat dit
het eerste monument was dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd opgericht. Het werd eerst
tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waarna het in 1947 in Loosdrecht werd geplaatst.
Het monument is gemaakt van een zachte poreuze steensoort. In de loop der jaren is het sterk aangetast,
waardoor sommige namen nauwelijks nog te lezen zijn. Tegen het verval is niets te doen. Een gespecialiseerde
firma raadde af het monument schoon te maken; de slijtage zou alleen maar groter worden. De gemeente
Loosdrecht heeft in 2000 een tableau laten plaatsen, links van het monument, waarop alle namen vermeld staan
die ook op de stenen zuil staan. In de zuil zijn niet alleen de namen van de Loosdrechtse oorlogsslachtoffers
gebeiteld, maar ook die van negen mannen die op 20 maart 1945 gefusilleerd zijn als represaille voor het
neerschieten van een Duitse militair. Op de zuil staan weliswaar negen namen, maar er zijn toen tien personen
gefusilleerd. Een van de namen is naderhand verwijderd omdat die persoon in de oorlog ‘fout’ geweest zou zijn.

Gedenksteen voor joodse kinderen
Uniek in Nederland is dat aan de rechterzijde van het oorlogsmonument een gedenksteen ligt met de namen
van omgekomen joodse kinderen die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Nederland vluchtten
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en enkele jaren in het Paviljoen Loosdrechtsche Rade
hebben gewoond. De steen is op 11 augustus 1987
onthuld.
Het Paviljoen was in september 1939 in gebruik
genomen om Palestina-Pioniers te huisvesten; ook
elders waren er zulke onderkomens. PalestinaPioniers waren joodse kinderen van 14 tot 16 jaar,
die uit Duitsland, Oostenrijk en Polen waren gevlucht
voor de terreur van de nazi’s. Joodse organisaties in
Nederland hadden de kinderen hier ondergebracht om
ze bij boeren te laten werken om een vak te leren dat
later van pas zou moeten komen in Palestina. Omdat
Nederland had verklaard neutraal te zullen blijven, net
als in de Eerste Wereldoorlog, dachten ze hier veilig te
zijn. Men wist toen nog niet dat de nazi’s Nederland
toch binnen zouden vallen en zeker niet dat ze van
plan waren alle joden volledig uit te roeien.
Kinderen die werden toegelaten (210 in heel
Nederland) werden officieel ingeschreven. Alle
bewoners van het Paviljoen Loosdrechtsche Rade
zijn dus korte of langere tijd Loosdrechters geweest.
Uit correspondentie uit de jaren 1941 en 1942, de
burgerlijke stand van Loosdrecht en berichten over De gedenksteen voor de joodse kinderen naast
overplaatsing van joodse kinderen (dat werd eerst het monument (foto Jaap Groeneveld)
‘Verhuizing Vreemdelingen’ genoemd, later ‘Afvoer’),
kan worden vastgesteld dat er van september 1939 tot half augustus 1942 bijna 100 bewoners zijn geweest.
In oktober 1940 kwamen er 25 kinderen uit Mijnsheerenland naar Loosdrecht omdat het tehuis daar door de
Duitsers werd gesloten.
De kinderen verbleven niet allemaal tegelijkertijd in het Paviljoen. Velen zijn al voor het uitbreken van de oorlog
naar Palestina gegaan. Anderen zijn na een kort verblijf in Loosdrecht overgeplaatst naar tehuizen elders in
Nederland of ondergebracht bij ouders, familie of particulieren. Het aantal kinderen dat er op bepaalde tijden
maximaal gehuisvest kon worden bedroeg bijna vijftig. Het paviljoen was vrij primitief ingericht, want het was
gebouwd als zomerverblijf. In de winter was het leven voor de kinderen dan ook bijzonder Spartaans.
In augustus 1942 woonden er 49 kinderen. Omdat de leiders van de groep door een medewerkster van de
Joodsche Raad getipt waren dat de Duitsers het paviljoen zouden overvallen, hebben zij van 14 tot en met
16 augustus alle kinderen in drie groepen laten onderduiken met hulp van de
Herinneringsplaats
verzetsgroep van Joop Westerweel. Het is een wonder dat het Westerweel en
• Oorlogsmonument &
zijn medewerkers gelukt is onderduikadressen te vinden voor zoveel kinderen
gedenksteen tegenover
in zo’n korte tijd. Van die 49 kinderen zijn er toch 23 omgekomen; de meesten
het oude Gemeentehuis,
werden opgepakt door de Duitsers als gevolg van verraad. Hun lotgevallen zijn
nu politiebureau bij
De
jeugdalijah
van
het
Paviljoen
Loosdrechtsche
Rade
beschreven in het boek
de rotonde tussen de
dat
in
1987
is
uitgegeven
door
de
Historische
Kring
en
in
1998
werd
1939-1945
Nieuw Loosdrechtse- en
herdrukt. Nieuwe gegevens zijn later nog vermeld in een viertal kwartaalbladen
Oud Loosdrechtsedijk,
van de Historische Kring Loosdrecht.

Loosdrecht.
– John Mol
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Peter Zwart, Spelende kinderen (foto auteur)

38. Toekomstgericht vrijheidsmonument in Eemnes
Het duurde tot 1987 voordat er een herdenkingsmonument werd onthuld in Eemnes. De oorzaak was heel
triviaal. De bevolking van de kleine gemeente Eemnes was na de bevrijding in 1945 eerst druk met het
oppakken van de draad. Toen de totstandkoming van een monument eens ter sprake kwam, vond men het niet
meer zo nodig. De oorlog was al zo lang geleden. Met name het voormalig verzet in de BEL-gemeenten vond
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het niet nodig, omdat het al een monument had aan de Drift te Laren, waar twee van zijn Eemnesser makkers
werden herdacht. Misschien heeft ook een rol gespeeld dat er geen Eemnesser soldaten zijn gevallen in de
meidagen van 1940 en dat van een dertigtal gevallenen tussen juli 1942 en mei 1945 het om slechts twee
(andere) personen ging die geboren en getogen waren in Eemnes. De overigen waren net voor of in de oorlog in
Eemnes komen wonen of ze waren evacué of onderduiker. Daardoor werd vermoedelijk het leed om het verlies
ook meer beleefd buiten de gemeente.
Na de oprichting van de Historische Kring Eemnes in 1979 werd al snel de Werkgroep Tweede Wereldoorlog
in het leven geroepen. Deze verzamelde en onderzocht alle wederwaardigheden uit de periode 1939-1945.
De werkgroep kreeg in mei 1985 toestemming een aan de Tweede Wereldoorlog gewijde tentoonstelling in te
richten in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemis van een monument en het oprichten daarvan kwamen
daar ook ter sprake. Op initiatief van de toenmalige burgemeester, mevrouw De Leeuw-Mertens, werd een
enquête gehouden om de behoefte aan een monument te peilen. Daaruit bleek dat de meerderheid van de
respondenten voor de oprichting van een monument was. Zo geschiedde en voor de realisatie van deze wens
werd de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes opgericht.
De veelzijdige Gooise kunstenaar Peter Zwart (1911), die zelf voor het illegale Larense krantje De Tijding had
gewerkt, werd aangezocht om een monument te ontwerpen met de omschrijving: ‘Het moet toekomstgericht
zijn.’ Hij beschouwde het als een ereopdracht. De kunstenaar heeft deze vertolkt met spelende blije kinderen
in brons die een rots beklimmen en er bovenop een rondedansje doen. Wat is er niet meer toekomstgericht
dan kleine kinderen, die onbevangen de toekomst veroveren? Als kersverse grootvader van pas klauterende
en klimmende peuters word ik geroerd bij het besef van de vergelijking. Wat zal de toekomst hun brengen?
En wat voor gevaren zullen ze op hun weg vinden ....? Het is de plicht van oudere generaties te zorgen dat de
voorwaarden voor de jeugd goed zijn en dat onnodige gevaren vermeden worden.
Nog steeds – en juist in het huidige tijdsgewricht – komt het erop aan om wijze keuzes te maken! Economische
tegenslagen en (vermeende) bedreigingen maken gemakkelijk ongenuanceerde onderbuikgevoelens los bij
mensen die niets hebben geleerd van het verleden. Het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld vreemdelingenhaat
of geweld tegen andersdenkenden weer de overhand krijgt. Aan vrede en vrijheid moet gewerkt worden, met
het verstand voorop, met gevoel voor de medemens en zonder slappe knieën: toekomstgericht met oog voor
de ervaringen uit het verleden.
Op de stralende 2e mei van 1987 werd het monument in het Plantsoen onthuld door prins Bernhard in het
bijzijn van nabestaanden uit binnen- en buitenland, vertegenwoordigers van ambassades en luchtmachten van
Australië, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De plaquette draagt na een aanvulling in
1988 de namen van 29 mannen die zijn omgekomen als gevolg van de oorlog. Negentien daarvan betreffen
de bijna voltallige bemanningen van drie Britse en Amerikaanse bommenwerpers die op het grondgebied van
Eemnes zijn neergestort. Daarnaast gaat het om tien personen die onder verschillende omstandigheden zijn
omgekomen: Albert Nieuwold die door toedoen van een Duitse torpedo het leven liet in de Caribische Zee,
Victor van Swieten, Heinrich Ickelsheimer, Dirk J. Buis en Aloisius C. Vlasman die als verzetsmensen werden
vermoord, Johannes Wijnstroot en Wiebe Dop die overleden tijdens dwangarbeid, Hendrikus G.C.A. Zanoli die
omkwam als politiek gevangene in een concentratiekamp en Willem J. Janssen en Wilhelmus J. Fokken die tegen
de glorende bevrijding werden doodgeschoten in het verboden frontgebied in de Eempolder.
Het monument is geadopteerd door de schooljeugd van Eemnes. Elk jaar op 4 mei worden aan het eind van de
stille tocht daarom ook bloemen gelegd door een groep schoolkinderen van verschillende basisscholen.
– Jaap Groeneveld

Herinneringsplaats
• Monument: Plantsoen,
Eemnes.
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39. Herdenkingsmonumenten in Huizen

40. Het herdenkingsmonument in Vreeland

In de gemeente Huizen staan twee herdenkingsmonumenten: het eerste op het Prins
Bernhardplein, het tweede in het Stadspark.

Oorlogsmonument
Het initiatief voor een oorlogsmonument in Huizen werd genomen door een
monumentencommissie, die uit oud-verzetsmensen bestond. Met dubbeltjes en
kwartjes werd een bedrag van 6000 gulden ingezameld onder de Huizer bevolking,
waarna architect D. Hueting uit Bussum een ontwerp maakte, dat werd uitgevoerd
door beeldhouwer N.A. van der Kreek. In 1947 werd het monument op 3 mei officieel
onthuld. Op het gedenkteken staat de spreuk ‘Vader indien mogelijk’. Het opschrift Algemeen herdenwas vele malen onderwerp van hevige discussie, zowel in politiek als in kerkelijk kingsmonument
opzicht. Alle predikanten en de pastoor werden afzonderlijk geraadpleegd. Was de (foto Ad Klaassen)
tekst wel bijbels verantwoord? De welstandscommissie meende dat de spreuk enkele
decimeters moest zakken. Ook na de onthulling bleef het monument de gemoederen bezighouden.
Jarenlang stond het gedenkteken op het terrein van het oude gemeentehuis aan de Naarderstraat, dat later werd
verkocht als notariskantoor. Het monument ging schuil achter geparkeerde auto’s en werd dankzij een enquête
onder de lezers van de Huizer Courant verplaatst naar de huidige standplaats aan het Prins Bernhardplein. Op
29 april 2004 werden twee plaquettes onthuld met daarop de namen van de oorlogsslachtoffers: zevenendertig
namen van burgers en militairen uit de Tweede Wereldoorlog en zes namen van militaire oorlogsslachtoffers
die vielen in het voormalig Nederlands Oost-Indië. Daar kwamen in 2011 nog twee militairen bij, die het
leven lieten bij (vredes)missies in opdracht van de Nederlandse Staat. Sindsdien is het oorlogsmonument een
algemeen herdenkingsmonument geworden.
Met het zichtbaar maken van de namen blijft de nagedachtenis aan de overledenen levend gehouden voor de
nabestaanden en de samenleving.

Herdenkingskruis
De meest bekende Huizer verzetsmensen zijn aannemer Klaas Snel, politieagent Arie de Waal en rijwielhandelaar
Jakob Brands. In het laatste oorlogsjaar was het drietal van plan bommen weg te halen onder de PHOHIzendmasten. De explosieven waren daar door de Duitsers neergelegd, opdat de zenders niet in handen zouden
vallen van de bevrijders. Het was de bedoeling nepbommen te plaatsen, maar de drie verzetsmensen werden
verraden. Zonder verhoor werd het drietal op 28 september 1944 omstreeks drie uur ’s middags door de
Duitsers doodgeschoten bij de zandafgraving van de kalkzandsteenfabriek aan de
huidige Randweg. Zij stonden met hun gezicht naar de PHOHI-zenders.
Direct na de bevrijding werd op deze plek een herdenkingskruis geplaatst. De
gedenkplaats is tegenwoordig onderdeel van het
Herinneringsplaatsen
Stadspark en wordt nog altijd bij de herdenking op 4
• Het Oorlogsmonument
mei betrokken. Voorafgaand aan de bijeenkomst bij
aan het Prins
het algemeen herdenkingsmonument op het Prins
Bernardplein, Huizen;
Bernhardplein worden bij het herdenkingskruis
• Het Herdenkingskruis
bloemen gelegd.
Herdenkingskruis (foto

– Jady Snel

Ad Klaassen)
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aan het Stadspark,
Huizen.

In de bocht van het Boerenlaantje bevindt zich een monument ter herinnering aan drie Vreelanders, die tijdens
de tweede wereldoorlog gesneuveld zijn. Vrij snel na de oorlog ontstond het plan een monument op te richten.
Diverse ontwerpen werden ingediend en beoordeeld door een commissie. Met bijna alle ontwerpen was wel
wat mis: ofwel te groot in omvang ofwel te duur. Uiteindelijk werd gekozen voor de uitvoering van een kolom
op een sokkel, ontworpen en gemaakt door G.J. van Groen, metselaar te Vreeland. In 1948 werd het door
hemzelf geplaatst op de huidige locatie. Op het middendeel van de zuil staan de namen vermeld van de drie
gesneuvelden:
A.C. de Bruin oud 33 jaar,
1ste luitenant,
gesneuveld te Katwijk
12 mei 1940
J. de Ronde oud 28 jaar
J. Mijwaardt oud 28 jaar
Gefusilleerd 23 april
1945 bij
slot Loenersloot.
Jaarlijks trekt op 4 mei
een stoet van familie,
bekenden en andere
dorpsbewoners door het
Boerenlaantje en neemt
bij het monument twee
minuten stilte in acht. De
Ronde en Mijwaart liggen
begraven op de begraafplaats te Vreeland, naast
een andere Vreelander,
‘gevallen voor het vaderland’, H.H. Griffioen
(geb. 7-7-1917, ovl. 222-1945).

– Jan Boerstra
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• Oorlogsmonument:
Boerenlaatje, Vreeland.
Het oorlogsmonument te Vreeland (foto Jaap Groeneveld)
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5 Herinneringstekens
41. Een Rotterdams meisjeskopje in Hilversum
‘Gedenkt te Sterven’, een uniek gebied in het centrum van Hilversum, is een begraafplaats die ooit buiten het
dorp en tussen de akkers lag. Aangelegd in 1792 was het een van de eerste buitenbegraafplaatsen van ons
land. Nog steeds zijn veel van de stijlkenmerken uit deze periode herkenbaar aanwezig. Hoewel ‘Gedenkt te

Sterven’ als begraafplaats in 1943 definitief buiten gebruik is gesteld, blijft het een bijzonder plekje in het
woelige hart van Hilversum. De historische waarden zijn behouden, maar ook aanpassingen aan de huidige
tijd zijn gemaakt.
Naast de gerestaureerde oude muren, de hekken en graven zijn ook andere elementen toegevoegd. De
Mauthausensteen, evenals de herdenkingsplaquette met namen van in de oorlog omgekomen (oud-)leerlingen
van het voormalig Nieuwe Lyceum vonden hier een goede plek. Op het kruis der paden werd een zogenaamde
dodenlantaarn geplaatst en is er een zuilenrij aangelegd als een logische voortgang van de steunberen, daar
waar een deel van één van de muren niet te herstellen was. Elke steunbeer vertelt een eigen verhaal. Zoals het
verhaal van het eerste zuiltje getooid met het ‘Rotterdams Meisjeskopje’.

Hergebruik van Rotterdams puin
In de crisisjaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werd aan de oostkant van Hilversum een nieuwe
rioolzuiveringsinstallatie aangelegd. De aanleg van een rioolzuivering gebeurde in deze tijd volledig in eigen
beheer met toepassing van de modernste technieken. De gebouwen werden door de gemeente zelf ontworpen
en gebouwd. Ook de bouw van de bijbehorende oxidatietanks gebeurde in eigen beheer. Toentertijd was
de installatie een unicum in Nederland die dan ook vele bezoekers van andere gemeenten en zelfs uit het
buitenland trok.
Vlak voordat de oorlog uitbrak was het geheel zo goed als klaar, slechts de vijfde en laatste oxidatietank
kon nog niet worden voltooid. Het probleem was dat de tanks met lavasteen gevuld werden en aanvoer
daarvan inmiddels niet meer mogelijk was. Gezocht werd naar een alternatief voor lavasteen. De oplossing
werd gevonden in het eerste oorlogsjaar door de tank te vullen met puin afkomstig uit de ruines van bij
het bombardement op Rotterdam getroffen gebouwen. In dat puin werd een gave console aangetroffen, een
meisjeskopje voorstellend. De console moet afkomstig zijn van de gevel van een Rotterdams huis, waar zij als
versiering dienst gedaan zal hebben of een klein balkonnetje geschraagd heeft. Uit overlevering werd ons
het volgende bekend: Het kopje is door de werknemers van de zuiveringsinstallatie uit het puin gehaald en
ingemetseld aan de buitenzijde van de laatste tank staande aan de Weg op Anna’s Hoeve. Onder het kopje werd
de tekst ‘Rotterdam’ of ‘Rotterdam 1940’ gebeiteld. Later veranderde dit in ‘Uit de puinhopen van Rotterdam
mei 1940’. Het kleinood werd tijdens de oorlog door de mensen van de zuivering gekoesterd en jaarlijks werden
er, tot jaren na de oorlog, kleine herdenkingen bij gehouden.

‘Oudste oorlogsmonumentje’
Toen de zuiveringsinstallatie in de jaren ‘70 werd gemoderniseerd is de tank waarop het kopje was bevestigd
gesloopt. Door een van de medewerkers van het Zuiveringschap werd het kopje nu opnieuw gered. Het vond
eerst jarenlang een tijdelijke plaats op een van de grasvelden, om later te verdwijnen naar een plek achter de
grote machine in het ketelhuis. Daar lag dus het ‘oudste oorlogsmonumentje’ van Hilversum. Een foto van het
Rotterdams Meisjeskopje prijkte in 1974 nog op de tentoonstelling ‘Het 2e Gebruik’ in het Stedelijk Museum
in Amsterdam, waar de Hilversumse zuiveringsinstallatie als voorbeeld werd gesteld. Op 17 oktober 1998
herkreeg het Rotterdams Meisjeskopje het respect dat het verdiende. Het werd ingemetseld als eerste ‘verhaal’
in eerdergenoemde zuilenrij op de voormalige oude begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’.
– Flos Wisse Smit

Herinneringsplaats
• Meisjeskopje: Oude
begraafplaats ‘De
Hof’, Oude Torenstraat,
Hilversum.

Het ‘Rotterdamse Meisjeskopje’ zoals tegenwoordig bewaard op ‘De Hof’ (foto Jaap Groeneveld)
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42. Het verdriet van een paard
Tegen een vooruitstekend muurtje van de Nieuwe
Baarnse School aan de Smutslaan in Baarn zit een
levensgroot wit paard. Het maakt een enigszins
bedroefde indruk en kijkt de voorbijganger wat
lodderig aan, alsof het te diep in het glaasje heeft
gekeken en nu herstellende is van een forse kater.
Op zijn buik staat in rode kapitalen de latijnse
spreuk: Vis Temperata Fortior (Beteugelde kracht is
sterker). Er zullen hoogstwaarschijnlijk maar weinig
voorbijgangers zijn, die dit beeld ooit hebben
opgemerkt en vermoedelijk zijn er nog minder
mensen, die de functie en de historische achtergrond
van dit beeld kennen.

Het wapen van 1867
Na jarenlang terugkerende discussies in de
gemeenteraad kreeg Baarn in 1969 eindelijk het uit
de veertiende eeuw daterende gemeentewapen terug,
waarop een gouden Sint Nicolaas staat afgebeeld in
een veld van lazuur. Hiermee verdween het wapen
met de Romeinse slaaf en het paard, dat meer dan
een eeuw had dienstgedaan. De komst van dit Het paard tegen de gevel van de Nieuwe Baarnse
laatstgenoemde wapen is in Baarn een bekende, maar School (coll. Jaap Groeneveld)
nog altijd vermakelijke geschiedenis.
In 1866 namelijk stelde burgemeester Laan de raad voor om het gemeentewapen te veranderen. Als reden gaf hij
op dat de vroegere gemeente niet meer bestond, omdat de Vuursche bij Baarn was gevoegd. Die samensmelting
had echter al tien jaar eerder plaatsgevonden; bovendien was nergens bepaald dat bij toevoeging van een
buurtschap een gemeente zou ophouden te bestaan. Er hoefde dus helemaal geen nieuw wapen te komen.
Hoe dan ook, burgemeester Laan verraste de aanwezigen met een gloednieuw ontwerp. De brave raadsleden,
blijkbaar gespeend van elk gevoel voor historie en traditie, hechtten zonder meer hun goedkeuring aan de
schets, die hun getoond werd. Men besloot aan de koning te vragen het nieuwe wapen te mogen voeren. En
wat voor een wapen! ‘Een veld van lazuur beladen met een acte springend paard van zilver, getoomd van keel
(rood) en geleid door een Romeinse slaaf van goud; het schild bedekt met een gouden gravenkroon; onder het
schild een lint van keel, waarop het motto: Vis Temperata Fortior.’
Hoe de zinspreuk op het vredige Baarn moest worden toegepast ontging de goegemeente volledig; ook begreep
men niet wat zo’n woest paard en een slaaf uit de oudheid in Baarn te zoeken hadden. De Hoge Raad van Adel
noemde de verandering zelfs ‘hoogst zonderling’. Toch verleende op 6 maart 1867 koning Willem III zijn hoge
goedkeuring aan het nieuwe embleem. Sint Nicolaas was na vijf eeuwen verdrongen door een man-met-paard.

bij de burgemeester werd een door de barones gemaakte tekening
van het beeld getoond. Bij het afscheid ‘vergat’ de enthousiaste
hofdame haar kunstwerk mee te nemen. En hier beginnen de
geruchten. De burgemeester zou buitengewoon gecharmeerd zijn
geweest van de barones en wist blijkbaar geen groter bewijs van
verering te schenken dan om haar tekening om te zetten in een
nieuw gemeentewapen. Maar nog een andere mogelijkheid deed
zich voor: was de heer Laan in zijn hart misschien anti-katholiek en
hinderde de bisschopsfiguur hem?

De terugkeer van Sint Nicolaas
De burgerij was kennelijk niet zo gelukkig met het nieuwe wapen. Al
spoedig klonken schimpscheuten en in het begin van de vorige eeuw
sprak men spottend over ‘de badmeester met het paard van Kuyer’. Het ontwerp uit 1867 door baronesse
Katholieke inwoners van Baarn besloten in 1919 om pogingen in het Hulft Taets van Amerongen
werk te stellen tot terugkrijgen van het oude gemeentewapen met (coll. Historische Kring Baerne)
de bisschop. Er kwam echter oppositie uit de Christelijke Historische
hoek. De CH-kiesvereniging verzocht de raad tijdens een zitting in 1939 het voorstel van Burgemeester en
Wethouders tot herinvoering van het oorspronkelijke wapen niet aan te nemen. Sint Nicolaas verdween tot na
de Tweede Wereldoorlog in de ijskast en bleef daar tot de jaren zestig. Pas in de raadsvergadering van 4 juni
1969 werd unaniem besloten tot herstel van het oude gemeentewapen.

Het beteugelde paard
Door alle feestvreugde om de terugkeer van Sint Nicolaas, was men het arme weggejaagde zilveren paard met
zijn gouden slaaf vergeten. Niemand toonde medelijden, terwijl ze toch meer dan honderd jaar het wel en wee
van de Baarnse bevolking hadden meegemaakt. Waar de Romein gebleven is, is tot op heden onbekend. Het
paard is echter teruggevonden. Het heeft zich bedroefd, maar ook wat angstig teruggetrokken in een donker
hoekje op het schoolplein van de Nieuwe Baarnse School.
De schepper van dit beeld was de Haagse beeldhouwer Donald Duk – zonder ck – en het is in 1985 geplaatst
na het totstandkomen van de nieuwe vleugel aan de school. Donald Duk kreeg de opdracht om een beeld te
maken voor de kinderspeelplaats, dat niet alleen aantrekkelijk voor
kinderen moest zijn, maar dat ook als klimobject dienst zou kunnen
doen. Omdat hij als Hagenaar niets van Baarn wist, raadpleegde hij
een boek over heraldiek en stuitte daarbij op de geschiedenis van het
Baarnse wapen. Medelijden deed hem besluiten het weggestuurde
paard te laten terugkeren. Uit massief kunststof gegoten kijkt het
ons verdrietig aan. Wat mij betreft mag het tot in lengte van dagen
Baarn blijven verfraaien.
– Jaap Kruidenier

De charmes van de barones
Hoe burgemeester Laan aan deze vreemde wapenfiguur kwam is een bekend verhaal. Baronesse Hulft-Taets van
Amerongen, hofdame van koningin Sophie, had tijdens haar reis met de koningin naar Stuttgart een prachtig
marmeren beeld gezien. De familie Taets van Amerongen was bevriend met de familie Laan en op een ontvangst
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Een kunstzinnige vormgeving van
het wapen met de slaaf en het paard
(coll. Historische Kring Baerne)
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• Het Paard tegen de
gevel Nieuwe Baarnse
School, Smutslaan 8,
Baarn.
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43. Een burgemeestersbank in Loenen
Iedere Loenenaar kent de Burgemeester Van de Velde-bank in de bocht van de Cronenburgherlaan naar het
Jaagpad langs de Vecht. Het is een plek om je af te vragen hoe die bank daar is gekomen en wie burgemeester
Van de Velde was.
Ernest Abraham Henri Adolphe van de Velde werd op 23 december 1882 geboren in Bodegraven als zoon van
jonkvrouwe Jacoba Clara Frederica van Reenen en mr. Henri Adolphe van de Velde. Hij ging in Den Haag naar
het gymnasium, werd volontair op de secretarie in Loosduinen en op 25 februari 1909 burgemeester in Loenen
aan de Vecht.
Van de Velde was een echte burgervader. Toen tijdens de Eerste Wereldoorlog menigeen zich met kaarslicht
moest behelpen, nam Van de Velde met twee plaatsgenoten het initiatief tot de oprichting van een gemeentelijk
elektriciteitsbedrijfje, dat later door de PUEM werd overgenomen. Ook regelde hij de distributie van de
beschikbare goederen. Na de oorlog wist hij in Loenen een kaasmarkt van de grond te krijgen, die door die
van Breukelen werd weggeconcurreerd. Ook werd onder zijn bewind een korps van de vrijwillige brandweer
opgericht.
Er zijn verschillende anekdotes over de burgemeester. Een ervan heeft betrekking op het afnemen van
motorrijexamens. Als examinator moest hij achter op de motor plaatsnemen, maar daar waagde hij zich niet
aan. In plaats daarvan posteerde hij zich in de deur van het gemeentehuis en liet de examinandus tweemaal
langsrijden. Als die zijn rijbewijs kwam afhalen,
ontving de burgemeester steevast een bosje paling.
Hoe geliefd Van de Velde was, bleek bij de
geldinzameling ter gelegenheid van zijn vijftigste
verjaardag toen ‘rijk en arm, oud en jong spontaan
hun penningske gaven en er maar aan drie deuren
vergeefs werd geklopt.’

Ambtsjubileum
Naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum als
burgemeester op 5 maart 1934 besloot Loenen om
Van de Velde te eren met een monumentale bank.
Er werd een commissie gevormd en een begroting
gemaakt. Men koos voor een bank die 500 gulden
mocht kosten. Helaas ging het jubileum niet door
omdat de burgemeester in december 1933 overleed.
Maar de bank moest er komen!
Op 16 februari 1934 schreef de commissie aan B&W
van Loenen dat zij klaar was met de voorlopige
werkzaamheden en dat de bank met de daarbij
behorende lantaarn kon worden geplaatst op de
splitsing van de Rijksstraatweg en de huidige Bloklaan.
De commissie bood de gemeente Loenen de bank ook
in eigendom aan.
Eind februari berichtten B&W aan de commissie dat
ze de bank met lantaarn wilden aanvaarden en bereid
waren om een contract met de provincie betreffende Burgemeester Van de Velde-bank
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het zakelijk recht aan te gaan. Op 12 juni werd het recht van
opstal voor het perceeltje waarop de bank moest worden
geplaatst uitgegeven door Provinciale Waterstaat. De gemeente
Loenen moest daarvoor op ‘één december en voor het eerst
in 1934 de som van 2 gulden zonder korting of compensatie’
betalen.

Probleem
Daarmee was de zaak niet rond. Op 25 april 1935 schreef de
commissie aan de gemeenteraad dat het beschikbare bedrag
niet groot genoeg was om de verlichting aan te brengen. ‘En
een bank zonder lantaren voldoet niet.’ Bovendien liep een
onverlichte bank gevaar stuk gereden te worden. De commissie
had de Amsterdamse firma Winkelman bereid gevonden om
voor 150 gulden een lantaarn te leveren. Zou de gemeente
deze post voor haar rekening willen nemen?
Het gemeentebestuur schreef terug dat de commissie op het
bedrag kon rekenen. Maar op 22 oktober 1935 kwam er opnieuw
een brandbrief van de commissie: Er was buiten haar schuld Ernest Abraham Henri Adolphe van
een onnauwkeurigheid geslopen in de kostenberekening; op de de Velde, 1882-1933 (coll. Historische Kring
werktekening was verzuimd een voorziening aan te brengen Gemeente Loenen)
om de lamp op het lichtnet aan te sluiten. De commissie had
deze voorziening echter wel laten aanbrengen, maar nu waren de kosten met 27 gulden en 50 cent verhoogd!
En het geld dat de gemeenteraad beschikbaar had gesteld was op…
De gemeenteraad kwam nog een keer over de brug en op 26 oktober 1935 werd het monument in gebruik
genomen en overgedragen aan de gemeente Loenen.

Verplaatst
Jaren later, op 14 oktober 1953, ontving de commissie Burgemeester Van de Velde-bank een brief van B&W van
Loenen met de mededeling dat de bank moest worden verplaatst omdat zij een belemmering vormde voor het
toenemende verkeer. Er werd voorgesteld om de bank dichter naar de kom van het dorp te verplaatsen en wel
naar de kruising tussen Cronenburgherlaan en het Jaagpad, pal aan de Vecht, maar omdat het niet anders kon
met uitzicht naar het zuiden, richting Breukelen.
Toen de drie zonen van burgemeester Van de Velde op de hoogte werden gesteld van het voorstel, reageerden ze
teleurgesteld en kwamen ze met een tegenvoorstel. Naar hun mening moest het accent worden gelegd op het
zéér schilderachtige uitzicht op Loenen, dat nergens beter te bewonderen viel dan vanaf de brug over de Vecht.
Als burgemeester van Loenen had hun vader veel besprekingen gevoerd met ingenieurs van Rijkswaterstaat
voor de totstandkoming van de verbinding met Hilversum via een Vechtbrug. Daarom zou men de voormalige
burgemeester niet beter kunnen eren dan de bank op de brug te plaatsen ‘er mede rekening houdende dat
vader letterlijk en figuurlijk op de brug heeft gestaan voor zijn geliefde Loenenaren.’
Hun voorstel werd door B&W niet positief ontvangen. Op de vier hoeken van
Herinneringsplaats
de brug stonden al banken en wel op elke hoek één. Dus hield men vast aan
• Burgemeestersbank:
plaatsing op de kruising tussen Cronenburgherlaan en het Jaagpad, met uitzicht
hoek Cronenburgerlaannaar Breukelen en niet naar Loenen.

Jaagpad.
(foto auteur)

– Stanny Verster (bewerking Ruud Gortzak)
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44. Gevelstenen ‘Hilversum Pas Op!’
In het oude centrum van Hilversum staat een klein huisje met twee gevelstenen. Op die stenen staat de
merkwaardige tekst Ao 1715, en PAS OP. Over de betekenis hiervan deden vroeger allerlei verhalen de ronde.
Het mooiste was dat dit het huis van de beul zou zijn geweest. Maar het huisje dateert uit de eerste helft van
de 18e eeuw. In die tijd mocht Hilversum al lang geen zware straffen meer opleggen, dus een beul heeft er zeker
niet gewoond.
Waarschijnlijk liet Jan Jansz Perk de Oude (ca. 1670-1745) het huisje rond 1740 bouwen. Deze Jan Perk was in
die tijd een belangrijk man in Hilversum. Met zijn neef Jan Haan nam hij in 1700 de geregelde beurtvaartdienst
naar Amsterdam en Utrecht over van zijn vader. Hij bouwde huizen en bedrijfsgebouwen aan het eindpunt van
de Gooische Vaart en zo ontstond het havenbuurtje.
Jan Perk was een man van daden en krachtige woorden. In 1715 raakte hij betrokken bij een geschil met de
baljuw van Gooiland, Cornelis Pieterszoon Hooft over de benoeming van schepenen. Zijn grote tegenstander
hierbij was Laurens Edema. Er volgde een proces waarbij zelfs het privilége van Hertog Jan van Beyeren uit
1423 een rol speelde.

Het herbouwde huisje
Pas Op op de hoek van
de Laanstraat en de
Nieuwe Laanstraat; inzet gevelsteen Pas Op
(foto Jaap Groeneveld)

In 1736 bracht Jan Perk zijn ongenoegen over Edema naar buiten in een drukwerk wegens de onvromen,
ongeschaamde kwaden behandeling van den verklikker, onvertrouden kerkmeester, afgezette procureur en
gelapte eerlooze snijder, den zogenaamde fijne Lourens Edema. Een smaaddicht in dit drukwerkje van Perk over
de handelswijze van Laurens Edema eindigde met de woorden:
Door de Heeren van ´t Verbaal,
Regters, Getuigers, altemaal,
Voor Waarheid, Kerk ende Regtbank,
Moest wyken, hij Edema, met stank.
Om reden, pas op.
Het conflict tussen Jan Perk, Laurens Edema en de baljuw was waarschijnlijk de reden voor het plaatsen van
de gevelstenen met de teksten Ao 1715 en Pas Op. Dit als een vermaning en ter herinnering aan het conflict.

De Stichting Hilversum Pas Op!

Het huisje Pas Op op de
oorspronkelijke plaats
(coll. Stichting Hilversum Pas Op!)
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Het huis met de gevelstenen aan de Laanstraat moest in 1982 worden afgebroken. Het was een van de oudste
huisjes in Hilversum, stond op instorten en er lagen plannen voor een nieuwbouwproject op die plek. Een aantal
inwoners van Hilversum vond dat het huisje uit de eerste helft van de 18e eeuw behouden moest blijven. De
krachten werden gebundeld door de oprichting van de Stichting Hilversum Pas Op!. Deze stichting, vernoemd
naar de gevelsteen in het huisje, stelde zich ten doel om de waardevolle gebouwen in Hilversum te behouden.
Restauratie van het huisje Pas Op bleek niet meer mogelijk. Toen er voldoende geld was, en door zelfwerkzaamheid
van bestuursleden, kon het huisje worden opgemeten, steen voor steen afgebroken en aan de overzijde van de
Laanstraat weer worden opgebouwd. Het werd het eerste pand van het historische buurtje in Hilversum waar
veel oude bebouwing kon worden gerestaureerd. Op de open plekken tussen de bestaande gebouwen kwamen
oude huizen die elders in Hilversum hadden gestaan. Zo geeft dit historisch buurtje een goede indruk van de
bebouwing in Hilversum van zo’n 100 tot 200 jaar geleden.
De tekst op de gevelstenen was in de 18e eeuw bedoeld als waarschuwing. Door de activiteiten van de Stichting
Hilversum Pas Op! bleef de tekst van de gevelstenen actueel en is zij nog steeds
Herinneringsplaats
een waarschuwing voor zowel de overheid als alle inwoners van Hilversum
• Huisje Pas Op in het
dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de waardevolle bebouwing in
Historisch Buurtje,
Hilversum.

Laanstraat, Hilversum.
– Ed van Mensch
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45. Een burgemeestersbank in Bussum

46. Koninginnebomen

Vroeger droeg men zijn burgemeesters nog op handen. In veel gemeenten kan men daarvan nog de tastbare
overblijfselen vinden. Gedenktekens, plaquettes, banken en standbeelden aangeboden door een dankbare
burgerij bij een jubileum van de burgervader. Zo ook in Bussum. Aan het einde van de Laan van Suchtelen van
de Haare, op de hoek van het Lomanplein vindt men een fraaie stenen bank en een gedecoreerde smeedijzeren
straatlantaarn. Zij zijn blijken van waardering van de Bussumse burgerij aan hun burgemeester Jonkheer R. van
Suchtelen van de Haare. De bank werd hem aangeboden voor zijn zeventigste verjaardag en zijn twintigjarig
ambtsjubileum en geplaatst aan de Meerweg bij de Schimmellaan. De straatlantaarn ontving hij vijf jaar later
bij zijn vijfentwintigjarig jubileum en deze vond een plekje aan het begin van de Meerweg bij de Lindelaan.
Van Suchtelen van de Haare was ruim vijfentwintig jaar burgemeester van Bussum, van 1883 tot aan zijn
dood in 1909. Het was een periode waarin Bussum zich ontwikkelde van een klein dorp naar een welvarende
forenzengemeente en een grote
groei doormaakte. In de speciale
editie van de Nieuwe Bussumsche
Courant, die ter gelegenheid van
het vijfentwintigjarig ambtsjubileum
van de burgermeester verscheen,
worden zijn verdiensten voor de
gemeente opgesomd: de bouw van
een nieuw gemeentehuis – in het
oude vestigde zich de sigarenhandel
van de wed. Barends –, de aanleg van
de algemene begraafplaats, de bouw
van de gemeentelijke gasfabriek,
de aanleg van de waterleiding, het
Wilhelminapark en de nieuwe Haven.
Na zijn dood raakten de bank, lantaarn
en burgemeester langzaam in de
vergetelheid. Op een gegeven moment
zijn ze verplaatst naar hun huidige,
minder prominente, locatie om daar
hun oude dag te slijten. Overigens
een beter lot dan vele andere van dit
soort monumenten beschoren is. De
meeste worden, nadat ze vergeten en
overwoekerd zijn, afgebroken.
– Dirk Dekema

De bank en lantaarn op hun huidige plek aan het P.G. Lomanplein (foto Eva Schild-Schofaerts)
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• Bank en lantaarn: P.G.
Lomanplein, Bussum.

in Naarden

In het verleden zijn in ons land heel wat koningslinden
geplaatst ter gelegenheid van herdenkingsdagen van
ons vorstenhuis. Bijna iedere zichzelf respecterende Gezicht op de Pater Wijnterlaan, ca. 1910. Rechts op
plaats kent wel een Wilhelmina- of Julianaboom. de afbeelding is vaag het hekje van de WilhelminaVaak wordt dan verwezen naar de jaren 1898, toen boom zichtbaar (coll. Stads- en Streekarchief te Naarden)
Wilhelmina het koninklijk ambt aanvaardde of 1909,
het geboortejaar van prinses Juliana. Blijkens de Naarder Koerier van 3 februari 1988 was het bestaan van een
Wilhelmina- en een Julianaboom ten gemeentehuize in vergetelheid geraakt.
In de Naarder Koerier van 2 maart 1988 wordt gemeld dat de toenmalige gemeentebode, de heer P. Vuyst, in
de raadsnotulen van 1898 had gevonden dat eind mei 1899 een Wilhelminaboom werd geplant op het punt
waar de Julianalaan overgaat in de Pater Wijnterlaan. In 1898 wilde het raadslid Schubert, kweker van beroep,
een herdenkingsboom aan de gemeente schenken, maar de gemeenteraad wilde de boom niet plaatsen op
de hoek van de Lambertus Hortensiuslaan en de Comeniuslaan. Daarom trok hij zijn aanbod in. Twee andere
raadsleden, de heren Jurissen en Smits, eveneens kwekers, stelden toen een exemplaar ter beschikking. Deze
boom bestaat niet meer, maar is nog wel te zien op een oude ansicht uit ca. 1910. De boom werd omgeven
door stenen paaltjes, onderling verbonden met sierkettingen. Op een zwerfkei stond aangeduid dat het om de
Wilhelminaboom ging. De boom en het hekje zijn vervangen door een transformatorkast, terwijl de kei bleef
liggen. De villawijk die er vanaf 1898 verrees werd Wilhelminapark genoemd.
Volgens overlevering, zo blijkt uit de Naarder Koerier van 17 februari 1988, bevindt zich voor de Promerskazerne
een Julianaboom, zonder herkenningsteken. Deze zou in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana, door het
garnizoen zijn geplant.

Beatrixboom
Sinds de geboorte van koningin Beatrix raakte de gewoonte om koningslinden te planten geleidelijk in onbruik.
Zo werd ter gelegenheid van haar inhuldiging in 1980 vrijwel geen enkele boom geplant.
Voor de Confederatie van Oranjeverenigingen in Nederland vormde dit de aanleiding tot een initiatief om
de Nederlandse gemeenten te stimuleren tot het planten van Beatrixbomen in de eerste week van februari
1988, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de vorstin. De Confederatie leverde de boom en een
bijbehorende plaquette. De tekst op de plaquette luidt: ‘BEATRIXBOOM,
Herinneringsplaatsen
geplant ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Hare Majesteit de
• Zwerfkei ter
Koningin, 31 januari 1988’. In meer dan 500 gemeenten werd een dergelijke
herinnering aan de
boom geplant. In Naarden geschiedde dit op donderdag 4 februari 1988
Wilhelminaboom bij
terwijl de herdenkingsplaquette op Koninginnedag, 30 april, van dat jaar werd
de hoek van de Pater
aangebracht, als onderdeel van de feestelijkheden op die dag. Ter gelegenheid
Wijnterlaan en de
van de plechtigheid stelde de Confederatie informatiemateriaal ter beschikking
Julianalaan, Naarden;
aan de basisscholen.
• Beatrixboom aan de
De meeste inwoners van Naarden moeten het antwoord op de vraag waar
noordwestzijde van de
de Beatrixboom in hun woonplaats zich bevindt schuldig blijven. Dat is
Grote Kerk, Naardenbegrijpelijk, gezien de weinig in het oog springende locatie van de boom, aan
Vesting.
de noordwestelijke zijde van de Grote of Sint Vituskerk.
– Anne Medema
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47. De

Herinnering van Arie Hoofd
aan 31 januari 1938
(coll. A.J. Hoofd)

Juliana- en Bernhardbomen in Eemnes

Weinigen in Eemnes waren zich tot enige jaren geleden bewust van de geschiedenis van twee inmiddels
immense kastanjebomen voor het voormalige raadhuis bij de oude haven. Wijlen kleermaker Antoon van Hees
maakte me er eens op attent. Hij wist zich een en ander in verband met deze bomen te herinneren. Het bleek te
gaan om twee bomen die ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 zijn
geplant, de zogenaamde ‘Juliana- en Bernhardbomen’. Links om de hoek aan de Raadhuislaan staat overigens
nog de reserveboom voor het geval dat een van de twee eerste niet aan zou slaan. Precies 75 jaar inmiddels
staan ze er nog goed bij, maar het had niet veel gescheeld of ze hadden vroegtijdig het loodje gelegd.
Bij navraag onder de ouderen van Eemnes kwamen wel herinneringen naar boven, maar ze bleken soms
vervaagd of tegenstrijdig. Houvast boden de leggers van de Laarder Courant De Bel, die bewaard worden bij de
Historische Kring Laren. Op 7 januari, de dag van het huwelijk, zouden de kinderen van de School met den Bijbel
en die van de katholieke jongens- en meisjesscholen de bomen planten. Blijkens de notulen van B&W was in
december al op verzoek van het Oranje Comité ƒ 100 ter beschikking gesteld voor de bestrijding van de kosten
van de festiviteiten op die dag. Uit De Bel bleek verder dat op woensdag 24 maart op initiatief van het Oranje
Comité hekjes werden geplaatst.
Wilhelmina – zeg maar Mien – Rigter-van Eijden herinnerde zich hoe de hekjes eruit zagen. Ze waren groen
gelakt en hadden elk vijf boogjes, die aan een paar cirkels waren vast gemaakt. Elk hekje had een vergulde
initiaal. Volgens gangbare posities zal links de J en rechts de B hebben gestaan, hoewel haar herinnering
andersom suggereerde. Ze heeft de bomen kunnen zien groeien, want na haar huwelijk met Jan Rigter woonde
ze op de (nu afgebroken) boerderij links naast het raadhuis. Ze heeft regelmatig haar zonen uit de inmiddels
gegroeide bomen moeten halen. De hekjes waren toen allang verdwenen.

Antoon van Hees vertelde dat in 1941 of ‘42 een groep NSB’ers uit het Gooi naar Eemnes was getrokken. De
actie was kennelijk bedoeld om te intimideren. Er werd onder andere een stormloop op het raadhuis uitgevoerd.
In de strijd moesten ook de hekjes met de ‘aanstootgevende’ J en B het ontgelden. Deze werden met enige
moeite verwijderd en met veel misbaar in de toen nog bestaande eerste havenarm aan de overkant van de straat
gedumpt. Gelukkig heeft de bende ‘gelegaliseerd tuig’ zich niet aan de bomen vergrepen. Volgens Van Hees
zouden de hekjes later zijn opgevist, maar dit is allerminst zeker. Ze zijn nooit meer ‘boven water gekomen’. De
hekjes zouden overigens op den duur niet meer hebben gepast rond de bomen.

Herleven van de herinnering
Omdat de herinnering was vervaagd, nam de Historische Kring Eemnes het initiatief om de letters J en B voor
de bomen op het huidige hek rond het terras van het oude raadhuis, nu Jazzclub Wakker, te monteren. Voor de
onthulling daarvan op 3 september 2007, ruim zeventig jaar na de planting, zijn zoveel mogelijk oud-leerlingen,
die destijds aanwezig waren, opgespoord en uitgenodigd. Twee smeden van Eemnes, Eek en Hamersveld, hebben
kosteloos de nieuwe letters gerealiseerd. De eigenaar van Jazzclub Wakker, Adrie Hoogland die rechts naast het
raadhuis opgroeide, gaf ruim baan bij de feestelijkheden. Een van de meisjes van toen, Jannie Dop-Ruizendaal,
onthulde de J en een van de jongens, Kees Hensbergen, de B. Burgemeester Van Benthem onderstreepte dat elk
jaar op Koninginnedag hier de aubade gehouden wordt en niet voor het nieuwe gemeentehuis, waarmee deze
plek nog steeds een centrale rol speelt in het dorp.
Voorafgaand aan het jaarlijkse bejaardenuitje was dit een reünie en kwamen herinneringen los. Er dook een
tekening op, die Arie Hoofd als kind ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix maakte, waarop
de bomen zijn te zien en waarmee achteraf het bewijs voor de positie van de letters wordt gegeven. Daarbij
kwam ook een krantenknipsel tevoorschijn van het Utrechtsch Dagblad, waarin een journalist verslag doet van
de feestelijkheden bij het raadhuis rond de geboorte van Beatrix. Hij hoort een discussie aan tussen een paar
kinderen uit de eerste en tweede klas (groep 3 en 4 nu) over de betekenis van
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de J en de B. Ze komen er niet uit, tot de 7-jarige Aart (Arie Hoofd) zegt: ‘Och
• Juliana- en Bernhardjoch, weet jij dat niet? ‘t Is toch vandaag Jonge Boerendag,’t is voor de Jonge
bomen: Wakkerendijk 30,
Boeren, kijk maar J en B’.

Eemnes.
Burgemeester van Benthem en Kees Hensbergen toasten bij de nieuw onthulde B (foto Ton Kastermans)
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De wielerbaan werd in mei 1897 ingewijd met wedstrijden, waaraan sporthelden als de Nederlanders
Witteveen en Hart Nibbrig en de Duitser Wiemann deelnamen. Hoogtepunt was het optreden van Jaap Eden,
wereldkampioen schaatsen en wielrennen. Er kwamen tennisbanen en aan de oostkant van de vijver een hotelrestaurant.
De Baarnse middenstand was er als de kippen bij om aan de bezoekers van vijver en wielerbaan te verdienen.
De meeste Baarnse rijwielhandelaren deden hun best om de beste en modernste fietsen te verkopen. Zelfs bood
een handelaar fietsles op de wielerbaan aan en adverteerde hij met gebruikte fietsen, die toen trouwens verre
van goedkoop waren.
Ondanks alles waren vijver en wielerbaan voor makelaar Sweris geen succes, zij trokken niet het gewenste
publiek. Er kwamen op hoogtijdagen wel veel dagjesmensen maar niet om een dure villa te kopen. De
wielerbaan werd uiteindelijk afgebroken en verkocht naar Breda. Het hotel werd verbouwd tot villa ‘Vijverberg’.

Gemeente koopt park met vijver

De Wilhelminavijver omstreeks 1900 (coll. Historische Kring Baerne)

48. De Baarnse Wilhelminavijver als verkoopmiddel
De aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort, voltooid in 1874, bracht een stroomversnelling in de
ontwikkeling van de plaatsen die er met een station aan kwamen te liggen. Dat geldt zeker voor het vanouds
boerendorp Baarn, dat een station kreeg dankzij de broer van koning Willem III, prins Hendrik de Zeevaarder,
die toen op paleis Soestdijk woonde. Deze prins stimuleerde de bouw van villa’s door percelen bouwgrond van
zijn bezit in erfpacht uit te geven. Anderen verdienden aan de bouw, verkoop of verhuur van villa’s, want vele
welgestelden, overwegend Amsterdammers, kwamen naar het stille en gezonde Baarn om er zich te vestigen of
in de zomermaanden te vertoeven.
Bouwexploitant en makelaar H. Sweris begon in circa 1890 met de ontwikkeling van een villabouwproject
in Hoog-Baarn in het westen van Baarn, op een stuwwal circa 17 m boven NAP. Het terrein werd duidelijk
begrensd door de straatweg naar Amsterdam en de nieuwe spoorlijn. Toen het met de villabouw en -verkoop
tegenviel, probeerde Sweris zijn project aantrekkelijker te maken. Hij liet in 1896 voor f 30.000 een grote vijver
van circa 220 bij 15 m aanleggen in de vorm van een langgerekte rechthoek met halverwege een grote kom en
met enkele rotspartijen en fonteinen.

In 1903 wilde Sweris zijn hele parkproject aan de gemeente verkopen onder de voorwaarde dat de vijver
zou blijven bestaan. In de gemeenteraad dacht men er verschillend over, sommigen zagen de vijver als een
toekomstige hoge kostenpost, anderen vonden de hele waterpartij juist aantrekkelijk voor rijke families om
er zich te vestigen, waardoor extra belasting in de gemeentekas zou vloeien. De laatste groep behaalde de
meerderheid en het villapark met de vijver werd door de gemeente aangekocht.
Langs beide lange oevers van de vijver werd de Emmalaan aangelegd, waarlangs in de eerste twee decennia van
twintigste eeuw een klein aantal fraaie villa’s verrees, waarvan sommige door H. en C. Sweris zijn ontworpen.
Zeer bijzonder is de villa in Jugendstil uit 1904 op de hoek van de Emma- en de Wilhelminalaan.
Rond 1930 kreeg de Wilhelminavijver een romantisch ‘uiterlijk’. Er werden vele bomen en struiken aangeplant,
bochtige beschoeiingen gemaakt en banken en rustieke hekjes geplaatst. Koningin Emma maakte vanuit paleis
Soestdijk graag een rijtoer per koetsje door het Wilhelminapark en langs de vijver. Het was dan de bedoeling
dat het publiek bij haar nadering zich snel uit de voeten maakte, maar of dat ook de wens van de oude vorstin
was, is de vraag. Want nog levende ooggetuigen verzekeren, dat Emma vanonder haar parasol minzaam wuifde
naar voorbijgangers.
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Vanaf de jaren negentig laat de gemeente op verzoeken uit de burgerij een
• Wilhelminavijver aan
fontein weer spuiten, vrij regelmatig de vijver leegpompen en schoonmaken.

de Emmalaan te Baarn.
– Frits Booy

Vijver en wielerbaan als attractie
In 1897 liet Sweris ten zuidwesten van de vijver een houten wielerbaan aanleggen om meer belangstelling
voor zijn geplande villapark te krijgen. Ook was het de bedoeling om er accommodaties voor tennis, voetbal,
cricket, gymnastiek en paardrijden aan te brengen. Een muziektent en een hotel-café-restaurant moesten voor
de finishing touch zorgen.
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omstreeks 1930 (coll.
Historische Kring Baerne)
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49. De Wilhelminafontein in Bussum
De Wilhelminafontein was een geschenk van de Bussumse burgerij ter gelegenheid van de kroning van Koningin
Wilhelmina in 1898. Het was de bedoeling van de feestcommissie, onder leiding van voorzitter dr. Helmig van
der Vegt, om bij die gelegenheid niet alleen een waardig feest te vieren, maar tevens iets tot stand te brengen
dat het nageslacht ten bewijs zou dienen hoe Bussum eertijds verheugd was over de troonsbestijging van H.M.
Koningin Wilhelmina.
De fontein werd geplaatst op de oude Brink (nu het Brinkje). Bij de onthulling van het kunstwerk sprak de
voorzitter van de feestcommissie onder meer de volgende woorden: ‘De hardstenen zuil is het symbool van
de standvastige liefde en trouw van Bussums burgerij aan het huis van Oranje (...) terwijl de Oranjeboom zich
daarop strengelt en tussen haar bladeren en vruchten de wapens van René van Chalons, Graaf van Nassau
en Prins van Oranje, Prins Willem I, Prins Willem III, het huis van Nassau Diets, Koning Willem I als soeverein
vorst der Verenigde Nederlanden, het wapen van Koningin Wilhelmina, het wapen van Bussum en dat van de
provincie en gekroond door de koninklijke kroon.’
De onthulling van de fontein werd in Bussum uitgebreid gevierd: optredens van Crescendo, Caecilia, het
herenkoor ‘Looft den Heer’ en volkszang. Er was een feestterrein ingericht, waar verschillende spelen werden
uitgevoerd, die overigens tal van kijkers lokten, en waar versnaperingen werden uitgedeeld. In de middag
werd een ‘ringrijderij’ georganiseerd, wederom omlijst met muziek van Crescendo. Ook werd een optocht
georganiseerd die een beeld gaf van Bussums nering en nijverheid. Tenslotte was er een bal-champêtre, waar
alle rangen en standen aan deelnamen. Prijzen voor beste en mooiste deelnemers werden door de Bussumse
middenstand ter beschikking gesteld.
In 1923 werd de fontein verplaatst naar het Wilhelminaplantsoen. Het toenemende verkeer rond de Brink was
de oorzaak dat de fontein verplaatst moest worden. In 1953 moest de fontein plaats maken voor de weekmarkt.
De fontein werd toen opgeslagen op de gemeentewerf.
Bij de verhuizing van de werf raakte hij beschadigd.
In de jaren tachtig gingen er stemmen op om de
fontein terug te plaatsen. De fontein werd geheel
gerestaureerd en voorzien van een nieuwe waterbak.
Op 6 september 1988 werd de Wilhelminafontein
wederom onthuld op het Wilhelminaplantsoen,
maar nu aan de noordkant. Op verzoek van één
van de leden van de commissie beeldende kunst
is de hardblauwe binnenkant van de waterbak
vervangen door een zacht-grijze. Afgezien van enkele
‘schuimende’ acties is de fontein in tact gebleven en
vormt een beeldbepalend monument in het centrum
van Bussum.
– Mariet Piebes

De Wilhelminafontein anno 2012 in het Wilhelminaplantsoen (foto Eva Schild-Schofaerts)
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• Wilhelhelminafontein
op het Wilhelminaplantsoen, aan de zijde van de
Havenstraat in Bussum.

Details van uurwerk
en wijzerplaat (foto Eva
Wijt-Schild)

Uurwerk op de balustrade gemonteerd in het trappenhuis
van het gemeentehuis in Bussum (foto Eva Wijt-Schild)

50. Oud torenuurwerk weer bij de tijd
Wie de trap van de bestuursvleugel in het gemeentehuis van Bussum opgaat, heeft even de sensatie een
klokkentoren te bestijgen. Sonoor en luid klinkt het tikken van een torenklok in het trappenhuis. Het mooi
gerestaureerde torenuurwerk van het oude raadhuis is met een ingenieuze constructie hoog in het trappenhuis
gemonteerd. Aan de muur hangt de wijzerplaat die door de originele kroonwielen, drijfstangen, kruiskoppelingen
en meenemers van het uurwerk wordt aangedreven. Maar in deze opstelling zou de klok achteruitlopen. De
restaurateur, de heer Jan Horst, heeft een slimme omkeerinrichting geconstrueerd om de wijzers vooruit te laten
lopen. Opvallend is ook de lange perspex-kast waarin de gewichten van het slagwerk ongestoord zes meter
kunnen zakken; eens in de vier dagen worden ze weer opgetrokken.
Bij de opening van het nieuwe raadhuis in Bussum op 7 mei 1885 is de torenklok in werking gesteld. De
provincie Noord-Holland had Bussum in december 1884 toestemming gegeven om voor ƒ 850 het uurwerk met
twee wijzerplaten, aandrijvingen en ‘luibel’ aan te schaffen. Toen 1960 het oude raadhuisje werd afgebroken
is het uurwerk gedemonteerd en (zonder de luidbel) opgeborgen in een kluis in de kelders van het nieuwe
gemeentehuis. In 1993 heeft het gemeentebestuur restauratie van de klok overwogen maar vond de raming
van ƒ 10.000 te veel geld.
In 2000 heeft de Historische Kring Bussum de heer Jan Horst, een Bussummer met een hartstocht voor klokken,
uitgedaagd om te kijken of hij het uurwerk weer aan de praat kon kragen. Met hulp van smederijen, een
houtbewerker en een verfkenner en met veel geduld en kennis van zaken is het gelukt om alle onderdelen (niets
ontbrak) na grondig reinigen, schuren en knutselen weer tot een werkend geheel
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te krijgen. Voor het slagwerk met een nieuwe bel heeft hij een verkleinde kopie
• Uurwerk in het
van het oude gewicht (waarin ook oude loden geweerkogels) moeten maken.
trappenhuis van het
De Historische Kring en de heer Jan Horst droegen de klok op 22 februari 2002
Gemeentehuis,
aan de gemeente over.

Brinklaan 35, Bussum.
– Eva Schild-Schofaerts
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51. De Snip, rode jeugdherberg en onderduikadres
Aan de Sniplaan in Nederhorst den Berg was Kamphuis de Snip gevestigd. De kampeerboerderij was eigendom
van Chris de Meijer (1895-1978), een van oorsprong communistische arbeider die zijn dagelijks brood verdiende
als machinaal houtbewerker in een zagerij in Amsterdam.
In 1936 hoorde hij van een natuurliefhebber dat er in Nederhorst den Berg een stukje grond te koop was. Hij
kwam kijken en wist meteen dat daar niet alleen een leuke plek was om de stad te ontvluchten, maar dat er
eveneens iets moois tot stand zou kunnen worden gebracht. Als idealist dacht hij aan het oprichten van een
soort jeugdherberg waar bleekneusjes en hun ouders wat frisse buitenlucht konden opsnuiven. Zo ontstond
betrekkelijk snel Kamphuis de Snip, een huis dat tijdens de tweede wereldoorlog ook een onderduikadres werd
voor verzetstrijders en joodse landgenoten. De Amsterdamse roeivereniging Poseidon heeft hem na de oorlog
voor dit moedige werk geëerd.
Doordat Chris de Meijer, ‘Ome Chris’ genoemd, actief was in de Communistische Partij, werd het kamphuis
tijdens de Koude Oorlog meer en meer een jeugdherberg waar het vooral voor zogeheten communistische
mantelorganisaties goed toeven was. Immers, enerzijds was een jeugdherberg onder leiding van een communist
geen aanbeveling voor andersdenkenden en anderzijds hadden communistische jongeren het steeds moeilijker
om in jeugdherbergen en dergelijke toegelaten te worden.
Vooral vanuit Amsterdam, maar ook uit andere plaatsen, kwamen de jongeren op de fiets naar de Snip, als het
meezat in een uur vanaf de Berlagebrug. De zaterdagmiddagen werden meestal met balspelen gevuld en na
het avondeten kwam er dikwijls een inleider een lezing houden. De onderwerpen van de lezingen waren divers.
De ene keer kwam een econoom en een volgend weekeinde liet een musicus de pianoconcerten van Beethoven
horen en vertelde hij iets over het leven van deze componist. Ook waren er regelmatig discussieavonden waarbij

Het einde van de Sniplaan anno 2010. Op de
achtergrond het voormalige woonhuis van
de familie Meijer, op de voorgrond een nieuw
huis dat vóór het afgebroken houten Kamphuis de Snip werd gebouwd en nu het oude
naambordje daarvan draagt (foto’s Jaap Groeneveld)

bij voorbeeld getwist werd over het ‘gezonde nudisme’ en de ‘zinnenprikkelende badkleding’. Gezongen werd
er regelmatig. Revoluties of communistische machtsgrepen waren echter nooit onderwerp van gesprek al ging
er tijdens een weekeinde wel groot gejuich op toen bekend werd dat de Russen als eersten een kunstmaan in
een baan om de aarde hadden gebracht.
De avondwandelingen richting Spanderswoud waren populair. Zondagmorgen werd de tijd nuttig besteed aan
het leren onderscheiden van vogels, planten en bloemen en zo zijn voor tientallen jongeren tal van onderwerpen
de revue gepasseerd die van invloed waren op hun verdere leven. Veel minder vruchtbaar waren de gissingen
over het nabij gelegen NERA-gebouw en de opvallende ruitantennes rond dit gebouw. De masten en de
radiotelescopen konden volgens sommigen alleen maar voor spionagedoeleinden in de polder zijn geplaatst.
Paranoia en naïviteit streden in dit geval met elkaar en een oplossing van het probleem werd toen niet gevonden.
Het NERA-gebouw staat er nog altijd, de Snip is afgebroken. Toen de jongeren niet meer op de fiets maar
steeds vaker gemotoriseerd de Sniplaan opdraaiden, toen de jeugd steeds vaker naar het buitenland trok en
een kamphuis beneden hun stand begonnen te vinden, vond Chris de Meijer er niet veel meer aan. In 1965
hield het kamphuis op te bestaan. Wel werden er nog houten huisjes aan gezinnen verhuurd maar ook daar
kwam een eind aan. ‘Ome Chris’ overleed in 1978. De jongeren die hem en
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zijn kamphuis hebben gekend, inmiddels grijs en stram, riskeren soms nog een
• De locatie van De
glibberpartij op een modderige Sniplaan om te kijken naar de plaats waaraan ze
Snip: einde Sniplaan,
zoveel herinneringen hebben.

Nederhorst den Berg.
Vakantiehuisjes destijds op het terrein van De Snip (coll. T. van de Kemp, Nederhorst den Berg)
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In 1928 werd samen met enkele handelsfirma’s de N.V.
Philips Omroep Holland – Indië (PHOHI) opgericht,
waarna tot 1932 proefuitzendingen plaatsvonden. Na
de ontvangst van de langverwachte vergunning werd
in dat jaar begonnen met wekelijks vijf uitzendingen
vanuit de roemruchte NSF van Philips in Hilversum.
In 1934 verhuisde het zendstation als Nederlandsch
Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) naar
Huizen, waar ruimte was. Daarna volgde in 1937
een nieuwe 60 meter hoge tweelingzendmast met
antennes, gebouwd op een draaibaar plateau. Dit was
een unieke oplossing, enig in de wereld. Ze waren
van Amerikaans grenenhout om de werking van de
24 afzonderlijke daaraan opgehangen antennes niet
te verstoren. Deze antennes, die met het plateau
gericht konden worden, bundelden het uit te zenden
vermogen, waardoor net als bij een vuurtoren, een
sterk signaal naar elke gewenste richting kon worden
uitgezonden. Er waren geen aparte vaste antenneinstallaties voor elk gewenst gebied en beschikbare
golflengten meer nodig.

Wereldwijd uitzenden

De draaibare tweelingmasten van de PHOHI (links) tegen de achtergrond van het dorp Huizen
(coll. Historische Kring Huizen)

52. Het PHOHI-monument
We weten het niet zo goed meer, maar Philips was lange tijd heel nadrukkelijk aanwezig in het Gooi. Eén van
de tot de verbeelding sprekende voorbeelden daarvan was de draaibare zendantenne van de PHOHI in Huizen,
vanaf 15 april 1947 de Wereldomroep. De oorsprong ligt in het Natuurkundig Laboratorium van Philips te
Eindhoven.
De ontwikkeling van watergekoelde zendbuizen voor groot vermogen onder leiding van ir. J.J. Numans resulteerde
in de Philips-zender PCJJ, later populair afgekort als PCJ. In 1926 werden de eerste proefuitzendingen gedaan
op een golflengte van 90 m. Het was de eerste kortegolf-telefoniezender in Europa die met een kristal werd
bestuurd. Later volgde een 30 m zender, die in 1927 zeer succesvol ontvangen werd in Nederlandsch Indië,
waarna koningin Wilhelmina op 31 mei en 1 juni van dat jaar in gezelschap van prinses Juliana haar bekende
toespraak tot de rijksdelen in oost en west hield. Nederland, in casu Philips, was wereldwijd koploper op dit
gebied geworden. Na deze experimentele fase werd de zenderactiviteit overgedragen aan de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum.
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Er werden uitzendingen verzorgd naar Noord Amerika,
de Antillen, Zuid Amerika, Zuid Afrika, Indonesië,
Australië en Nieuw Zeeland. Deze voorzagen in een
grote behoefte van Nederlanders in den vreemde. Van
een wereldomvattende communicatie zoals we die nu
kennen was nog geen sprake, maar met deze zender De replica op de rotonde (foto Ad Klaassen)
was Nederland leidend op dat gebied. De PHOHI, die
zich presenteerde als de zender ‘Happy Station PCJ’, had met de vloeiend zeven talen sprekende Eddie Startz
‘s werelds eerste zeer populaire internationale radiopersoonlijkheid in huis volgens het Amerikaanse tijdschrift
Popular Communications in 1972.
In 1958 was het zendstation uitgediend en werd het afgebroken, maar de PHOHI werd in het hart van de
Huizers gesloten. Daarom heet het flatgebouw op de plek van de beide masten
Herinneringsplaatsen ook al jaren ‘PHOHI-flat’. De Huizer ir. L.J.W. (Bob) van Loon, voormalig Philips• Monument: op
onderzoeker, nam het initiatief om een monument in de vorm van een schaalmodel
de rotonde kruising
(1:5) op de rotonde Gooilandweg/Randweg te Huizen te plaatsen. Het staat er
Gooilandweg en
sinds de herfst van 2006. De huidige ‘zendrichting’ komt overeen met die voor
Randweg, Huizen;
de Antillen en Zuid Amerika, maar het monument is ongeschikt als antenne. De
• Phohi-flat op
zender, het apparaat dat het signaal van hoog vermogen aan de antenne afgeeft,
de plaats nabij de
is bewaard gebleven in het Philips Museum te Eindhoven.
oorspronkelijk antennes, Op 11 mei 2012 kwam een einde aan de Nederlandse uitzendingen van de
hoek GooilandwegWereldomroep.

Phohistraat, Huizen.
– Jaap Groeneveld
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Het bewaard gebleven
torentje van het Majella
ziekenhuis (foto Martin

53. Studio Irene in Bussum
De rotonde bij de De Clinge, in de kruising van de Landstraat, Huizerweg,
Kerkstraat en Nieuwstraat, bleek een geschikte plek om een herinnering aan
Studio Irene te plaatsen. Het kunstwerk Empty Eyes van beeldend kunstenaar
Jan Samson werd op 16 april 2003 onthuld. Het bevat vijf zuilen van blauw
granito en gepolijst roestvrij staal. Op elke zuil staat een oog dat ‘s avonds
mysterieus blauw licht uitstraalt.
Na de Tweede Wereldoorlog werd veel bedrijvigheid met improvisatie opgezet,
vooral in de jaren van de wederopbouw. Met een zekere vertedering en
nostalgische emoties kunnen we daar nu op terugkijken. De eerste teeveestudio voor publieke uitzendingen, Studio Irene in Bussum, is zo’n fenomeen. Een van de vijf zuilen van
Omdat er in Hilversum geen ruimte was, zijn technici van Philips, die het opzetten Jan Samsons kunstwerk
van de publieke televisie begeleidden, in de omgeving op zoek gegaan naar Empty Eyes (Eva Schildeen geschikte ruimte. De aandacht werd gevestigd op een leegstaand kerkje Schofaerts)
in Bussum. Het was niet ideaal, maar er waren zo gauw geen alternatieven. De
toren bleek geschikt om er de straalzender – voor de verbinding met de zender – aan op te hangen. In 1951
werd het pand eigendom van Philips en het gebouw aangepast aan de eisen van de nieuwe bestemming. Het
was in eerste aanleg ook een laboratorium voor de verdere uitwerking van het nieuwe medium, waarmee al
voor de oorlog in Eindhoven op beperkte schaal was geëxperimenteerd.
Philips’ Telecommunicatie Industrie, voorheen NSF, te Hilversum was betrokken bij de realisatie van zenders en
studio-inrichting, zoals camera’s. Een oud-collega en constructeur, Frits Waarlé, had dierbare herinneringen aan
het ontwerpen van die eerste camera’s voor Studio Irene. Op 2 oktober 1951 was
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de eerste uitzending. Van een studiomedewerker van het eerste uur, ‘toneelmeester’
• Gedenkteken: op
Henk Kool, heb ik wel eens verhalen gehoord over het geschuif met de rekwisieten
de rotonde kruising
in de beperkte ruimte. Het was een primitieve studio, maar het al improviserend
Huizerweg en Landstraat, aan de slag gaan met iets nieuws in een kleine groep was voor de medewerkers
Bussum.
het mooiste wat er was. Het Bussums Historisch Tijdschrift van de Historische Kring
Bussum heeft deze begintijd uitvoerig beschreven in het themanummer van mei
2007.
Bussummers zullen andere herinneringen hebben
aan Studio Irene, zoals een kijkje om de hoek van
de toevallig openstaande deur of deelname aan de
activiteiten bijvoorbeeld als figurant. Er waren later nog
enkele andere studio’s in Bussum, zoals Concordia en
het Vitus-gebouw. In 1983 verhuisde de NOS de studio’s
naar Hilversum. Maar Studio Irene was voor velen een
begrip en het is daarom niet verwonderlijk dat er een
roep was om Studio Irene te bewaren als aandenken
aan de pioniertijd van de televisie in Nederland. Het
heeft niet zo mogen zijn. Door gebrek aan een goede
bestemming en als sta-in-de-weg voor het verkeer heeft
het gebouw in 1992 het veld moeten ruimen.
Studio Irene omstreeks 1960 (coll. Historische Kring
Bussum)
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De heilige Gerardus Majella.

54. Het torentje in het Majellapark
Op het terrein van het Majellapark in Bussum staat een torentje. Soms zitten er een paar duiven op te
koeren. Vaker is het er stil. Het torentje houdt de herinnering levend aan het Majella ziekenhuis, en meer in
het bijzonder aan de kapel die daar deel van uitmaakte. Want ‘het Majella’, zoals het tot aan de afbraak in
1990 genoemd werd, was van oorsprong een katholiek ziekenhuis met aparte zalen voor mannen, vrouwen
en andersdenkenden. Het ziekenhuis dankte zijn naam aan de in Muro geboren Italiaanse geestelijke Gerardus
Majella (1726-1755) die op 19 januari 1904 door paus Leo XIII zalig werd verklaard en nog in hetzelfde jaar op
8 december door de volgende paus Pius X heilig verklaard werd.
Wie vandaag langs het torentje wandelt kan zich maar moeilijk voorstellen dat daar, waar nu villa’s en
appartementen verrezen zijn, ooit een schitterende tuin was. Een tuin die door de in het ziekenhuis werkende
nonnen niet alleen gebruikt werd om te mediteren maar ook om er fietslessen te krijgen. Op sacramentsdag liep
de hele Majella-gemeenschap uit voor de processie die door de gangen van het oude gebouw aan de Iepenlaan
en door de tuin voerde. Daarbij kwam men midden in de tuin ook langs een Lourdesgrot en langs de kippen die
in een afgeschermd deel rondliepen.
Aan de rand van de tuin, op de Plaggenweg, liepen de gelovigen langs het koetshuis waar zich een ruimte
bevond waarin cavia’s, konijnen en witte muizen zaten, in afwachting van gebruik in het laboratorium. Deze
ruimte werd later zelfs ingenomen door vier varkens die als afnemers van het keukenafval gingen fungeren.
Tijdens de oorlog werden er op last van de Duitsers bunkers in de tuin gebouwd en veel natuurschoon ging
verloren toen aan de Nieuwe Hilversumseweg een nieuw hoofdgebouw verrees.
Bij de afbraak is door omwonenden nog getracht het oorspronkelijke oude gebouw te bewaren door dit geschikt
te maken voor appartementen. Die acties hadden echter geen resultaat. Hoofdgebouw en oudbouw gingen
tegen de vlakte. Slechts het torentje bleef gespaard. Daar houden de nieuwe bewoners van het Majellapark nu
jaarlijks een straatfeest, zonder ook maar even te denken aan de heilige Italiaan
Herinneringsplaats
die door zijn tijdgenoten ook wel de dwaas van Muro werd genoemd.
– Ruud Gortzak

• Torentje: Majellapark,
Bussum.

– Jaap Groeneveld
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55. Het beeldje van de Gooise tram
In 1931 was het 50 jaar geleden dat de Gooische Stoomtram Maatschappij begon met de aanleg van haar
stamlijn Amsterdam-Laren, die in 1882 tot stand kwam met zijtakken vanuit Laren naar Hilversum en Huizen
via Blaricum. Dit heugelijke feit wilde men bij de inmiddels tot Gooische Tramweg Maatschappij omgedoopte
onderneming – want moderne dieselmotorwagens hadden in 1929 afgerekend met de stoom – niet voorbij
laten gaan. Zoals te doen gebruikelijk in die tijd werd door het personeel een gedenkteken aangeboden aan
de maatschappij. Het bestond uit een hardstenen voet met daarop een lichtzuil. Het werd geplaatst tegen de
erfscheiding van het kleine stationsemplacement te Laren, naast de
sporen en tegenover het perron en het stationsgebouw. Het zou
er altijd blijven staan, ook toen het station was vervangen door
het busstation, dat nu de parkeerplaats is tegenover restaurant
Golden River. De sokkel was voor de eeuwigheid maar de lichtzuil
verkommerde, mede door vandalisme.
In 1981 was het weer een eeuw later en er ontstond in Laren
het idee om iets te doen aan de tramhistorie. Tijdens de Larense
Feestweek van 1983 werden in het Singer Museum allerlei
wetenswaardigheden over de stoomtram getoond. Vanuit de
Historische Kring Laren werd in datzelfde jaar het Gooische
Tramcomité opgericht. De leden van de kring waren niet tevreden
met de vervallen toestand van het monumentje en wilden een
passender en blijvend gedenkteken. Het comité zou zich gaan
bezighouden met de invulling van deze wens.
Verschillende Gooise kunstenaars werden benaderd om een nieuw
monumentje te ontwerpen. Het moest eenvoudig van uitvoering
zijn, passen bij het groene dorp Laren en de oude sokkel van 1931
De tramconducteur van J.C. Steenmoest worden gebruikt. Uit de verschillende inzendingen werd
beek op de sokkel van de lantaarn uit door de jury na rijp beraad gekozen voor het ontwerp van J.C.
1932 (foto Jaap Groeneveld)
Steenbeek uit Coevorden. Zijn ontwerp was een beeldje van een
tramconducteur die op een fluit blaast, uit te voeren in brons. Met
steun van de gemeente Laren, de busmaatschappij Centraal Nederland als de rechtstreekse opvolger van de
trammaatschappij en diverse sponsoren werd het nieuwe ontwerp gerealiseerd.
Op 24 augustus 1985 werd op de plek van het oude gedenkteken het nieuwe onthuld door een aantal oudtramconducteurs. De kunstenaar memoreerde in zijn toespraak dat hij bij het maken van het beeldje steeds één
bepaalde conducteur voor ogen had, die altijd met opgeheven hoofd op de fluit blies. De directeur van Centraal
Nederland herinnerde er fijntjes aan dat de sokkel eigendom was van zijn onderneming en dus ook alles wat er
op stond. Hij had er echter geen probleem mee om het beeld met de gemeente Laren te delen.
Al snel ontstond er discussie over het beeldje. Laren zou geen visie hebben wat betreft kunstbeleid. Het beeldje
was een ‘historisch aardigheidje’. Ook de locatie van het monument kwam aan
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de orde; het stond te veel op een achteraf gelegen plek. Dat sneed hout, want bij
• Beeldje: plantsoen aan
de ombouw van het busstation tot parkeerterrein werd het aandenken verplaatst
de Burgemeester van
naar het plantsoen aan de Burgemeester Van Nispenstraat, recht tegenover de
lieu
de
mémoire
zeer
tot
zijn
recht.
Nispenstraat, tegenover
kop van de Stationsweg. Hier komt deze

Koeien op het Franse
Pad in Blaricum op weg
naar de meent (coll. Historische Kring Blaricum)

56. De Schaardag van de erfgooiers
De naam Stad en Lande zal velen in onze omgeving bekend zijn. Het was de naam van de vereniging van Gooise
boeren, die als Erfgooiers het recht hadden om hun vee te weiden op de meenten, de weidegebieden, die onder
andere langs de Zuiderzee, nu IJsselmeer/Gooimeer, gelegen waren. De vereniging werd in 1979 opgeheven.
Een van de taken van het bestuur van Stad en Lande was het vaststellen van de datum, waarop de boeren hun
vee, dat ’s winters in de stallen stond, weer naar de wei mochten brengen, de Schaardag. Meestal was die
datum begin mei, bij voldoende gras op het land.
De verdeling over de meenten was als volgt: de boeren uit Blaricum, Laren en Huizen brachten hun vee naar de
Oostermeent, de Bussummers en Hilversummers gingen naar de Hilversumse Meent en de Naarder boeren naar
de Naardermeent, die rond de stad Naarden lag en reikte tot Valkeveen.
De datum van de Schaardag werd de boeren meegedeeld in een schaarbrief en tevens gepubliceerd in de krant,
zodat de andere bewoners van de plaatsen zich konden voorbereiden op de invasie. In Blaricum werden dan
de tuinhekken gesloten en gaten in de heggen gerepareerd, om geen van de passerende horden koeien in de
verleiding te brengen de tuin met een bezoek te vereren. Want, zei men: ‘morgen zijn de boeren en de koeien
een beetje gek’. Als men bedenkt, dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw alleen al in Blaricum ongeveer 80
boeren waren en de Laarder boeren voor een groot deel ook door Blaricum gingen, dan kan men zich de zorg
van de niet-scharende bevolking wel voorstellen.
Naast de datum van de Schaardag werd in de brief ook aangegeven naar welke kavels de boeren het vee
moesten brengen. Deze hadden namen als Onder- en Bovennoord, de Akkere,
Herinneringsplaatsen
de Bieskam, de Doorn en de Haar. Dat betekende niet, dat de koeien zich strikt
• Restant Blaricumse
aan de hun toebedeelde plek hielden. Legio zijn de verhalen van koeien die
Meent ter weerzijden van
aan de wandel gingen en door hun bazen met veel tijdverlies moesten worden
A27 naar Stichtse Brug;
opgespoord.
• Restant Hilversumse
De koeien verbleven in de weiden tot het weer winter werd, met een enkele
Meent rondom
uitzondering. Zoals bij de storm van 2 oktober 1901, toen de meenten
gelijknamige woonwijk
onderliepen en de boeren hun vee eerder terug moesten halen.

ten westen van Bussum.

de Stationsweg, Laren.
– Karel Loeff (bewerking Jaap Groeneveld)
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De aanzegger of
aanspreker Adriaan
Rebel, organist van de
Nederlands Hervormde
Kerk in Eemnes Binnen,
doet zijn werk

57. ‘Spiering is vis, as t’r aarst nijt is’
Dat zei men in Huizen: ‘spiering is vis als er anders niet is’. In het vroege voorjaar werd bij open water met
drijfnetten door de Huizer vistersminsen – vissers – in de Zuiderzee gevist op Zuiderzeespiering, die er ook
nu nog voorkomt als IJsselmeerspiering. De Huizers vonden het een smakelijk visje met een verfijnde smaak,
maar niet iedereen schijnt ervan te houden. Aan de komkommerlucht die vrijkomt bij het bakken zou men zelfs
kunnen herkennen waar spiering gebakken wordt.
De inkomsten van de vissermannen stonden stil als de Zuiderzee bevroor. De vele Huizer visventers zaten dan
ook om verse vis verlegen. Vooral vissersknechten en uitgevroren bouwvakkers gingen het verraderlijke ijs van
de Zuiderzee op om spiering te vangen. Klaas Westland schreef hierover een interessant artikel in Tussen Vecht
en Eem (2006, nr.1). Wie geluk had met een goede stek, kon er een aardige bijverdienste aan hebben. Wie pech
had, net genoeg voor een paar maaltjes voor eigen gebruik. Spiering schoolt erg, dus men moest de scholen
zien te vinden. Als het raak was, dan sprongen ze zowat uit de bijt. Ook Blaricummers en Laarders deden wel
eens een poging; maar zij visten niet met netten, maar poerden met een kluwen regenwormen.
Standaarduitrusting was de ijsslee, waarin de netten, ijsbijl, proviand en dergelijke werden meegevoerd, maar
belangrijker nog, de vangst huiswaarts werd gebracht. Koffie werd ter plekke op een stoofje gekookt met
zeewater; zoet water bevroor onderweg. Dik gekleed ging men op pad, lopend op met ‘scherp’ beslagen
klompen. Menig visserman zal zich zijn slee groter hebben gewenst als er veel spiering zat.
Het was een riskante tocht om na middernacht het ijs op te gaan, waar soms ook mist hing. Men ging meestal
naar het uiteinde van de Knar, een schelpenbank tussen Harderwijk en het
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tegenwoordige Lelystad. Sommigen gingen wel helemaal naar de Kuil van
• Het Huizer Museum
Marken. Als de wind draaide, kon het ijs met oorverdovende knallen scheuren. Er
‘het Schoutenhuis’ is
zijn bloedstollende verhalen van vissers die met ijsschotsen op drift zijn geraakt
nog in het bezit van een
en half levend of dood zijn terug gevonden. Dit werd noodgedwongen op de
slee die werd gebruikt
koop toe genomen om het gezin te voeden.

bij het ‘ijslopen’.
– Jaap Groeneveld

IJslopers met een
karakteristieke ijsslee
voor de spieringvangst
(uit: Tagrijn 2001, nr. 4)
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(foto Historische Kring Eemnes)

58. Aanzegger – een verdwenen beroep
De bakker, de slager, de kruidenier, de melkboer, de groenteman, de visboer, de voddenman, de garen- en
bandverkopers waren meer of minder regelmatig aan huis verschijnende verkopers, die direct zaken deden
aan de deur. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn de meesten gaandeweg uit het straatbeeld
verdwenen. Dat geldt zeker voor omroepers en (leed)aanzeggers.
Communicatie via krant en radio was tot in de jaren vijftig nog beperkt. Kranten kwamen niet bij iedereen, of
men had op basis van zijn zuil of stand een andere krant. Lokale bladen verschenen eenmaal of hooguit een
paar maal per week. Speciaal drukwerk was ook niet voor iedereen bereikbaar. Een radiotoestel moest gekocht
worden. In bepaalde steden kon men zich op de radiodistributie met drie kanalen abonneren.
Maar daar was al heel lang geleden wat op gevonden, iemand die overal, praktisch huis aan huis of bij bepaalde
adressen mondelinge mededelingen bezorgde. Hij moest welbespraakt zijn en een goed geheugen hebben:
omroepers voor meer algemene zaken en aanzeggers voor het aankondigen van sterfgevallen, eventueel
bruiloften. In alle dorpen en steden kwamen ze voor. Omroepers gingen langs de straat met een bel of ratel om
de aandacht te trekken en ze riepen luid wat ze te zeggen hadden: gemeentelijke mededelingen, aankondiging
van een schipper die aangekomen was met te verkopen lading of het vertrek van een schipper naar een bepaalde
bestemming, een noodslachting enzovoort. In feestweken worden tegenwoordig nog wel eens ‘omroepers’
ingezet om een en ander luister bij te zetten, doorgaans als karikaturale verschijning of overgoten met een
middeleeuws sausje als ‘heraut’.
Sterfgevallen werden in het algemeen aangekondigd door iemand van de begrafenisvereniging, die meestal
verzuild was. Anders dan bij de omroeper, werd door de aanzegger persoonlijk
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bij vrienden en bekenden van de overledene de droeve boodschap en de
• In de Oudheidkamer
begrafenis aangekondigd, in plaats van het drukken en versturen van een
van Eemnes, Raadrouwkaart. In Eemnes waren twee aanzeggers, een voor de hervormden en een
huislaan 2-A, wordt de
voor de katholieken. Voor de katholieken heeft de Eemnesser landbouwer, de
steek van de roomsheer J.E. van Hoven, die tevens als begrafenisondernemer optrad namens de
katholieke aanzegger
coöperatieve vereniging ‘St. Barbara’ (1921-1999) voor Eemnes en Laren, met
bewaard, die anders is
zijn zwarte pak en speciale steek nog wel aanzeggingen gedaan tot in begin
dan die van de hervormjaren zeventig.

de op bijgaande foto.
– Jaap Groeneveld
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Ans Langelaar voor
een nieuwe Mercedesbus bij het oude tramstation te Hilversum
op de dag van de
feestelijke opening van
de busdienst (coll. familie
Langelaar-van Loveren)

59. De eerste Gooise busconductrice
Wie weet nog dat er conductrices meereden op de bus? Door een bijzonder toeval kwam ik in aanraking met
mevrouw Ans Langelaar-van Loveren die in oktober 1939 de eerste in dienst gestelde busconductrice in Het
Gooi werd.
In 1939 werd de Gooische Tramweg Maatschappij gedwongen om het bedrijf geheel te ‘verbussen’. Ondanks
de verbeteringen met comfortabele motorwagens moest de tram het veld ruimen, want de rijksweg naar
Amsterdam zou worden verbreed. De autobus had de toekomst.
De Gooische had geen keus en schafte 25 Mercedes/Verheul-bussen aan, toen moderne bussen. De eerste
lijn was die van Hilversum over Laren, Huizen, Naarden en Muiden naar Amsterdam-Weesperpoortstation (nu
Rijnspoorplein), die van start ging op 15 oktober 1939. Tevoren was er al een feestelijke opening geweest
waarbij Ans van Loveren dienst mocht doen. In Hilversum was het beginpunt voor het spoorwegstation.
Tot dan had de Gooische alleen maar mannelijke conducteurs op de tram gehad. Zij waren verantwoordelijk
voor een veilige dienstuitvoering en ze hielpen bij het koppelen van wagens, voor vrouwen geen geschikt werk
geacht. Op de bus lag dat anders. Daar beperkte het werk zich tot het verkopen en controleren van kaartjes,
en – niet onbelangrijk – het altijd buiten bij de deur staan om passagiers te helpen met in- en uitstappen. De
conductrice was zo ook gastvrouw.
Ans kwam uit een tramfamilie. Grootvader was machinist op de tram geweest en vader brugwachter van de
trambrug over de Bussummervaart. Hoewel ze niet het vereiste MULO-diploma had, waren de dienstjaren van
haar vader bij de tram en de spoorwegen een belangrijke voorspraak om haar toch aan te nemen. Haar karakter
zal ook wel een rol hebben gespeeld. De schare conductrices kreeg een vrouwelijke chef, mevrouw Scholten.
Conductrices verdienden ƒ 10,- per week tegen chauffeurs ƒ 25,-. Ze moesten stoppen als ze trouwden.
Ans herinnert zich de forse fooien, soms een rijksdaalder, van rijke Naarders uit de omgeving van Drafna, die
noodgedwongen de bus moesten nemen omdat de benzine op rantsoen was.
De pret was snel over. Na de Duitse inval in mei 1940 bleven er nog maar enkele bussen over omdat eerst
het Nederlandse leger een aantal had opgeëist en daarna de Duitse Wehrmacht. De rest kreeg te kampen
met ernstig brandstofgebrek. De stoomtram werd in Het Gooi met kunst- en
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vliegwerk weer in ere hersteld. Ans viel nog wel eens in op de tram. Na de
• Locatie van de foto:
bevrijding werd de draad weer opgepakt onder de vlag van de NBM. In 1946
het voormalige station
hield Ans het voor gezien, maar op haar trouwdag in 1947 zou ze nog eenmaal
van Gooische Stoomtram,
als bruid de gasten in een bus van haar voormalige werkgever begeleiden; zij
hoek Larenseweg en
werd toen bij het instappen zelf geholpen door de bruidegom, Jan Langelaar.

Noorderweg, Hilversum.
– Jaap Groeneveld
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60. De diamantslijperij van Bussum
Daar waar nu De Bruin Woningstoffering, Melkweg 19 in Bussum huist heeft ooit een diamantslijperij gestaan.
In de tweede helft van het jaar 1900 begon J. Buijs in een gebouwtje achter zijn woning op nummer 19, samen
met slijpersbaas H. Philippeau, met een diamantslijperij waarin twaalf slijpmolens werden aangedreven door
een kleine stoommachine. Buijs, eerder als slijpersbaas werkzaam op de fabriek van Abbe in Amsterdam, had
zich na een grote staking in 1898 tegen de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (A.N.D.B) van Jan
van Zutphen en Henri Polak gekeerd. Dat bleef niet zonder gevolgen. Hij werd als ‘onderkruiper’ geboycot.
In het vakbondsblad van 6 april 1900 liet het hoofdbestuur van de A.N.D.B. weten dat ‘bij, met of voor
de briljantslijpersbaas Jan Buijs, inclusief zijn personeel, vanaf heden niet gewerkt mag worden. Zij die dit
besluit overtreden zullen voor boycot worden voorgedragen.’ Hierdoor werd het voor Buijs onmogelijk langer
in Amsterdam te werken. Daarom richtte hij een bedrijfje op in Bussum. Het werd meteen door de A.N.D.B.
geboycot. Buijs heeft niet lang zijn slijperij gedreven. Hij overleed in januari 1901. Het bedrijf werd onder leiding
van Philippeau voortgezet. Hij heeft de met hun volledige naam in het Weekblad genoemde ‘geboycotten’ aan
het werk kunnen houden, door zelf diamanten in te kopen, die door zijn personeel te laten bewerken en de
geslepen diamanten daarna te verkopen aan juweliers of diamanthandelaren.
Het bedrijf in Bussum bloeide zoals uit een bericht van 28 februari 1906 valt af te leiden: ‘De heer Philippeau zal
naar wij vernemen zijn slijperij in Bussum tot circa zestig molens vergroten, dit als gevolg van de vele aanvragen
die hij van slijpers ontvangt om op zijn fabriek molens te huren.’ In het bedrijf aan de Melkweg werkten rond die
tijd drie slijpersbazen met hun personeel en daar waren vijftien molens voor nodig. Het bestaande gebouwtje
was met een verdieping en een uitbreiding aan de zijkant iets groter geworden. Verdere uitbreiding werd door
de gemeente Bussum niet toegestaan. Van een plan om in de Landstraat een
Herinneringsplaats
nieuw bedrijf op te richten kwam niets terecht. Philippeau vertrok in 1916 naar
• Op Melkweg 19 te
Bloemendaal. De slijperij werd overgenomen door Hijman Sjouwerman, maar
Bussum stond eens de
kort na de Eerste Wereldoorlog gesloten.

diamantslijperij.
– Ruud Gortzak

Het gebouw aan de
Melkweg te Bussum,
waarin de diamantslijperij was gehuisvest,
vermoedelijk vlak voor
de afbraak (coll. Stads en
Streekarchief te Naarden)
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De grasdrogerij van
de Erfgooiers aan de
Meentweg in 1940

61. Fort Niks-te-Vechten
Als mijn grootvader, Haentje Sjirks Yntema uit Makkum (Fr.), op zijn praatstoel zat en het ging over de Eerste
Wereldoorlog, dan kwam steevast zijn meest opwindende periode tijdens de ‘mobilisatie van ‘14-’18’ aan bod.
Hij moest opkomen voor zijn nummer en belandde daardoor in Fort Nigtevecht om in het uiterste geval de
Vesting Holland te helpen verdedigen tegen vijandige aanvallen.
Fort Nigtevecht maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam. Het bewaakte met zijn batterijen de toegangen
tot Amsterdam via het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) en de Oude Vecht met hun kaden. Verder
beschermde het de sluizen hiertussen en een ‘prise d’eau’ voor inundatie in het kader van de Hollandse
Waterlinie. Het fort werd vanaf 1888 gerealiseerd en in 1904 gecompleteerd met bomvrije gebouwen. Het was
een ‘Vestingwerk der eerste klasse’ sinds 1897, maar in 1926 werd het tot derde klasse gedegradeerd, om sinds
1951 van ‘geene klasse’ meer te zijn. Het diende nog als opslag voor verschillende krijgsmachtonderdelen tot
omstreeks 1980. In 1916 werden er rond de 300 man gelegerd.
Mijn grootvader werd blijkbaar ondergebracht in kamer 8, in gezelschap van 9 lotgenoten. Daaronder bevond
zich ook Hylke Dijkstra uit Oldeboorn, eveneens een boerenzoon, met wie hij zijn leven lang bevriend zou
blijven. Op zeker moment in juli 1916 konden zij niet gemist worden op de boerderijen van hun ouders. Het
was hooitijd en men kwam handen tekort om het hooi op tijd binnen te halen. De bijnaam van het fort, ‘Fort
Niks-te-Vechten’, zal hen misschien op het verkeerde been hebben gezet.... In overleg met de sergeant zouden
ze een paar dagen langer van verlof weg blijven. Dat werd bekend bij de kapitein, die toch een ander beeld had
van dat vechten aan de Vecht. De veldwachters van de woonplaatsen van beide ‘deserteurs’ kregen opdracht
om de mannen geboeid op te brengen naar hun standplaats.
De veldwachter van Makkum zat er vreselijk mee in zijn maag, want hij kende de
Herinneringsplaats
familie goed als betrouwbare en hardwerkende mensen. Hij heeft Haentje zelf
• Fort Nigtevecht:
laten gaan op voorwaarde dat hij de eerste trein nam. Dat heeft opa gedaan.
Veltserlaan 1,
Hylke kwam er minder gelukkig af. Hij werd volgens de voorschriften opgebracht,
Nigtevecht;
in de boeien. Ze hebben beide voor dit akkefietje twee weken moeten brommen.
• Ook te bereiken via
Op 17 augustus 1916 werden ze afgelost door een lichting van de Landstorm.
Wandelroute Liniepad
Pake Haentje Yntema noemde dit altijd ‘het einde van de slavernij’.

(natuurmonumenten.nl).
– Jaap Groeneveld

De maten van Kamer 8
omstreeks 1915. Vierde
van links Haentje
Yntema, rechts van
hem Hylke Dijkstra
(coll. auteur)
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(Stad en Lande Stichting)

62. De grasdrogerij op de Hilversumse Meent
Op de Hilversumse Meent, aan het begin van de Meentweg, staat een merkwaardig gebouw dat dienst doet als
boerderij maar helemaal niet lijkt op een oude of hedendaagse boerderij. Het was de voormalige grasdrogerij
van de Erfgooiers.
Eerst iets over Erfgooiers-organisatie, de Vereniging Stad en Lande van Gooiland. In feite was dit een
landbouwcoöperatie avant la lettre. Van generatie op generatie waren de Gooise boeren gebruikers van de
‘gemene’, lees ‘gemeenschappelijke’ gronden, de weiden en heide. Elke boer had een deel, de ‘schaar’, wanneer
hij gehuwd was of op de boerderij van zijn overleden ouders woonde. Het vee liep gemeenschappelijk op de
weiden. Alleen de Larense en Hilversumse boeren mochten schapen op de hei laten grazen.
Het onderhoud van het land, de omheiningen, de sloten en de wegen werd gemeenschappelijk gedaan.
Eerst werd dit geregeld via het dorpsbestuur, maar in de moderne tijd tot aan de opheffing in 1972 werd
dat onderhoud uitbesteed op kosten van de Vereniging. De boeren hoefden voor het werk op de meent geen
maaimachine of andere machines te hebben. De Vereniging bezat die. Elders beperkten landbouwcoöperaties
zich doorgaans tot het gemeenschappelijk aankopen van voer- en meststoffen en het afzetten van producten,
zoals zuivel en graan. Hier hadden de relatief kleine boeren meestal zelf een melkhandel, wat overigens in 1943
verboden werd. Ze moesten kiezen voor boer of melkhandelaar.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 werd gevreesd voor stokkende aanvoer van krachtvoer om
het vee mee bij te voeren in de wintertijd. Daarom werd alom gedacht aan het drogen van gras in grasdrogerijen
waarbij door verhitting in korte tijd het water onttrokken wordt. Men had ontdekt dat het zo gedroogde gras
voedzamer was dan hooi. Het bestuur van de Erfgooiers-organisatie besloot om op de Hilversumse Meent een
grasdrogerij te bouwen. Daarbij speelde ook mee dat de Gooise boeren destijds geen hooilanden meer konden
huren in de Eempolder. De drogerij werd in bedrijf gesteld in juli 1940, maar hij zou na drie jaar uitscheiden
door gebrek aan brandstof. Niemand had blijkbaar bedacht dat de olieaanvoer
Herinneringsplaats
wel eens kon stokken. Waar elders na de oorlog de (coöperatieve) grasdrogerijen
• Voormalige
nog als paddestoelen uit de grond rezen, gaven de Gooise boeren toch de
grasdrogerij op de
voorkeur aan hooi en kuilgras, dat eveneens een opmars had gemaakt. Dat
grens van Hilversum
betekende het einde van deze onderneming.
en Bussum: hoek
Het gebouw was daarna steeds in gebruik als boerderij, tot aan de winter
Melkmeent (Melkstraat,
van 2005-2006. Nu is het nog in gebruik als manege. Het melkveebedrijf is
Bussum) en Meentweg,
vertrokken naar nieuwbouw elders aan de Melkmeent bij het Naardermeer.

Hilversum.
– Jaap Groeneveld
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64. Netten boeten langs de IJsselmeerdijken
Het Huizer Havenkwartier anno 2012 met de
herbouwde kalkovens als restaurant (foto auteur)

De kalkovens van Huizen in hun oorspronkelijke situatie. Rechts de verwerkingsloods voor
de gebrande kalk, links de opslag voor schelpen met de transportband voor de aanvoer
naar de ovens (coll. Historische Kring Huizen)

63. De kalkovens van Huizen
In 1997 zijn de vier kalkovens in Huizen na veel plannen en uitstel opnieuw herrezen bij de haven, dat wil
zeggen niet op dezelfde plek en niet in dezelfde functie, maar als restaurant.
Kalkovens waren tot de komst van het portlandcement en kalk uit kalksteengroeves een belangrijke voorwaarde
voor de winning van kalk voor de bouw, nodig voor het metselen van muren en het bepleisteren ervan. Vroeg
in de zestiende eeuw waren er al kalkovens, in 1622 zouden er wel honderd in Makkum (Fr.) hebben gestaan.
Overal langs de kust van de Zuiderzee, maar ook meer landinwaarts stonden ze, bij voorkeur bij behoorlijk
vaarwater. Het vaarwater was belangrijk om de ‘schilvissers’ de kokkelschelpen of ‘schil’ uit de schelpenbanken
in de Zuiderzee en de Waddenzee gemakkelijk te laten aanvoeren en het product, de kalk, weer verder te
vervoeren. Ook de brandstof, aanvankelijk turf en later ook antraciet, werd over water aangevoerd.
De haven van Huizen werd in 1854 in gebruik genomen, maar de kalkovens werden pas gebouwd in 1918, dus
zo oud was de kalkbranderij in Huizen nog niet. Veel lokale bedrijven in bouwmaterialen van nu danken hun
bestaan aan de kalkbranderij. De verkoop van stenen, ook per schip aangevoerd, was een logische combinatie
in toeleveringsketen naar de bouw. Vos Bouwcenter is er een voorbeeld van. De laatste schelpenkalkbranderij
van Europa stond in Hasselt (Ov.) waarvan het vuur in 1990 werd gedoofd.
Hoe werkt zo’n kalkoven? De kalkoven is in feite een peervormige stenen ruimte, die boven uitloopt in een
schoorsteen. Halverwege zit een vulopening waardoor de schelpen vermengd met brandstof worden gestort.
Onderin zitten openingen om de lucht toe te laten voor de verbranding en om de gebrande kalk weg te halen.
Het branden duurt 10 à 12 uur bij 1000 tot 1200 graden Celsius, waarbij de schelp ontbindt in kalk en zuurstof.
De zuurstof (O) verbindt zich met de koolstof (C) in de brandstof tot – inmiddels welbekend – koolzuurgas (CO2).
Dagelijks werd de helft van de inhoud verwijderd en weer aangevuld met verse brandstof en schelpen. De hete
gebrande schelpen gingen in karretjes naar het zogenaamde ‘leshuis’ waar ze geblust werden met water en
uiteenvielen. De dosering kwam nogal precies en vereiste vakmanschap. Als laatste stap werd de kalk gezeefd
om fijne kalk te verkrijgen en verpakt in papieren zakken van 50 kg elk.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in Huizen de kalkbranderij gestaakt,
Herinneringsplaats
waarna in 1989 de ovens als sta-in-de-weg werden afgebroken. Verschillende
• Replica kalkovens:
inwoners van Huizen hebben zich beijverd om de ovens te behouden als aandenken
Restaurant De Kalkaan de eerste industrie in het dorp. In Hasselt en in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
ovens, Havenstraat 311, kan men nog kalkovens in een meer oorspronkelijk vorm en setting bekijken.

Huizen.
– Jaap Groeneveld
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Vroeger waren visnetten van katoenen garen gemaakt. Ze werden soms door de vissers zelf gebreid. Er
bestaan verschillende soorten netten, zoals fuiken, die rond hoepels zijn gespannen en waar drie of vier van die
segmenten achter elkaar zijn geschakeld. Dan zijn er de staande netten, lange lappen die aan palen gespannen
worden of aan drijvers in het water worden gehangen. Elke soort visvangst heeft wel wat bijzonders.
Langs de IJselmeerdijken zie je wel eens rijen palen in een patroon in het water staan. Aalscholvers zitten er wel
vaak hun veren te drogen. Een prehistorisch gezicht. Dan is het waarschijnlijk zo dat er onder water een paar
fuiken zijn opgesteld om trekkende vis, in het bijzonder paling, te vangen. Staande netten die tot op de grond
komen leiden de vis naar de fuik. De vis zwemt de grote opening van de fuik binnen en komt door de kleine
opening in het volgende segment. Dat herhaalt zich een paar keer. Er is weinig kans dat hij de weg terug vindt.
Met regelmaat komt de visser met zijn bootje langs en leegt de fuik in zijn bun, de bak in de boot waar de vis
nog een tijdje in gezelschap kan blijven zwemmen.
Een gat in een net of fuik is niet bevorderlijk voor de visvangst. Volwassen paling die trekt heeft zich namelijk
ten doel gesteld om een wereldreis in de Atlantische Oceaan te maken en zoekt naarstig naar zijn bestemming.
Een gat in het net helpt daar wel bij. Na verloop van tijd hadden de katoenen netten onderhoud nodig. De visser
haalde de boel voor de winter weer uit het water, verwijderde alle rommel en aangroei en hing ze te drogen.
Voordat ze weer het water ingingen moesten ze grondig nagekeken worden op zwakke of defecte plekken;
ze moesten geboet worden. Er werden
zonodig nieuwe stukjes in gebreid. Dit
was doorgaans winterwerk en werk
voor oude mannen, die niet meer het
water op gingen. Tot slot was er weer
die smerige taanketel.
Wie mist er niet de drogende fuiken,
vooral tegen een mooi ondergaande
zon of op een mistige ochtend op een
dijk boven de nevel uitstekend. Pure
nostalgie.
– Jaap Groeneveld

Herinneringsplaatsen
• De Historische
Kring Huizen en
Huizer Museum ‘het
Schoutenhuis’ bewaren
herinneringen aan de
Huizer vissers;
• De Historische Kring
Loosdrecht bewaart
herinneringen aan de
laatste zoetwatervissers
van Loosdrecht.

Huizer nettenboeter, voltooid verleden tijd
(coll. Historische Kring Huizen)
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66. Een rusthuis voor journalisten

Verse bokking, of ‘bokkes’ op z’n Huizers (coll. Historische Kring Huizen)

65. De laatste hang van Huizen
Begin 20e eeuw stonden er zestien visrokerijen in Huizen, waarvan dertien aan de haven. De Stoomtram
Bussum-Huizen had toen een aftakking vanaf het station aan de Naarderstraat naar de haven. Het spoor liep
ongeveer naar de Driftweg en passeerde de Noorderweg via de Botterstraat naar de Havenstraat. Hier liep
het spoor door een smalle verbindingsweg, waaraan de boerderij van de familie Vos lag. Deze boerderij had
op het erf een hooiberg die volgens overlevering driemaal door het stoomlocomotiefje van de tram in brand
is gevlogen. Vandaar waarschijnlijk het officieuze Huizer volkslied ‘Er is een hooiberg in de brand gevlogen.’
In deze tijd waren er ook al Huizer mannen die hun handel – kaas of gerookte vis – in ondermeer Amsterdam
probeerden te verkopen. Ze woonden door de week in een kosthuis in Amsterdam en hadden daar veelal een
opslagruimte voor hun handel. Ze gingen vaak te voet van Huizen naar Amsterdam omdat de tram te duur was.
Het waren meestal jonge kerels die samen deze tocht maakten. Onderweg werd dan ook veel gebikkeld, een
soort knikkerspel met ‘bikkels’. ‘s Zaterdags kwamen ze weer terug naar het dorp.
Een van die mannen die naar Amsterdam ging was Jan Kooi. Hij ventte eerst in
Herinneringsplaatsen
Amsterdam met kaas, maar in 1939 begon hij met J. Westland een rokerij aan
• De laatste hang stond
de Vijfhoekstraat. De oorlog kwam ertussen en de hangen werden toen ook voor
aan de Vijfhoekstraat,
het verzet gebruikt. Na 1945 begonnen ze opnieuw en hun hangen hebben als
Huizen;
laatste van Huizen dienst gedaan tot 1987. In de hangen wordt de vis aan lange
• Andere hangen
pennen door de kop opgehangen boven een smeulend vuur van eikenspanen.
stonden aan de Huizer
Het roken, dat vakmanschap vereist, maakt dat de vis enige tijd bewaard kan
haven, zoals Restaurant
worden. De laatste rokers waren Lambert Schram, bijgenaamd Lampie, en Jan
‘De Haven van Huizen’,
Kooi destijds respectievelijk 75 en 64 jaar oud.
– Bart van Geenen

dat er van oorsprong
een was.

De ‘Nieuwe villa Mauve’ aan de Engweg in Laren heeft ooit als rusthuis voor journalisten dienst gedaan. Dat
meende ik af te kunnen leiden uit een artikel in De Gooi- en Eemlander van maandag 24 juni 1929. In dat blad
stond dat de Amsterdamse Ballast Maatschappij een bedrag van 300 gulden had geschonken aan het ‘Fonds tot
instandhouding van een Rusthuis voor Journalisten’. Zeker was ik niet van mijn veronderstelling tot ik het door
N. van Harpen geschreven boek Menschen die ik gekend heb te lezen kreeg. De opbrengsten van de verkoop
van het boek kwamen namelijk ten goede aan het genoemde fonds. Nicolaas van Harpen, geboren te Wijk
bij Duurstede op 15 januari 1858, kwam op 27 juli 1921 van Amsterdam naar Laren en was directeur van de
Maatschappij van Beeldende Kunsten ofwel de Larense Kunsthandel.
In het voorwoord schreef Van Harpen dat hij 25 jaar journalist was geweest en dat hij in zijn huis aan de Engweg
10 de ‘Nieuwe villa Mauve’, kunstschatten te koop aanbood. Verder schreef hij dat hij op 15 januari 1928 70
jaar zou worden. Het adres was Engweg 10, maar dit bleek inmiddels nummer 16 te zijn. Toen het huis in 1921
voor mevrouw M.G. Jansen werd gebouwd onder architectuur van J.G. van Caspel stonden er nog geen huizen
in de buurt, vandaar.
Het huis had ik nu gevonden, maar had het daadwerkelijk als rusthuis gefungeerd? Verder zoekend kwam ik
in het Persmuseum te Amsterdam terecht. In het orgaan van de Nederlandsche Journalistenkring ‘De Journalist’
verscheen op 20 januari 1928 een artikel over het rusthuis voor journalisten te Laren NH. Van Harpen, zo schreef
men, wilde na zijn overlijden zijn villa afstaan aan het Kringbestuur van de Nederlandse Journalisten. In het
bestuur van de stichting zaten veel prominente personen uit de journalistiek,
Herinneringsplaats
zoals Henri C. Calker, toenmalig hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander.
• Voormalig rusthuis
Voorzitter van de stichting was Van Harpen zelf en de penningmeester was Henri
voor journalisten:
Polak te Laren.
Engweg 16, Laren.
Mijn veronderstelling klopte. Laren heeft een rusthuis voor journalisten gehad.
– Bep De Boer

Het huis ‘De nieuwe
villa Mauve’, tegenwoordig Engweg 16,
Laren, in oorspronkelijke staat (foto Willem Brok,
coll. auteur)
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7 Landschap, plaatsen & locaties

68. De oude begraafplaats van Huizen

Deze sloot in Blaricum, gericht op de Leeuwenpaal (inzet) in de verte en ten westen van de
Gooiergracht, vormde tot 1536 de grens tussen Holland en Utrecht (foto’s auteur)

67. Een boerensloot als grens van het Gooi
Een gewone droge boerensloot? Mis! De sloot op deze foto vormde tot oktober 1535 de grens tussen het
Sticht Utrecht en het bij Holland horende Gooiland. Om die grens is flink geruzied en gevochten. Jan van
Arkel, bisschop van Utrecht van 1342 tot 1364 bijvoorbeeld legde in 1346 en 1348 het toen nog Hollandse
deel van Eemnes in de as en trok de grens op zijn manier. In 1356 werd de vrede getekend en werd vanaf de
Leeuwenpaal een grenslijn op de Domtoren getrokken. Vanaf 1470 werden er diverse processen gevoerd voor
de Geheime Raad te Gent en de Grote Raad te Mechelen, de hoogste bestuurlijke en gerechtelijke instituten
van de Nederlanden, tot in 1535 de grens van Utrecht werd vastgelegd zoals die ongeveer nog altijd langs de
gemeente Eemnes loopt: vanaf de Eemmond, via de Leeuwenpaal rond Eemnes, tot aan de Wakkerendijk. Ten
Zuiden van Eemnes kwamen de Vuursche en het Baarnse Veen bij Holland, totdat de provinciegrens in 1719 in
die hoek werd gewijzigd naar de huidige situatie. De Leeuwenpaal staat op de foto (zie inzet) achter de bosjes
in het verlengde van de afgebeelde sloot.
In 1535 bleken de Eemnessers ten Noorden van de Laarderweg een stuk land te hebben ontgonnen over de
rooilijn van 1356 heen. Dit gebied in Blaricum, dat de Bouwvenen wordt genoemd, moesten de Eemnessers
afstaan aan de Gooiers. Om nieuwe problemen te voorkomen werd er een diepe gracht gegraven vanaf de Eem
tot de huidige Laarderweg: de Gooiergracht. De Eemnessers protesteerden tegen het afpakken van het door hen
ontgonnen stuk land en met enig succes. In 1536 mochten ze de grond pachten en de Gooiers moesten hen
voortaan met rust laten. De Bouwvenen reiken als een taartpunt vanaf de Leeuwenpaal tot en met het Bosje
van Six. Ze werden verdeeld onder de Gooise dorpen en Naarden, die allemaal een stukje hadden. Dat bleef zo
tot 1824, toen de hedendaagse gemeenten werden gevormd en het gebied na
Herinneringsplaatsen
een ingewikkelde ruil bij Blaricum kwam.
• Oude grens Gooiland
Deze oude grensmarkering is dus minstens ongeveer 500 jaar oud. Zulke oude
tot 1535: te zien vanaf
‘landmarks’ zouden op creatieve wijze bewaard moeten blijven, bijvoorbeeld
Slotlaan, Blaricum;
als zichtlijn in een uitbreidingswijk. Het is heel jammer, dat daar in de jaren
• Gooiergracht sinds
zeventig niet aan is gedacht bij het ontwerpen van het wijkje achter de rug van
1536: aan het einde van
de fotograaf.

de Slotlaan.
–Jaap Groeneveld
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Bij oude begraafplaatsen denk je meestal aan bijzondere grafmonumenten. Maar juist de nagenoeg totale
afwezigheid van grafmonumenten op het oudste gedeelte van de ‘Oude Algemene Begraafplaats’ aan het Prins
Bernardplein in Huizen maakt deze begraafplaats zo markant. Zij heeft daardoor een bijzondere en tijdloze
sfeer van verstilde schoonheid. Een oude, met klimop begroeide muur versterkt dit effect. De afwezigheid van
bomen en andere begroeiing onderstrepen de leegte van de oudere, alleen met gras bedekte grafvelden. Een
prachtige oude lindeboom, centraal geplaatst in een cirkel op het hoofdpad, symboliseert het vergankelijke van
een mensenleven.
Het kerkhof werd in 1828 in gebruik genomen. In plaats van een steen heeft elk graf op het oudste gedeelte
alleen maar een gietijzeren nummerplaatje. De soberheid van het kerkhof past bij de Calvinistische gedachte,
dat voor de dood iedereen gelijk is. Een andere, praktische, reden was het schamele vissersbestaan in Huizen,
waardoor de bevolking zich geen grafsteen kon permitteren. En nog een reden voor de afwezigheid van
grafstenen is de nuchterheid, waarmee de toenmalige bevolking tegen de dood aankeek. Niet alle vissers
kwamen behouden thuis; voor de visser met zijn nietige houten scheepje, was op zee de dood nooit ver weg.
Pas de latere uitbreiding met het ‘Nieuwe Blok’ in 1895 vertroebelt het beeld van de lege dodenakkers, omdat
er toen wel grafstenen werden geplaatst. Maar er zijn nog altijd mensen die geen grafmonument wensen.
Niet alleen de oude, maar ook de nieuwe in 1953 op de Naarderweg aangelegde begraafplaats begon rond
2001 vol te raken. Met weinig respect voor andermans geloofsovertuiging en een groot gebrek aan inzicht in
de cultuurhistorische waarde van het oude ‘visserskerkhof’ ging de gemeenteraad akkoord met een ambtelijk
voorstel om graven op beide begraafplaatsen zoveel mogelijk te schudden en te ruimen. Op het algemene
gedeelte van het oude kerkhof waren zelfs al voor 2001 de antieke gietijzeren nummerpaaltjes deels vervangen
door moderne kunststof paaltjes.
Herinneringsplaats
Dank zij de inspanningen van de Historische Kring Huizen, met name Jan
• De oude Algemene
Veerman en Klaas Westland, en van de Stichting Behoud het Oude Dorp, in
Begraafplaats aan de
het bijzonder Jaap Bakker en Hansje Dol, is de Oude Begraafplaats gelukkig
Ceintuurbaan, hoek Prins
behouden.

Bernardplein, Huizen.
– Jan Veerman (bewerking: Henk Michielse)

De oude begraafplaats
met rechts achter het
‘visserskerkhof’, gekenmerkt door de vele
gietijzeren bordjes (foto
Jaap Groeneveld)
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70. Naarden met zijn kromme straten,
Het Enghenbergje onder open hemel van de
Eng (foto Hans Kruiswijk)

69. Het Enghenbergje in Soest
Op de 18 meter hoge Soester Engh ligt te midden van het aloude akkergebied een grafheuvel: Het Enghenbergje.
De uit de jonge steentijd (± 2500-2000 v.Chr.) daterende grafplaats is een rijksmonument. De naam komt van
de naastgelegen zandweg, de Enghenbergsteeg, in tegenstelling tot wat men zou verwachten. In 1930 bleek uit
onderzoek dat zich in de grafkuil onder het bergje een op de rechterzijde liggend geraamte in gehurkte houding
had bevonden. Er werd alleen een deel van het scheenbeen aangetroffen.
Eeuwenlang hebben de boeren, die de akkers bewerkten de grafheuvel gespaard. Er werd omheen geploegd.
Het bergje mocht niet weg, want je ‘wist maar nooit’. Als de christelijke molenaar van de nabijgelegen
korenmolen De Windhond op het nachtelijke uur langs de grafheuvel moest, nam hij voor de zekerheid zijn
geweer mee. In het oude Soest vertelden de boeren als ze ‘s winters in de Klitstied – de periode tussen Drie
Koningen en Aswoensdag – bijeen kwamen op de heerd (mooie kamer) over spoken en dwaallichtjes bij het
Enghenbergje. Op de Eng werden vroeger zwerfkeien gebruikt om aan te geven van wie de akkers waren, zodat
de boeren wisten hoe ver ze konden ploegen. ’t Gebeurde wel eens dat de stenen stiekem verplaatst werden
om meer bouwland te hebben. Als eind juli de rogge werd gemaaid kwam het bedrog uit! Het verhaal gaat dat
een gestorven boer na zijn overlijden ‘merakels spiet’ had van zijn bedrog en als een dwaallichtje ronddoolde
rond de grafheuvel.
De Soester Eng is oorspronkelijk een open akkerbouwgebied dat gelegen is op een stuwwal die zo’n 150.000
jaar geleden door grote massa’s ijs is gevormd. Het noordelijk deel is grotendeels bebouwd in de naoorlogse
jaren. Aan de zuidkant waar de grafheuvel ligt is nog een flink deel van het open gebied bewaard gebleven. Dit
60 hectare grote gedeelte – de Zuidereng – is door de gemeente Soest in 1992 aangewezen als Beschermd
Dorpsgezicht. Deze aanwijzing biedt echter geen garantie voor volledige juridische bescherming. Bijna 25
hectare is eigendom van de gemeente Soest. Er zijn in totaal 25 grondeigenaren, waarvan tien actieve agrariërs.
De helft van hen maakt gebruik van de gemeentelijke premieregeling voor agrarisch natuurbeheer, waardoor er
weer rogge, Soester knollen en luzerne groeit.
De door de provincie vastgestelde rode bebouwingscontouren zijn grenzen van gebieden waar niet gebouwd
mag worden. Toch dreigen die contouren overschreden te worden. Ook de randen van het beschermde
dorpsgebied worden intensiever bebouwd. Soms verrijzen er panden die afbreuk doen aan het zicht vanaf de
Eng. Projectontwikkelaars willen appartementencomplexen neerzetten met een groot bouwvolume, waardoor
ze naar de mening van velen te hoog gebouwd worden.
Gelukkig zijn er inwoners die zich inzetten voor het behoud van de Eng met het Enghenbergje. Eerst heeft de
Werkgroep Behoud Zuidereng zich jarenlang ingezet voor het beschermen van het landelijke en monumentale
karakter van de Zuidelijke Eng. Daarna zijn organisaties op het gebied van
Herinneringsplaats
natuur, milieu, landschapsbeheer en historie in het Soester Eng Netwerk gaan
• Grafheuvel:
samenwerken om het behoud van de Zuidereng veilig te stellen.

Engenbergsteeg, Soest.
– Hans Kruiswijk
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vol met kogelgaten

Bij de verschillende belegeringen van de vesting Naarden hebben de belegeraars duizenden kanonskogels het
stadje ingeschoten. Een aantal van deze ronde kogels is door de inwoners ingemetseld in de muren van de
Grote Kerk en in verschillende huisgevels. Veel van de betreffende huizen zijn inmiddels afgebroken. Een paar
van deze panden zijn bewaard gebleven, zoals: St. Annastraat 14 en 19, hoek Bussummerstraat 6; Pastoorstraat,
hoek Wuyvert-Raadhuisstraat en hoek Marktstraat-Regenboogstraat. De dichter-zanger Clinge Doorenbos vond
dit zo bijzonder, dat hij in 1907 een lied maakte op Naarden waarvan het refrein luidde: ‘Daarvoor moet je in
Naarden zijn, met zijn kromme straten, vol met kogelgaten.’

1813-1814
Waarschijnlijk stammen de meeste kogels uit de periode 17 november 1813 tot 12 mei 1814. Ze zijn afgeschoten
door het Nederlandse leger om de Franse bezetting te dwingen de vesting Naarden over te geven. Na het beleg
werd een uitgebreide schadelijst opgemaakt. Hierin werden de getroffen panden genoteerd met de schade
die de eigenaren en de bewoners hadden geleden. Mogelijk markeerden de kogels een deel van de huizen die
getroffen waren. Jammer genoeg is thans onbekend welke afgebroken huizen een dergelijke markering hadden.
Van minstens één verdwenen pand, een boerderij in de Beyert, weten we, dat deze een kogel in de gevel had.
In 1929 brandde deze boerderij af.
Een grote brand was binnen de vesting altijd een opwindende gebeurtenis en trok vooral veel jeugd. Nu nog
weet men te vertellen dat het tijdens deze brand op de straat krioelde van de muizen. Ze ontvluchtten massaal
de brandhaard. De brand- en waterschade aan de boerderij was zo ernstig dat deze werd afgebroken. Tijdens de
afbraak was er veel belangstelling van de schooljeugd. Het was de jongens opgevallen dat boven de huisdeur
een ronde kogel was ingemetseld. Ze hadden het voorzien op deze kogel en wachtten het moment af dat die
zou vallen. De sloper kreeg het in de gaten. Hij stelde aan de jongens een wedstrijd voor. De hele troep moest
zich opstellen bij het Ruysdaelplein. Het startpunt werd de oude gietijzeren fontein. Na een wilde run werd
Anton Steenman winnaar en de trotse bezitter van de kogel. Jarenlang lag deze prijs in het magazijn van de
gelijknamige sigarenzaak in de Peperstraat.
– Frans de Gooijer
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• Panden met kogelgaten: St. Annastraat
14 en 19; hoek
Bussummerstraat 6;
Pastoorstraat, hoek
Wuyvert-Raadhuisstraat
en hoek MarktstraatRegenboogstraat.

Ingemetselde kanonskogels in de Raadhuisstraat, hoek Wuyvert, te Naarden met de Stadslinde op de achtergrond (foto G. Michielse-Oud)
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72. Rust Wat in Blaricum

De kei van Laren onder de Gedenkboom die is
geplant op 7 januari 1937 (foto Jaap Groeneveld)

J en B naar ontwerp van P.J.J. Schiloo voor de
eeuwigheid gebeiteld (foto Jaap Groeneveld)

71. De kei van Laren
Met de gletsjers uit het hoge noorden kwamen vele eeuwen geleden in de ijstijd bergen zand en stenen mee
en zo vormde zich de heuvelrug waar wij op wonen. Eén kei, een grote zwerfsteen van Oslo-graniet, belandde
op een plek ter hoogte van de Wereldomroep en bleef daar rusten tot hij ontdekt werd tijdens de aanleg van
de Lage Naarderweg in 1930.
In december 1936 was de heer P.J.J. Schiloo, directeur van gemeentewerken in Laren, op zoek naar een grote kei.
Hij wilde deze in Laren als gedenksteen plaatsen ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins
Bernhard. Hij diende een verzoek in bij Stad en Lande van Gooiland, die dat inwilligde en de kei beschikbaar
stelde. Het was een enorme klus om die kei van ca. 6.500 kilo, 1,30 meter hoog en 1,90 meter breed, met de
schop uit te graven. Op vrijdag 18 december 1936 werd hij op een vrachtauto van de firma Hogenbirk uit Laren
geladen en heel voorzichtig naar de werkplaats van steenhouwer Hebing in Laren getransporteerd.
Ondertussen had de heer Schiloo ook niet stil gezeten. Hij had een ontwerp gemaakt voor de kei waarop een
kroon, de letters J en B en de datum van het huwelijk van het prinselijk paar. Dit ontwerp werd ter goedkeuring
voorgelegd aan de Dienst van H.K.H. prinses Juliana in Den Haag. Het antwoord was: ‘dat daartegen geenerlei
bedenkingen bestaan van aesthetischen, heraldischen of andere aard’. Er werd ook een tekening bijgesloten
met de juiste afbeelding van de kroon. Hebing kon aan de slag tegen een vergoeding van twintig gulden.
Op 7 januari 1937 werd te midden van de feestelijkheden de kei van Laren door burgemeester Van Nispen van
Sevenaer onthuld in het bijzijn van de burgerij en vele genodigden. De kei had een mooi plekje gekregen op het
brinkje op de hoek van het Krommepad en de Torenlaan, waar hij bleef liggen tot het jaar 1941. De bezetter
ontdekte het eerbetoon aan het koningshuis en prompt moest de kei verdwijnen of hij zou worden opgeblazen.
Groenteman J.J. Koekkoek heeft toen met hulp van de buurtgenoten de kei met
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veel moeite naar de gemeentewerf aan de Groene Gerritsweg gereden. Daar bleef
• Kei: plantsoen op de
hij de rest van de oorlog liggen om daarna weer op zijn oude plek terug te keren. Zo
hoek van Torenlaan en
kreeg de kei dan eindelijk weer rust en hopelijk zal hij daar nog lang mogen staan.

Rust Wat in Blaricum is een van de mooiste plekjes van het Gooi en vervult tegenwoordig tevens een belangrijke
sociale – vuurwerk en optredens in de kermisweek – en culturele rol met zomerconcerten.
Oorspronkelijk was Rust Wat echter bedoeld als ijsbaan voor Blaricum en inderdaad hebben velen goede
schaatsherinneringen aan deze plek, toen winters nog echte winters waren. Rust Wat was echter voor alles
een werkgelegenheidsproject in de sombere jaren dertig van de vorige eeuw, toen er veel werklozen waren.
In 1932 vatte het gemeentebestuur het plan op om een ijsbaan aan te leggen door een meertje te laten
ontstaan op een terrein aan de Eemnesserweg. Er was hier een wel en door afgraving ontstond het meertje.
Het afgegraven zand werd gebruikt om een dijk rondom aan te leggen, die nu in gebruik is als amfitheater bij
voorstellingen.
Het overleg tussen B & W over dit project ging niet zonder slag of stoot en uiteindelijk werd het voorstel met
een kleine meerderheid goedgekeurd. De argumenten van de tegenstemmers waren divers. Onder andere vond
men het terrein te waardevol om er een ijsbaan op aan te leggen en men vond ook, dat de werklozen beter op
andere projecten te werk konden worden gesteld. Diverse raadsleden vonden verder, dat het uurloon van ƒ 0,45
per uur aan de magere kant was. Uiteindelijk kwam de ijsbaan in 1933 gereed en werd de ingang verplaatst
naar de Schapendrift. Het eiland werd pas later aangelegd.
Tijdens de oorlog werden diverse onderduikers op deze plek verborgen, waaronder ook Engelse en Amerikaanse
piloten die boven het IJsselmeer neergeschoten waren.
Herinneringsplaats
Het horeca-element bij Rust Wat ontstond met een koek en zopie aan de ijsbaan
• Vijver en ijsbaan:
via een pannenkoekenrestaurant tot het prachtig gelegen restaurant vandaag de
Restaurant Rust Wat,
dag, waar onder anderen menig huwelijk is bezegeld.

Schapendrift 79,
Blaricum.

– Jan Verwaal

Oud Laren.
– Bep De Boer
De ijsbaan met Rust Wat op de achtergrond (coll. Historische Kring Blaricum)
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74. De Blaricumse Kermis

Een strandje bij Naarden bij de
‘koeienzee’ (coll. Stads- en Streekarchief

De begroeide kust van de ‘koeienzee’ anno 2012. Op de achtergrond Almere-Haven, rechts de bossen bij Oud-Valkeveen

Naarden)

(foto Gerdis Michielse-Oud)

73. Pootjebaaien in de Koeienzee
Wie ten noorden van Naarden ter hoogte van Fort Ronduit over de A1 rijdt, heeft zicht op de voormalige
Zuiderzee. Deze plek is bij de oudere bewoners van Naarden beter bekend als de ‘Koeienzee’. De naam ontstond
bij de meentboeren. Er was geen prikkeldraadversperring tussen het Zuiderzeestrand en het weiland. De boeren
moesten tot hun verdriet nogal onnatuurlijke gedragingen van hun koeien aanzien. Normaal hoort een koe
doorlopend te grazen en slootwater te drinken. In dat geval is de melkgift het hoogst. Maar de eigenwijze
koeien gedroegen zich in de zomer als de Naarder jeugd. Ze zochten verkoeling en gingen ‘pootjebaaien’ in de
ondiepe kuststrook.
Het was voor de Naardense jeugd een hele klus om de Koeienzee te bereiken. De huidige Admiraal Helfrichweg
was afgesloten door het leger. De enige mogelijkheid was het pad over de Westdijk en de Meent. Dit pad was
verboden voor onbevoegden. De meentbeambte, met de fraaie titel bulleboer, stuurde iedereen terug. Wie
ongestoord het strand bij de Koeienzee bereikte was veilig, het strand was van de Nederlandse staat.

Herinneringen
Mijn oudste herinneringen gaan terug tot 1939. Met de hele Bewaarschool ging ik onder leiding van twee
nonnen naar het strand. Zwemmen was er niet bij, wel ‘pootjebaaien’ en kuilen graven. Een paar jaar later ging
ik, samen met mijn oudere broer, naar het strand. Mijn broer liep in het water en ik moest er ook in komen. Hij
wist al wat de gevolgen voor mij waren.
Zonnebrandolie was onbekend en terwijl ik een prachtig zandkasteel bouwde, werd ik vuurrood. De volgende
dagen hingen de verbrande vellen op mijn rug. We droegen degelijke badpakken, die onze borst en een gedeelte
van de rug bedekten. Er waren echter ook jongens die niet eens een zwembroek
Herinneringsplaats
bij zich hadden. Misschien was het uit armoede of ze mochten van hun strenge
• De plaats van de
Christelijke ouders niet op zondag zwemmen. Die jongens losten dat op door
vroegere koeienzee
hun ouderwetse onderboek achterste voren aan te trekken.
is te bereiken via het
Rond 1950 vervuilde de kust en ontstonden er rieteilandjes. Bij de aanleg van
parallelweggetje van de
de Flevopolder dreven grote veenklompen naar de kust. Er kwam voldoende
A1 (noordzijde) en een
vruchtbare grond op het schone witte zand terecht waardoor de vegetatie
karrespoor. De plek is te
veranderde. De zeedistels verdwenen het eerst. Een gedeelte van de kust
zien vanaf het hek van
behoort thans tot het natuurreservaat ‘De Zanddijk’.

het mooie vogelgebied.
– Frans de Gooijer
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De kermis heeft een belangrijke plaats in het leven in
Blaricum. Niet alleen het kermisvermaak, maar vooral de
nevenactiviteiten, zoals het vuurwerk aan de vooravond
van de kermis, het ringsteken, de versierde sjezen, het
touwtrekken en het modderballet mogen zich in een grote
belangstelling verheugen.
Dat is niet altijd zo geweest, getuige een krantenartikel uit
1901: ‘Het valt niet te ontkennen, dat de kermis tekenen
van verval geeft en aan een kwijnende ziekte lijdt. Het zou
jammer zijn als deze afgelopen zou raken. De hoofdzaak is
wel dat er voor het volk niets gedaan wordt, waar het zich
mee kan vermaken. Het is wel een verblijdend verschijnsel, Versierde sjees (coll. Historische Kring Blaricum)
dat men meer en meer inziet, dat het herberg-in-en-uit en
het zich te buiten gaan aan sterke drank geen genot geeft. Was er geen jeugd die joelde en zong dan zou je
eraan kunnen twijfelen of er eigenlijk wel kermis was in de eerste zondag van oktober.’
De kermis begon destijds op die eerste zondag en duurde tot en met dinsdag. De jolijt bestond voornamelijk uit
het bovengenoemde herberg-in-en-uit. Hier en daar stond een tent, waar oliebollen en wat snoep voor de jeugd
werd verkocht. Het is niet bekend wat de aanleiding was, maar voor 1910 is de kermis verplaatst naar de eerste
maandag na 15 augustus t/m de daarop volgende woensdag. Er kwam aandacht voor het sjeesrijden. In eerste
instantie kwam dit niet erg van de grond, want de toenmalige pastoor vond het geen goed idee, dat jongens en
meisjes samen op dergelijke karretjes kwamen te zitten.
Zijn opvolger had daar veel minder problemen mee en moedigde juist aan dat de jongens een meisje van buiten
het dorp vroegen. Daarna ging het hard, er werden paardenrennen gehouden, waar veel mensen van buiten
Blaricum op af kwamen. Uiteindelijk resulteerden die in het fameuze Concours Hippique, dat nu niet meer wordt
georganiseerd.
In het begin van de jaren twintig kwamen de echte kermis activiteiten meer in zwang, zoals draai- en zweefmolens.
De kermis is verschillende malen van standplaats gewisseld. Eerst stonden de attracties op een terrein tussen
de Schoolstraat en de Raadhuisstraat,
daarna aan de Naarderstraat en tenslotte
aan de Huizerweg/Torenlaan in het
centrum. Alle genoemde activiteiten en
attracties komen nu ruimschoots aan hun
trekken, dus de Blaricumse kermis gaat
nooit verloren.
– Jan Verwaal

Ringsteken in de Dorpsstraat te Blaricum ca. 1935, voor de
toenmalige Blaricumsche IJzerhandel, nu Kruidvat
(coll. Historische Kring Blaricum)
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• De Blaricumse
kermis wordt jaarlijks
in de tweede helft van
augustus gehouden.
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De Kloosterkerk, tegenwoordig Comeniusmausoleum, met soldaten voor de poort van
de Weeshuiskazerne
tijdens mobilisatie in
de Eerste Wereldoorlog
(coll. auteur)

75. Non & monnik op Naardens kloosterdak
In 1992 werd het terrein van het voormalige Weeshuiskazerne-complex in Naarden bouwrijp gemaakt.
Op deze plek stond vanaf 1438 het klooster van het Mariaconvent van de zusters-tertiarissen. Tijdens de
graafwerkzaamheden kwamen enkele merkwaardige dakpannen te voorschijn. Eén ervan was geheel intact en
had een lengte van 31 cm en een breedte van 16 cm. In de lengterichting was in de holle kant een smalle gele
baan geglazuurd. Andere pannen waren tapvormig en zonder glazuur.
Uit verschillende bronnen blijkt dat dit type dakbedekking uit de middeleeuwen stamt. In de late middeleeuwen
werden in de steden de houten woningen vervangen door stenen. De rieten daken verdwenen en ervoor in de plaats
kwamen leien, daktegels en dakpannen. De soort dakbedekking was vaak afhankelijk van de streek waarin de stad
lag. De grondstof voor de steen- en pannenbakkerij uit de omgeving bepaalde mede de uitvoering en de vorm.
De bij de Weeshuiskazerne gevonden dakpannen zijn vervaardigd in het IJsselgebied. Dit type is veelvuldig
toegepast op de daken van de IJsselsteden Deventer, Kampen en Zwolle. In het omliggende gebied, zuidelijk
begrensd door Nijmegen en westelijk door Amersfoort, worden de vondsten spaarzamer. Uit de bodem van
Amersfoort kwam slechts een enkel exemplaar, omdat in deze stad hoofdzakelijk de daktegel voorkwam.

Romeinse daken
Opvallend is de overeenkomst met de Romeinse daken en de nog steeds voorkomende dakbedekking in ZuidEuropa. De opbouw van het dak bestaat uit onder- en bovenpannen. De onderpannen worden ‘nonnen’ en de
bovenpannen ‘monniken’ genoemd. De ‘weeshuispan’ met het geglazuurde gootje is een ‘non’. Het geelbruine
loodglazuur moest de waterdichtheid van de pan vergroten. De breedte van de strook glazuur is een hulpmiddel
bij de datering. Bij een bepaling uit Deventer anno 1434 moest de strook minstens een breedte hebben van
twee vingers en vanaf 1514 moest het drie vingers zijn.
Het dure zogenaamde ‘dubbel dak’ vergde een sterke dakconstructie. Hierbij werden over de naden van de
‘nonnen’ de bovenpannen of ‘monniken’ gelegd. Deze bovenpannen waren tapvormig en niet geglazuurd. Stellig
hebben de gevonden ‘nonnen’ op het kloosterdak gelegen. De ‘monniken’ hebben op hun buurt weer de ‘nonnen’
gedekt. De propaganda uit de Tachtigjarige Oorlog heeft kennelijk zijn sporen in het spraakgebruik achtergelaten.
Bij de bouw van het klooster zijn de dakpannen mogelijk vanuit Kampen via
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de Zuiderzee naar de Naardense zeehaven verscheept. Uit oude documenten
• Voormalige
blijkt het contact tussen Naarden en de IJsselsteden Kampen en Deventer. Met
Weeshuiskazerne:
de vondst van anderhalve ‘non’ en ’monnik’ is Naarden de meest westelijke
Comenius Museum,
vindplaats van dit type ‘IJsseldakpan’ geworden.
– Frans de Gooijer

Kloosterstraat 33,
Naarden.

De Gooische Bazar W.G. Brom, met de eigenaar voor zijn zaak op de Brink in Laren, op de hoek met
De Rijt (coll. auteur)

76. De zoeaaf en de prinses
Op een mooie dag in juni 1888 was er hoog bezoek in Laren. Op die dag bezochten twee dames de ‘Gooische
Bazar’ van oud-zoeaaf W.G. Brom aan de Brink 17. Eén van de dames bleek afkomstig te zijn uit Italië en zij was
aangenaam verrast toen bleek dat de heer Brom vloeiend Italiaans sprak. Dat had ze in zo’n dorpje natuurlijk
nooit verwacht. Hij vertelde haar dat hij dat had geleerd toen hij tussen 1866 en 1870 in Italië vertoefde toen hij
diende als pauselijke zoeaaf. De dames babbelden heel gezellig en vertelden dat ze een rijtoer hadden gemaakt
in een tweespan van Hotel Hamdorff. Ze waren heel enthousiast en opgetogen over die rijtoer die hen door de
mooiste plaatsen van het Gooi had gevoerd. Ze waren ook heel erg tevreden over de bediening in het hotel.
De ene dame had zich voorgenomen een souvenir uit Laren mee te nemen voor haar dochtertje. Ze bestelde een
paar stuks boerenkinderkleding en sprak af dat ze die enkele dagen later zou komen afhalen. De volgende dag
ontving Brom een briefkaart waaruit bleek dat de Italiaanse dame prinses Bagnara van Rome was. Ze was voor
een behandeling bij de bekende dokter Mezger en logeerde in het Amstelhotel in Amsterdam, waar hij praktijk
hield. Hare koninklijke hoogheid verzocht de bestelling naar Amsterdam te verzenden. Hier zag Brom zijn kans
schoon en schreef in zijn antwoord dat hij zelf de bestelling zou komen afleveren. En zo gebeurde het dat Brom
met z’n beste pak aan op woensdag 20 juni 1888 naar Amsterdam reisde met de bestelling en op audiëntie
werd ontvangen bij prinses Bagnara. De ontvangst was zo hoffelijk geweest dat
Herinneringsplaats
hij over die dag nog jaren aan iedereen zou vertellen wat hem was overkomen.
• Voormalige winkel van
De prinses bracht nog één keer een bezoek aan Laren en dat was op zondag 24
zoeaaf Brom: Brink 17,
juni om de St. Jansprocessie bij te wonen.

Laren.
– Bep De Boer
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Het achterhuis van
stadsboerderij Zwanenburg (foto auteur, naar aquarel van G.T.H. Benink, 1945)

77. Zwanenburg – een Naardense stadsboerderij
Tot het midden van de twintigste eeuw waren er in Vesting Naarden veel ‘onverklaarbaar bewoonde
woningen’. Boven de deur van zo’n krot hing een groot wit bord met zwarte letters met de misleidende tekst:
‘ONBEWOONBAAR VERKLAARD’. De bewoners van deze panden hadden het twijfelachtige voordeel dat ze
geen huur hoefden te betalen.
Temidden van de woonhuizen stond een aantal boerderijen die vroeger tijdens een belegering de bevolking
van voedsel voorzagen. In 1967 verdween het laatste boerenbedrijf en werd de zeventiende-eeuwse boerderij
Zwanenburg afgebroken. Men zag niets in restauratie van het bouwvallige pand. De houtwormen hielden elkaar

Het achterhuis van
stadsboerderij Zwanenburg (foto auteur)
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Mestvaalt tegen de koeienstal van Zwanenburg, een toestand die niet iedereen kon waarderen
(foto auteur)

bij de hand om hun voedselbron niet te laten instorten. Voedsel genoeg in het zware eiken gebinte van de hoge
kapconstructie. ‘s Winters moest er sneeuw geruimd worden op de vliering, hilder en hooizolder, sneeuw joeg
door de open dakpannen.

Schilderachtig
Het pand was wel schilderachtig. Verschillende kunstschilders vereeuwigden de achterzijde met de toren van de
Grote Kerk op de achtergrond. De boerderij van 25 x 13 meter bestond vooral uit de koeienstal en de hooischuur.
Het woongedeelte was maar klein; de indeling dateerde uit de negentiende eeuw. Van de drie bedsteden was
er nog één als slaapplaats in gebruik. Als ouderlijke slaapkamer diende de opkamer met wit gekalkte muren en
een tegelvloer. Onder deze vloer lag de gewelfde kelder, gevuld met weckflessen en grote Keulse potten. Aan
de straatzijde de voorkamer die, hoewel geen pronkkamer, zelden werd gebruikt. Gehuisd werd in de donkere
achterkamer; het daglicht kwam door één raam met kleine sponningen. In het keukentje ontbrak een kraan of
pomp. Buiten op het ruime erf stond wel een grote houten pomp met koperen tuit en een waterput.
Op het erf stonden ook de ‘bijgebouwen’, een grote wrakke schuur en een melkhok met aangebouwd afdak.
Onder het afdak bevond zich een ouderwets stenen wasfornuis met ingemetselde
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ketel, gestookt met takkenbossen en afvalhout. Zacht waswater werd met een
• De boerderij
akertje uit de waterput gehaald. Naast het wasfornuis, achter een scheefgezakte
Zwanenburg stond
deur, bevond zich de poepdoos, een houten kist met een rond gat. In de wanden
tot 1967 in de
zorgden de kieren tussen de planken voor goede ventilatie. Een bezoek eraan
Bussummerstraat, nrs.
was in de winteravonden een hele expeditie. Vijftien meter lopen over het
27, 29 en 31, Naarden;
spiegelgladde erf en alleen gewapend met een brandende kaars in een blaker.
• Een voormalige
Veel oud-Naarders hebben nostalgische herinneringen aan deze boerderij.
stadsboerderij is het
Dergelijke valse romantische beelden brachten Paul van Vliet er toe een boertje
gerestaureerde hoekpand
te spelen, dat buitenstaanders in de maling nam met de woorden: ‘Dat zijn leuke
Gansoordstraat 31 en
dingen voor de mensen’.

Pijlstraat 12, Naarden.
– Frans de Gooijer
De dood van een erfgooier - 7. Landschap, plaatsen & locaties

111

‘De Hoeve’, Hein
Keverweg 1 Laren,
in 1950 (coll. auteur)

78. Het oudste schoolgebouw van Eemnes
Veranderingen zijn altijd een mooie gelegenheid om eens terug te blikken. Na jaren van voorbereiding
is in september 2007 de nieuwe clusterschool van Eemnes in gebruik genomen. De drie huidige scholen
in de Zuidbuurt, de Mariaschool (R.K.), de Wegwijzer (Prot. Chr.) en de Zuidwend (Openbaar) konden hun
respectievelijke deel van de school in het nieuwbouwplan ‘het Vierkante Bosje’ betrekken.
De gebouwen van de Wegwijzer en de Zuidwend, die stammen uit 1969 en zeker niet voor de eeuwigheid
gebouwd waren, ruimden hun plek voor seniorenflats. Het gebouw van de Mariaschool ging naar een
kinderopvang. Van al hun directe voorgangers is geen enkel gebouw bewaard gebleven.
Er is echter één gebouwtje in Eemnes, tegenover de voormalige Pieterskerk ofwel ‘Dikke Torentje’, Wakkerendijk
220-224, dat geldt als het oudste schoolgebouw van Eemnes. Het heeft veel weg van een boerderijtje, maar
het was tot 1886 de dorpsschool van ‘Binnendijk’ en al in 1806 in bezit van de gemeente. Er was slechts één
schoolmeester die in het voorhuis woonde.
De afschaffing van het bijbelonderwijs in de negentiende-eeuwse (openbare) dorpsschool veroorzaakte veel
emoties die leidden tot de Schoolstrijd en uiteindelijk tot de verzuiling in het onderwijs. Eemnes had een
gemengde bevolking van katholieken en hervormden. Dit hield in dat de elkaar opvolgende schoolmeesters
bij toerbeurt van deze gezindten moesten zijn. Zo volgde in 1868 de katholieke meester Staal, de hervormde
meester Koning op. Staal bleef lang en de hervormden waren onder andere niet erg te spreken over zijn
onderricht in ‘chorale zang’, die juist in hun kerk zo van belang werd geacht.
De eerste barsten in het oude openbare onderwijs te Eemnes kwamen met de stichting van de Heilig Hartschool
voor meisjes. Met de onderwijswet van 1857 in de hand en op aandrang van ds. Doornveld, voorvechter van
protestants-christelijk onderwijs, kwam het hervormde kerkbestuur van de beide Eemnessen in 1882 tot de
oprichting van de School met den Bijbel, waar nu de Braadkamp is. Dit en de bouw van een nieuwe openbare
school in de Kerkstraat in 1886 waren de nekslag voor het schooltje in Binnendijk.
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Het feit dat het gebouw zich leende voor andere functies zal het behoud
• Oude school:
geweest zijn. Het heeft nog dienst gedaan als café en boerderij. Tegenwoordig
Wakkerendijk 220-224,
is het een woonhuis.

Eemnes.
– Jaap Groeneveld

Wakkerendijk 220,
voormalige dorpsschool van Eemnes
Binnen (foto W. van IJken)
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79. De Hoeve te Laren
Het gebouw ‘De Hoeve’, het dagverblijf voor mensen met een beperking aan de Hein Keverweg 1 te Laren, was
rond 1900 een heel ander pand, dat gebouwd werd voor de dames De Swart en Van Kerckhoff.
De schilderes Emilia Maria Francisca van Kerckhoff werd geboren te Zwolle op 26 januari 1867. Haar vriendin
de beeldhouwster Elisabert Sara Clasina de Swart werd geboren te Arnhem op 6 augustus 1861. Zij was de
enige Nederlandse leerlinge van Auguste Rodin. De schilderes Van Kerckhoff kwam op 25 april 1899 naar Laren
en haar vriendin al op 24 mei 1898. Op 27 maart 1900 kochten zij van Jan Hamdorff drie percelen bouwgrond
aan de Oude Drift voor 1800 gulden. Op die percelen lieten zij door aannemer Richter uit Blaricum ‘De Hoeve’
bouwen. In dit huis woonden en werkten de kunstenaressen. Later kreeg de weg de naam Hein Keverweg naar
de kunstschilder Hein Kever, die op een steenworp afstand woonde aan de Naarderstraat. Museum Singer Laren
heeft een beeld van Sara de Swart in de collectie, een naakte jongensfiguur.
En dan komt de componist Gustav Mahler naar Nederland. Mahler’s Tweede Symphonie werd in 1904 in
Amsterdam op twee achtereenvolgende dagen opgevoerd in het Concertgebouw onder leiding van de
componist zelf. Tussen de beide uitvoeringen gaan Gustav Mahler, Willem Mengelberg met zijn vrouw en
Alphons Diepenbrock met zijn eega, die aan de Drift woonden, op 27 oktober 1904 op bezoek bij de twee
Larense kunstenaressen. Het gezelschap gebruikt gezamenlijk de maaltijd in ‘De Hoeve’.
Op 21 november 1908 vertrokken de beide dames naar Oostenrijk. Het zal wel een studiereis zijn geweest want
in 1911 kwamen ze weer naar Laren. Ze werkten nog een paar jaar in ‘De Hoeve’, maar vertrokken in 1914 al
weer, ditmaal naar Rome. Dan maken we een grote stap in de geschiedenis van ‘De Hoeve’. In de zomer van
1949 werd het gebouw aangekocht door de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en werd het een
vakantiehuis, ook wel buitencentrum genoemd. Op 28 januari 1950 was de officiële ingebruikstelling.
Toen het buitencentrum niet meer voldeed aan de eisen des tijds werd het ingericht als dagverblijf voor mensen
met een beperking. Maar het bleek na verloop van tijd verouderd en het werd
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afgebroken om plaats te maken voor een heel nieuw gebouw. Na vele jaren gebruik
• Op Hein Keverweg 1,
is het weer afgebroken en is er een derde versie van de ‘De Hoeve’ gekomen.

Laren, stond ‘De Hoeve’.
– Bep De Boer
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De oorspronkelijke
pomp in de tegenwoordige Raadhuisstraat omstreeks
1910, toen nog de
Wijde Marktstraat
(coll. Stads- en Streekarchief te Naarden)

80. Het einde van de Naardense stadspompen
Op de hoek van de Raadhuisstraat en de Marktstraat in Naarden staat een houten waterpomp. Het is een
replica van de oude stadspompen, waarvan er ooit 30 stuks binnen de vesting stonden. Naarden liep in 1900
wel voorop met de elektriciteitsvoorziening, maar met de aanleg van waterleiding wilde het maar niet lukken.
Veel inwoners zagen de noodzaak daar niet van in. Veel huizen hadden de beschikking over een eigen pomp en
een regenwaterput. Het regenwater was ’zacht’ en werd vooral gebruikt voor de was.
De overige bewoners maakten gebruik van de stadspompen. Generaties bewoners waren ermee vertrouwd.
Minstens vanaf het midden van de 18e eeuw zorgden de stadspompen voor de openbare watervoorziening. Het
binnenstadje was op zandgrond gebouwd en het grondwater zat niet al te diep. De wel waarop iedere pomp
stond, lag maar amper drie meter onder het straatoppervlak.
Het was de bewoners wel opgevallen dat het water van de ene pomp verschilde van dat van een andere.
Als het water merkbaar vervuild was, bijvoorbeeld via een beerput of mestvaalt, kwam er een bordje ‘GEEN
DRINKWATER’. Sommige pompen waren populair, omdat het als drinkwater beter smaakte. Men liep daarvoor
graag een straatje om.
Op oude ansichtkaarten van vestingstraten zijn de pompen goed te zien. De foto’s zijn zwart/wit en alleen de
witte belijning is zichtbaar. In tegenstelling tot de groene kleur van de replica, waren ze blauw geschilderd.

Voor het blok
In de Kloosterstraat stond een stadspomp bij de ingang van de Weeshuiskazerne. Het is mogelijk dat die pomp
de gemeenteraad voor het blok heeft gezet. De gezondheid van dicht op elkaar gelegerde militairen kon bij
slechte waterkwaliteit tot ziektes leiden. Het zal dan ook niet toevallig zijn dat het water van alle openbare
pompen onderzocht werd in een laboratorium van het leger.
Uit het onderzoek bleek, dat veel pompwater vervuild was door de directe aanwezigheid van beerputten en
mestvaalten. Inmiddels was men in 1904 wel begonnen met de aanleg van de waterleiding. De aansluitingen
op de waterleiding waren in het begin op vrijwillige basis. Veel inwoners bleven
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zich behelpen met het gratis pompwater.
• Een replica van
Ter bevordering van het waternet kregen de aangeslotenen aan de post van
een stadspomp staat
hun deur een klein rond blauw schildje. Met goed fatsoen kon je dan niet
naast het Stadhuis,
achterblijven. Het duurde tot 1919 voordat het gemeentebestuur de beslissing
hoek Markstraatnam om ook de laatste stadspompen op te ruimen.

81. Waarom de Hilversumse Meent bij Hilversum zit
Als relatieve buitenstaander heb ik mij altijd verbaasd over de
gemeentegrenzen in het Gooi. Het is aardig complex, omdat
stukken bebouwde kom tegen andere gemeenten aangeplakt
zitten. Voor een deel is de situatie zo gegroeid in de tijd dat er nog
geen bestemmingsplannen waren (de Huizense buurtschappen
Huizer Hoogt tegen Blaricum en Crailoo tegen Bussum) en
bebouwde kommen van verschillende plaatsen tegen elkaar aan
groeiden (Naarden-Bussum, Laren-Blaricum).
Van meer recente datum zijn de Hilversumse Meent bij Bussum als
wijk van Hilversum en de Blaricumse wijk Bijvanck die overloopt in
de Huizer Oostermeent. In het laatste geval loopt de gemeentegrens
zelfs door de huizen omdat het aanvankelijk de bedoeling was de
wijk over te doen aan Huizen in ruil voor het Huizer Hoogt, zodat
het probleem zich vanzelf zou oplossen. Toen de bewoners er
eenmaal zaten, kwamen er heftige emotionele protesten omdat ze
liever bij Blaricum hoorden. De waarde van de huizen zou dalen en
Blaricum staat natuurlijk ook chiquer op het visitekaartje.
In het geval van de Hilversumse Meent is er nog iets bijzonders De gemeentekaart van J. Kuyper uit 1867,
aan de hand. Wie de hedendaagse gemeentegrens bekijkt waar-op de Hilversumse Meent als Gooische
zal ontdekken dat het gebied rond de plaats Hilversum met Meent staat aangegeven. De uitstulping rechts
omliggende natuurreservaten een tamelijk afgerond geheel bij Bussum was de door Huizen afgestane Busvormt. Maar dan ineens in de noordwesthoek kruist bij Bantam summer Eng (!), die later bij Bussum kwam
de gemeentegrens de Bussumse Franse Kampweg tweemaal op (Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, Hilversum)
een afstand van circa 100 meter. De Hilversumse Meent zit als een
soort enclave met deze navelstreng aan de gemeente Hilversum vast.
Hoe is dat zo gekomen? Vanouds waren de gronden in het Gooi evenredig over de stad Naarden en de
dorpen verdeeld, en dan wel zo dat elk dorp een deel van bepaalde soorten grond had. Zo had elk dorp bij de
Zuiderzeekust een gedeelte van de natte maatlanden voor hooi. Meer landinwaarts lagen de weiden en, nog
dichter bij huis, de heiden. In de Bouwvenen bij Blaricum had zelfs elke plaats een stukje gekregen toen die in
1535 van Eemnes naar het Gooi overgingen.
Met de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden werd definitief afscheid genomen van de chaotische
bestuursvormen uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De voormalige (dorps)gerechten en
steden werden gemeenten. De grenzen van alle gemeenten moesten opnieuw worden vastgesteld, waarbij de
grens volgens een Koninklijk Besluit van 1818 één aaneengesloten lijn moest zijn.
Voor het Gooi betekende dit dat de oude lappendeken herverdeeld moest
Herinneringsplaatsen
worden. Dat werd gedaan op basis van gelijke belastinginkomsten uit de
• Hilversumse Meent:
betreffende gronden. Heide bracht minder op dan maat- en weilanden. Het
ten westen van Bussum;
heeft even geduurd, tot men er in 1824 uit was. Hilversum kreeg toen een stuk
• Oude verbindingsweg,
grond van Huizen bij Bussum met de Bussummer Eng in ruil voor de maatlanden
grotendeels over
in de Oostermeent. De Hilversumse Meent kon bij Hilversum blijven door de
Bussums gebied:
kunstgreep met de ‘navelstreng’.

Raadhuisstraat, Naarden.
– Frans de Gooijer
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Melkmeent, Bussum.
– Jaap Groeneveld
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Anna’s Hoeve in de
gloriedagen in de jaren
zestig (coll. auteur)

82. Anna’s Hoeve
Omstreeks 1960 werd mij al verteld dat de berg van
Anna’s Hoeve door mensen was aangelegd. Voor mij
werd het persoonlijk interessant omdat mijn opa daar,
als werkloze in de crisistijd, aan mee had gewerkt.
Ook de herkomst van de naam Anna’s Hoeve had mij
altijd geïntrigeerd. Wie was die Anna die haar naam
had gegeven aan het gebied? Toen ik bij de regionale Suikerzakje van Anna’s Hoeve (coll. auteur)
en lokale geschiedenis betrokken was geraakt, dook ik
ook in de geschiedenis van Anna’s Hoeve. Eén van mijn eerste acties was een bezoek aan het bosrestaurant om
te vragen of zij ‘iets wisten over Anna’. De restauranthouder vertelde mij het verhaal over een boerendochter die
ter plekke tolgelden inde en die tevens een herberg runde. De man vroeg aan mij of ik het verhaal van Anna zou
willen opschrijven. Dan zou dat heel mooi op de placemats gedrukt kunnen worden. Het liep echter wat anders!

Oudste geschiedenis
Oorspronkelijk was het gebied Anna’s Hoeve onderdeel van het uitgestrekte heidegebied dat de Gooise akkers
omringde. De heidegebieden waren van de staat en werden door de Erfgooiers gebruikt. Zij hadden eeuwenlang
gebruiksrechten op de Gooise gronden, maar die waren niet hun eigendom. Daardoor bleek het moeilijk om
deze te verkopen voor ontginning. Pas dank zij interventie van notaris Albertus Perk konden de staat en de
gebruikers tot een oplossing komen. Er kwamen twee ‘scheidingen’, gevolgd door heideveilingen.
In 1843 verkreeg prof. dr. Gerardus Vrolik 31 hectare heidegrond in erfpacht. Vrolik had op Drakenburg een
buitenhuis. Met de koop van heidegronden in de omgeving van het Laarder Waschmeer, kon hij zijn grondgebied
naar het westen uitbreiden. Bij dat meer liet hij een huisje bouwen dat hij naar zijn (tweede) vrouw noemde.
Anna Elisabeth van Swinden.
Kleinzoon Willem Karel Marie legde de eerste steen. Na Vrolik was Anna’s Hoeve in bezit van andere families.
In de loop van de tijd waren de heidevelden verdwenen en was het landschap veranderd in een bosgebied met
akkers en weilanden.

pauzeren. Het was een soort ‘primitieve boerenherberg’. In 1934 begon J. van der Veen er zijn theeschenkerij en
net voor de oorlog investeerde hij in een muziektent, waar Ger de Roos en zijn ‘Rascals’ nog optraden.
Omstreeks 1950 kreeg E. Kreekel Anna’s Hoeve in erfpacht. In 1950/1951 liet hij er een werkplaats bouwen
en speeltuinattracties aanleggen. In dat laatste jaar verrees er ook een groot restaurant. De vraag is wel of
de gemeente Hilversum dit allemaal mocht doen. In de verkoopvoorwaarden van 1931 stond: ‘De gemeente
zou geen terrein mogen verkopen of exploiteren voor bedrijven of woningbouw’. Anna’s Hoeve kreeg allerlei
kermisachtige attracties. Zo kwamen er een achtbaan, spookhuis, een treintje, reuzenrad, botsauto’s.

De laatste jaren
Met 24 meter N.A.P. behoort de berg van Anna’s Hoeve tot de hogere bergen van het Gooi. Veel wandelaars
en fietsers kwamen in hun vrije tijd genieten van het fraaie uitzicht vanaf de berg. In de winter bood de berg
gelegenheid tot flinke afdalingen over de besneeuwde hellingen. Menig sleetjerijder probeerde tot aan de
weg of de vijver te komen. De vijver voor de berg was in de jaren zestig in gebruik als roeivijver. Je kon er
stalen roeibootjes huren. ’s Winters werd er geschaatst. Maar ook voor de sport kon je er terecht. Er waren
voetbalvelden, een wielerbaan, men deed aan handbal en een hondenclub had er zijn onderkomen. Ook vonden
er wandel- en hardloopevenementen plaats zoals de Avondvierdaagse en de Maple Leaf Loop.
Het bosrestaurant, voor feesten en partijen, ging over naar een nieuwe eigenaar. Hij maakte er een fraai
Castellum Novum van. Toch al vrij snel omgedoopt in Paviljoen Anna’s Hoeve. Het restaurant brandde af en de
ruïne werd pas veel later opgeruimd. Treurnis alom, want ook het milieu kwam negatief in het nieuws.
Al heel lang was bekend dat de grond en de waterbodems ernstig vervuild
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waren, maar het duurde nog vele jaren voordat het Wasmeer ‘op de schop ging’.
• Het anno 2012
De Speelweide, ooit aangelegd met vergraven vuilnisgrond, werd ook gesaneerd.
vervallen huisje Anna’s
Thans is men volop bezig met de plannen voor een nieuwe waterzuivering en
Hoeve staat aan de
een complete nieuwe woonwijk.
Weg over Anna’s Hoeve,
Het huisje Anna’s Hoeve staat er nog. Het wordt bewoond door krakers. De
Hilversum, aan de
gemeente wil het slopen. De Historische Kring Albertus Perk wil het graag
Hilversumse zijde van de
behouden en zeker niet alleen de oude gevelsteen, die ons herinnert aan de
heuvel bij de vijver.
eerste eigenaar: Gerardus Vrolik.
– Kees van Aggelen

Kermisattracties
In 1932 kwam de gemeente Hilversum in bezit van Anna’s Hoeve. Dat bestond uit een natuurgebied waarop een
dubbele woning stond. Deze woningen vormden oorspronkelijk het huis Anna’s Hoeve.
In de crisisjaren besloot de gemeente Hilversum het natuurgebied aan te pakken. De vuilnisbelt in de buurt werd
vergraven en er werden siervijvers aangelegd. Het ontwerp was van W.M. Dudok in samenwerking met J.H.
Meijer. Er kwam een berg, bestaande uit vuilnis, afgedekt met zand dat bij de aanleg van de siervijvers vrijkwam.
Het werk werd uitgevoerd in de zogenaamde werkverschaffing. De werklozen konden bij de dubbele woning
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De speeltuin was een
trekpleister, onder andere voor schoolreisjes
(coll. auteur)
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83. De watertoren van Laren
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland schreef in 1931 een prijsvraag uit voor het maken van
een ontwerp voor een te bouwen watertoren in Laren. Het nodigde zes architecten uit, namelijk Th.W. Rueter
uit Blaricum, ir. Sangster uit Den Haag, ir. Swier uit Haarlem, J. Baanders uit Laren, Wouter Hamdorff uit Laren
en ir. Mertens uit Bilthoven. De laatste trok zich terug en uit de vijf inzendingen werd het ontwerp van Wouter
Hamdorff (1890-1965) gekozen.
De bouw is begonnen in 1931 en was in 1934 voltooid, waarna de watertoren in gebruik kon worden genomen.
De toren is ruim 35 meter hoog en staat op 28 meter boven AP. In de toren is een dubbel waterreservoir van
gewapend beton. Elk reservoir heeft een inhoud van 50 kubieke meter. Het metselwerk van het gehele complex
is uitgevoerd in een zeer heet gebakken en daardoor onregelmatig vervormde steen die geheel past in de
romantische architectuuropvatting van Hamdorff. De watertoren met bijbehorende woningen en kantoor is
tegenwoordig een provinciaal monument van bedrijf en techniek.
In vroeger jaren was het mogelijk om de toren te beklimmen tussen 1 mei en 1 oktober. Je had dan een prachtig
uitzicht over het Gooi en ver daarbuiten. De intree was toen ƒ 0,10 per persoon en kinderen onder geleide
mochten voor een stuiver de toren op.
De geschiedenis van de watervoorziening gaat
heel ver terug. Met grote stappen gaan we door de
historie. In de prehistorie maakte men waterzakken
van magen of huiden van dieren. Later bouwden de
Grieken en Romeinen aquaducten die met houten
buizen water vanuit de bergen naar de huizen
vervoerden. In de vierde eeuw beschikte Rome over
91 km waterkanalen. Vanaf het jaar 1000 vond een
snelle groei van de steden plaats. Er was steeds meer
goed drinkwater nodig.
Vanaf de middeleeuwen werd een hooggeplaatst
waterreservoir een vast onderdeel van het watersysteem. In 1581 werd in Londen een pompinstallatie
gebouwd met een 36 meter hoge toren door de
Nederlander Pieter Morrees, in Engeland beter bekend
als Peter Morris. In 1854 werd in ons land de eerste
drinkwaterleiding in gebruik genomen en in 1968 was
99% van de woningen in Nederland op het waternet
aangesloten. Voor zover bekend staat op het terrein
van het Paleis Soestdijk de oudste watertoren van
Nederland. Die werd rond 1680 gebouwd om de
fonteinen te laten spuiten.
– Bep De Boer

De watertoren van Laren (foto Jaap Groeneveld)

118

De dood van een erfgooier - 7. Landschap, plaatsen & locaties

Herinneringsplaats
• Watertoren bij
Rijksweg-West 29,
Laren.

Ansichtkaart uit
1910 met Melis
van de Akker met
zijn haakproteses
(coll. Historische Kring
Loosdrecht)

84. Het tolhek in Oud-Loosdrecht
Van de verschillende tollen die ooit in Loosdrecht in gebruik zijn geweest is geen sluitend overzicht over bestaan
en bediening voorhanden. Over een drietal tollen hebben we gegevens, over een vierde die in de Boomhoek tussen
Nieuw-Loosdrecht en Breukeleveen gestaan moet hebben, zijn ons geen afbeeldingen en gegevens bekend.
Tollen werden soms opgeheven, opnieuw ingesteld of wisselden van eigenaar. De tol in Oud-Loosdrecht stond
in 1860 op de plaats die nu bekend is als Oud-Loosdrechtsedijk 236 en de tolgaarder was J. van Rijn. Van 1875
tot 1923 stond de tol bij huisnummer 276 met tolbaas Melis van de Akker. Een zwart-wit prentbriefkaart uit
1916 toont die tol. Links op de afbeelding staat Van den Akker, die bekend was om de haken die zijn handen
vervingen die hij had verloren bij het onschadelijk maken van granaten tijdens zijn diensttijd.
In 1924 werd het hek verplaatst naar Oud-Loosdrechtsedijk 286 en werd Arie Pijl tolgaarder. In 1925 naam Aldert
Hartog de tol over en verplaatste hem naar nummer 147. Op 31 december 1928 werd de tol buiten gebruik
gesteld en lichtten tolbaas Hartog en zijn vrouw ‘des namiddags ten twaalfe ure’ het tolhek uit zijn beugels.
Het hek is bewaard gebleven en heeft, na een restauratie door de gemeente Loosdrecht, in 1994 een plaats
gekregen aan de Horndijk aan het begin van het fietspad langs de Loenderveenseplas (ook wel Waterleidingplas
genoemd) naar Kortenhoef. De kleurenafbeelding toont de huidige situatie.
In 1996 is er een bord bij geplaatst waarop de tarieven
uit 1878 staan vermeld. Fietsers moesten 1½ cent
betalen. Voor een paard of ezel betaalde men 3 cent,
voor elk rundbeest 1½ cent, voor een kalf, schaap of
varken 1 cent. Het tarief voor een ‘rijvoertuig mechanisch
voortbewogen’ bedroeg
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5 cent per wiel. Het maxi• Tolhek aan de
mum tarief was 50 cent
Horndijk, Loosdrecht,
voor een ‘kudde schapen
aan het begin van
of varkens sterker dan 50
het fietspad langs de
stuks.’
Het bewaarde tolhek in Oud-Loosdrecht (coll.

Loenderveenseplas.
– John Mol

Historische Kring Loosdrecht)
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85. De hooibergen in Blaricum
Hooibergen zijn nog steeds zo’n normaal verschijnsel in het Nederlandse landschap, dat weinigen erbij stil zullen
staan, dat hierachter een heel verhaal zit met belangwekkende historische, technische en maatschappelijke
uitlopers. Weliswaar worden hooibergen in veel gevallen niet meer als zodanig gebruikt omdat in de bijbehorende
boerderij de boer is teruggetreden en de burger zijn opwachting heeft gemaakt. De oorspronkelijke hooiberg is
echter ook in deze gevallen functioneel en de eigenschappen goed herkenbaar.
Het gebruik van hooibergen gaat heel ver terug in de tijd en ze waren verspreid over verschillende delen van
Europa. Hun opzet was vaak eenvoudig, maar ze waren zeer functioneel voor het doel waarvoor ze gebouwd
werden: het opslaan van grote hoeveelheid hooi en oogsten van andere agrarische producten.
Er zijn diverse types hooibergen. Als de oogst vanaf de grond is opgetast – op een stapel takken – spreekt
men van een kapberg. Is daarentegen op enige hoogte een tasvloer aangebracht, waarop hooi en koren kan
worden getast, spreekt men van een steltenberg. In een aantal gevallen was er voldoende ruimte om dieren te
stallen onder de tasvloer door de onderste ruimte zijdelings uit te breiden naar schuurgedeelten. Dit type wordt
schuurberg genoemd.
Hooibergen worden ook wel ingedeeld naar het aantal roeden (palen), dat is gebruikt: eenroeders, tweeroeders
tot vijf en zes roeders. Ook is er een indeling naar de vorm van de kap: tentdak, zadeldak en schilddak, met
koekoek. Ten slotte komen ook nog regionale namen voor.
De geschiedenis van de hooiberg gaat mogelijk terug tot de laatste Bronstijd (vanaf 1500 voor Christus). Dit is
een interpretatie op basis van grondsporen. Middeleeuwse bronnen, bijvoorbeeld een oorkonde uit 1022, spreken
van opslag van hooi en graan, maar door het ontbreken van afbeeldingen is het niet zeker of dit hooibergen
betreft. De eerste tekening van een hooiberg is aangetroffen op een document uit de veertiende eeuw.
Hooibergen zijn door heel Europa verspreid geweest. In Nederland zijn er nog
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veel over, zij het niet alle in goede staat. De situatie in Blaricum onderscheidt
• Hooibergen:
zich daarbij niet in de eerste plaats om het aantal, hoewel 38 nog bestaande
bijvoorbeeld langs de
hooibergen niet mis is. Het bijzondere is echter de ligging. Alle 38 staan in de
Angerechtsweg en de
kom van het dorp, terwijl elders in het land juist veel exemplaren buiten de
Meentweg.
dorpskom staan.
– Jan Verwaal

Een oorspronkelijke kapberg met vijf
roeden en een rieten
kap aan de Angerechtsweg (coll. Historische Kring
Blaricum)
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Een ‘garage’ en een van de twee betonnen sokkels voor
Würzburg Riese paraboolantennes (foto René Ros)

86. Radarstation Seeadler

Een Würzburg Riese in naoorlogse
vreedzame dienst bij de NERA te
Nederhorst den Berg (coll. A. Kostelijk)

De Bloemendaler Polder is nog een groene vlakte, ingeklemd tussen de spoorlijn en de snelweg A1 naar
Amsterdam. Automobilisten – in de file – kunnen er nog van genieten. Een enkeling zal het misschien opgevallen
zijn dat er in het groen een paar verspreide bakstenen gebouwtjes staan, waarvan er één is verzakt en dat er
nog een paar betonnen ‘puisten’ liggen. Schuilplaatsen voor vee misschien, of een paar kleine bunkers?
Dat van die bunkers is ‘warm’, maar niet goed. Hier heeft tussen augustus 1943 en maart 1944 het Duitse
radarstation Seeadler geopereerd. Het was er één in een hele keten zogenaamde Himmelbett-stellingen
langs de Kanaal- en Noordzeekust. Ze hadden allemaal dierennamen waarvan gewoonlijk de eerste letter(s)
overeenkwam(en) met een plaats in de buurt. De S zou mogelijk verband kunnen houden met Schiphol, want
daar waren de jachtvliegtuigen gestationeerd, die de doelen van het radarstation volgden.
Het station had twee stel peil- en volgantennes van de nog in de kinderschoenen staande radartechnologie. Elk
had een paraboolantenne – een zogenaamde Würzburg Riese – die een krachtig hoogfrequent signaal uitzond
om van een geallieerd vliegtuig een reflectie terug te kunnen ontvangen. Deze antenne draaide niet continue
rond, maar werd door luchtmachtsoldaten op het vliegtuig gericht, nadat zij grofweg de richting gemeld hadden
gekregen. Het eigen vliegtuig, dat al paraat was in de lucht, werd erheen gedirigeerd en gevolgd door de andere
installatie, een hoge stellage met een draaibare peilantenne, de Y-Peiler. Dit vliegtuig had daarvoor een zender
met bekend signaal bij zich.
De gepeilde posities van beide vliegtuigen, jager en doel, werden door bewegende lichtpuntjes gevolgd op een
glazen plaat – Seeburg Tisch – en in de donkere nacht werd de jager zo door de commandant naar zijn doel
geleid. De werkwijze was zeer bewerkelijk. Eigenlijk was Seeadler vrij laat geplaatst om een gat bij Amsterdam
te vullen. Het is daarom maar kort actief geweest en eigenlijk was de techniek al achterhaald. Met zijn twee
installaties kon het maar twee doelen volgen, net als de meeste andere stations. Ze waren niet opgewassen
tegen de zwermen geallieerde bommenwerpers. Met het effectief uitschakelen van Schiphol als Duitse vliegbasis
op 13 december 1943, naast andere maatregelen, was het nut zwaar gereduceerd. De twee betonnen sokkels
– als puisten in het landschap – droegen de paraboolantennes. De schuurtjes
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herbergden generatoren en andere apparaten, terwijl er hier en daar in de
Y-Peilers
en
centrale
dienstgebouwen.
• Restanten van het
grond nog funderingen liggen van de
radarstation zijn te zien
Verscheidene mensen beijveren zich om deze resten uit de oorlog te behouden.
in de Bloemdaler Polder
Mee eens; zo’n sokkel zou een mooie fundering kunnen zijn voor een zichtbaar
vanaf de Rijksweg,
aandenken voor omgekomen vliegers. Is hij uiteindelijk toch nog nuttig!

Muiden.
– Jaap Groeneveld
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88. De Grutterij van Loosdrecht

87. Paviljoen Larenberg

Paviljoen Larenberg
omstreeks 1900
(coll. A. Doets, Loosdrecht)

Rond 1878 kreeg ene heer Bok uit Den Haag er lucht van, dat in Laren behoefte was aan een goed hotel. Niet
toevallig was hij familie van Cornelis Bok, de medeoprichter van de Gooische Stoomtram. Eerstgenoemde Bok
was bevriend met de Amsterdamse houthandelaar Desmonds, die toen de eerste partij Amerikaans grenen had
geïmporteerd, maar daarmee was blijven zitten; degelijk maar moeilijk te bewerken hout. Desmonds stak geld
in het hotel/kuuroord met restaurant, dat door de architect A.C. Bouma werd ontworpen en zijn deuren opende
in 1881. Het werd een zeer excentriek gebouw, waarvan de belvédère doet denken aan een Chinese pagode.
Ook al had de tram per 15 april 1882 Laren bereikt en tufte deze voor de deur van het hotel langs, de 40 kamers
bleven grotendeels leeg. Het hotel werd verkocht. De tram bleek overigens ook nog niet zo’n succes vergeleken
bij wat de aandeelhouders was voorgespiegeld. Na wat wisselingen van eigenaars nam de bekende Laarder Jan
Hamdorff het Paviljoen in 1890 over. Hij maakte er vooral een café-restaurant van om zijn eigen logement geen
concurrentie aan te doen. Op zijn initiatief begonnen rijke Gooise en Amsterdamse families er grote feesten en
recepties te houden. Veel kunstenaars logeerden in het Paviljoen.
Hamdorff is naar verluid zelf een keer op de toren geweest en daarna nooit meer. Hij is geblinddoekt naar
beneden gebracht, want hij kreeg hoogtevrees. De toren stond op een hoog punt ca. 12 m boven NAP (minder
hoog dan soms beweerd) en was ca. 35 m hoog, zodat men op hoogste balustrade een prachtig uitzicht had
over de omgeving en de Zuiderzee. Bij heel helder weer kon men zelfs Urk en Schokland zien liggen.
In 1900 deed Hamdorff het paviljoen van de hand. Voor de dag van de bezichtiging had hij veel cafégasten
gelokt met gratis consumpties, zodat de potentiële koper een goede indruk kreeg. Dit was de heer Dallayoux,
een ervaren restauranteigenaar uit Amsterdam. Hij wist de zaak nog beter dan Hamdorff tot bloei te brengen als
hotel-restaurant. In 1931 stopte hij. Zijn vrouw was overleden, de rijksweg was buiten Laren om gelegd en de
crisis zal ook wel mee hebben gespeeld. Na een plan om de zaak te heropenen door de volgende eigenaar ging
het Paviljoen in 1932 over aan een ontwikkelaar, die in 1933 de scheefgezakte
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toren moest afbreken. In 1935 werd het Paviljoen gesloopt.
• Restant van de
Er rest alleen nog de oprijlaan in de vorm van een strook grond met wat bomen
oprijlaan naar het
tussen twee velden op de eng, tegenover huisnummer Naarderstraat 67, die
Paviljoen, tegenover
eindigt bij de Paviljoenweg in Laren.

Aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 86 staat een gebouw dat al eeuwenlang bijna onveranderd is. In het
rijksmonument De Grutterij te Loosdrecht was voorheen een meelfabriek met woonhuis gevestigd. Het complex
is in 1920 in bezit van de familie Zijtveld gekomen. Enigszins in lijn met het vroegere doel van De Grutterij,
vestigde S. Zijtveld er zijn handel in graan en fourages, door de jaren heen uitgebreid met het malen en persen
van granen en andere grondstoffen in meel en de productie van brokjes voor koeien, paarden, schapen en
dergelijke. Vanwege de stormachtige ontwikkelingen in de agrarische sector besloot Henk Zijtveld eind 1999
in Loosdrecht te stoppen. Het veevoermengbedrijf aan de achterzijde is toen gesloopt waardoor De Grutterij
beter tot zijn recht komt.
Het is niet zeker wanneer het huidige pand De Grutterij gebouwd is. Volgens overlevering zou het huis uit 1634
stammen. Omdat er in het Rampjaar 1672/1673 in Loosdrecht veel huizen geheel of gedeeltelijk verwoest
werden door de Fransen, is dat niet erg waarschijnlijk.
De Grutterij werd al genoemd in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die 20 maart 1602
werd opgericht. De schepen zouden bevoorraad zijn met peulvruchten uit de Loosdrechtse grutterij. In ieder geval
kan geconstateerd worden dat De Grutterij thans één van de oudste zo niet hét oudste pand van Loosdrecht is.

Monument-beschrijving
Zoals in de Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht – Loosdrecht (1998) te lezen staat, dateert het voorste
deel van het tweebeukige pand uit de zeventiende eeuw. Het achterste deel ziet er negentiende-eeuws uit. De
twee achter elkaar gezette dwarshuizen staan schuin aan de weg. De voorgevel is asymmetrisch en zes traveeën
breed. Er zijn twee kleuren baksteen in verwerkt, de donkere is gebruikt voor het muurwerk en de lichte
voor de vensteromlijstingen, de vlechtingen en op de hoeken. Rechts uit het midden bevindt zich de ingang,
een paneeldeur met bovenlicht en een decoratieve omlijsting. Boven de voordeur bevindt zich een bijzondere
gevelsteen met de afbeelding van een rosmolen en de naam GRUTTERIJ. De initialen JZ op de gevelsteen staan
voor Joop Zijtveld. Aan de linkerzijde van de deur bevinden zich drie en aan de rechterzijde twee T-vensters. Het
meest rechtse venster heeft een kleiner formaat en is van de opkamer.
De oorspronkelijke functie van het pand is af te lezen aan het grote tweedelige luik en een hijsbalk onder een afdakje
in de rechter zijgevel van het achterste pand. Aan weerszijden van de hijsbalk en
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het luik bevindt zich een rondboogvenster met roedenverdeling. In de top bevindt
• De Grutterij: Nieuwzich een klein rond venster met roeden. Beide tuitgevels zijn voorzien van ankers
Loosdrechtsedijk 86,
en vlechtingen.

Loosdrecht.
– John Mol

Naarderstraat 67, Laren.
– Jaap Groeneveld
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De Grutterij anno 2012 (foto Jaap Groeneveld)

De gevelsteen (foto Jaap Groeneveld)
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89. Alambertskade versus Dirk A. Lambertszkade
Op de grens tussen de voormalige gemeenten Kortenhoef en Loosdrecht ligt sinds midden 16e eeuw een kade,
die doorloopt tot in de huidige gemeente Stichtse Vecht, ooit de gemeentegrens tussen Vreeland en Loenen.
Over de kade heeft altijd een pad gelopen, nu een fietspad met aan weerszijden uitzicht over de plassen. Het
bijzondere is dat hij aan beide einden een andere naam heeft: aan de Vreelandse kant Alambertskade, aan de
kant van Kortenhoef/Loosdrecht de Dirck A. Lambertskade.

Kaarten
In 1526 was nog geen sprake van een kade, maar in 1575 staat hij duidelijk als Lant Schijdinge aangegeven
op een kaart van Joost Jan Beeldsnijder. Destijds vormde hij de grens tussen Utrecht en Holland, maar dan wel
Utrecht ten noorden en Holland ten zuiden ervan. Dat zou zo blijven tot in de Franse Tijd, toen Loosdrecht werd
geruild met Kortenhoef om een eind te maken aan een vreemde indeling in dit gebied.
De eerste verwijzing naar een persoon komen we tegen op de ‘Nieuwe kaart van Mynden (...)’ door Nicolaas
Visscher uit 1677-1702: Dirck A. Lambertskade. Op de kadastrale kaart van Vreeland wordt hij in 1832 echter
Alambers Kade genoemd.

Naamgeving en schrijfwijzen
Naast voorgaande schrijfwijzen op kaarten komt vanaf de 17e eeuw de naam Alambertskade in verschillende
schrijfwijzen in archiefstukken voor: Ael Lambertsekade in een inventaris van de archieven van de polder van
Kortenhoef in 1612 en in 1713 in een schouw- en molenbrief van ‘den Dorscheveensen en groogschen polder’,
Aelamers- of Cortenhoefsekade in een verslag van beraadslagingen door de ingelanden op 4 juni 1652, Dirk
Alamberscade (1683), Alamberdscade (1683) in een stuk over visrechten op de Vecht, Alambertskade, Aal
Lambertskade (1790).
Tot in de huidige tijd zijn de ambtelijke instanties niet eenduidig in de naamgeving. Zelfs de topografische
kaarten van Nederland hanteren verschillende schrijfwijzen: Alamberts kade Voetpad (1855 en 1911),

wat vrij uniform zonder Voetpad op toeristische kaarten wordt overgenomen. In 1981 verscheen de naam
Lambertszkade op de topografische kaarten. Tegenwoordig staat er Dirck A. Lambertszkade, wat ook wordt
gehanteerd in gemeentelijke basisadministratie van Wijdemeren, maar, Loenen c.q. Stichtse Vecht houdt vast
aan Alambertskade. De routeplanners volgen dit.
In het onofficiële domein wordt er helemaal een potje van gemaakt: Lambrechts(z)kade en Alambrechtskade op
internet. Grappig zijn de varianten Dr. Lambertszkade door een misvatting van de afgekorte schrijfwijze van Dirck
als Drk en de suggestie van verband met de Franse verlichtingsfilosoof D’Alambert.

Oorsprong van de naam
Er is geen aanwijsbare persoon gevonden die door grondbezit zijn naam aan de kade heeft gegeven. De eerste
persoon die in de buurt komt is ene Dirck Lambertsz, die wordt genoemd in verband met Morgengeld en
Huisgeld van Loosdrecht en Mijnden. In 1557 waren het zijn erven. Dit is een eeuw eerder dan de vermelding
van de naam van de kade in 1652.
Een schouwbrief van ‘Cortenhoeve en Overmeer’ uit 1564 in het kapittel van St. Marie geeft nog een aanleiding
om het hoofd over te breken: op St. Lambertsdag moeten alle dijken, weteringen, dammen, sluizen en wegen
geschouwd worden. De kade lag binnen Kortenhoefs gebied. Dat verklaart noch Alambert, noch Dirck A.
Lambertsz. In de oud-rechterlijke en gemeentelijke archieven van Loosdrecht komt men de Lamberts of Alemberts
niet tegen. Ook is de optie van een Amsterdams koopman met eigendommen in de buurt weggevallen.
In de periode van de naamgeving van de kade waren vaste familienamen nog niet structureel in zwang, wat een
zoektocht bemoeilijkt. Men behielp zich met verwijzing naar de vader. Dirk A. Lamberts(z) komt vrijwel zeker
van Dirk, de zoon van A. Lambertsz. Ael of Aal, een oude jongensnaam, in de oude kadenamen waarschijnlijk de
vader van Dirk. Alamberts lijkt dan op een samensmelting van Ael en Lamberts.
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We mogen zeker concluderen dat de oudst bekende benaming is: Ael
(1612).
Rond
1683
werd
de
kade
naar
de
vermoedelijke
zoon
• Alambertskade: dijk
Lambertsekade
Dirk A. Lambertsz kade genoemd, maar wie de naamgevers waren en waar zij
tussen plassen met
fietspad Vreelandwoonden blijft volstrekt onduidelijk.

Kortenhoef.
– Juliette Jonker-Duynstee (bewerking Jaap Groeneveld)

De Dirk A. Lambertszkade vanaf de Vreelandse zijde gezien (foto Jaap Groeneveld)
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De Dirk A. Lambertszkade op een fragment
van de ‘Nieuwe kaart
van het Baljuwschap
Gooyland, de Loosdrechten, (...)’ uit 1750.
Let op: Utrecht aan de
noordzijde, Holland
aan de zuidzijde
(coll. Noord-Hollands Archief)
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Hofstede Welgelegen
anno 2012 (foto Stanny

8 Verkeer, wegen & vervoer
Rechts het hotelletje
aan de Speklaan, nu
Lindenlaan, dat als
station fungeerde.
Ervoor de Gooische
Stoomtram in de oudste uitvoering

Verster)

(coll. Archief Gemeente

90. Het Mickerytheater gaf Loenersloot wereldfaam
Een paar jaar lang leek Loenersloot het middelpunt van de (toneel)wereld. Aan de Rijksstraatweg 202-204 was
in boerenhofstede Welgelegen tussen 1965 en 1972 kunstcentrum Mickery gevestigd. Het was de bedoeling dat
in de verbouwde boerderij tentoonstellingen zouden worden georganiseerd en dat Nederlandse theatermakers
er stukken zouden brengen die elders niet gespeeld konden worden. Initiatiefnemer was Ritsaert ten Cate,
erfgenaam van een textielfabrikant. Samen met regisseur John van de Rest en decorontwerper Frank Raven
richtte hij het kunstencentrum op. Deze samenwerking zou niet lang duren.
Op 8 december 1965 werd de eerste voorstelling gegeven, het controversiële ‘Als er geen zwarten bestonden
moesten ze worden uitgevonden’ van Johnny Speight. Deze spraakmakende voorstelling was een succes. Aan
de levensvatbaarheid van het theater werd getwijfeld. ‘Het geheel maakt voorlopig de indruk van een curieus
initiatief’, schreef het Algemeen Handelsblad. Ook bleek snel dat Nederlandse acteurs niet stonden te trappelen
om voor een geringe gage naar Loenersloot te komen. En het publiek liet het theater voorlopig links liggen. ‘Het
waren weinigen die bereikt werden; enkele medestanders, enkele bewoners van de Gooise matras en wat zich
een elite voelende snobs.’
Ten Cate, die in Engeland kennis maakte met het avant-garde toneel, liet zich niet ontmoedigen en richtte zijn
blik op buitenlandse gezelschappen. Hij vroeg Engelse en Amerikaanse groepen naar Loenersloot te komen. De
gevolgen waren verstrekkend. Deze groepen schopten niet alleen Nederland wakker, hun avant-gardetoneel
bleek ook een magneet voor een groeiende groep Nederlandse toneelliefhebbers. Langzaam drong door dat in
de boerderij het meest uitdagende theateraanbod van die tijd te vinden was.
De doorbraak kwam in 1967 toen Ten Cate er in slaagde om het New Yorkse gezelschap La Mama van Ellen
Stewart naar Nederland te halen. Het aantal toeschouwers steeg verder en velen kregen soms vreemde
ervaringen te verwerken. Zo klommen de spelers van Theatre Group Pip Simmons uit Engeland over hun
toeschouwers heen. Ook op andere manieren werd het het publiek ongemakkelijk gemaakt. Toneelcriticus Max
Arian herinnerde zich dat aan het eind van Alice in Wonderland de kleinste acteur in een jutezak werd gestopt,
met zak en al tot vlak onder het dak van de boerderij werd gehesen en daar bleef hangen toen de voorstelling
al afgelopen was. Je kon, schreef hij, drie dingen doen. Je kon blijven zitten tot de acteur naar beneden werd
gehesen, je kon de zaal uitgaan of je kon actief ingrijpen door de acteur te laten
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zakken. Arian was weggegaan.
• Het voormalige
De bewoners van Loenersloot begonnen in de loop der jaren te mopperen over
Mickerytheater,
de artistieke activiteiten in de boerderij. Geparkeerde auto’s gaven veel overlast.
boerderij Welgelegen,
Het theater dat wereldfaam gekregen had verhuisde in 1972 naar Amsterdam
Rijksstraatweg 202,
en ging in 1988 ter ziele. Ten Cate overleed in 2008.

Huizen)

91. De vergeten tramstations van Huizen
Ouderen kunnen zich uit hun jeugd nog wel de Gooische Tram herinneren. Jongeren hebben er misschien wel
eens van gehoord van hun grootouders.
In de tijd dat de aanleg van spoorwegen haar hoogtepunt had bereikt kwam er behoefte aan ontsluiting van het
platteland. Op basis van de ruimere ‘Wet op de lokaalspoorwegen’ van 1878 ontstonden overal zogenaamde
‘stoomtramlijnen’. Op 17 december 1880 werd de N.V. Gooische Stoomtram opgericht, die op 15 april 1882
haar T-vormig net realiseerde. Vanaf het voormalige Weesperpoortstation in Amsterdam (nu Rhijnspoorplein)
liep de lijn langs de spoorlijn, de Middenweg en verder langs de oude rijksstraatweg door Diemen, Muiden,
Hakkelaarsbrug (met zijtak naar Muiderberg), door de vesting Naarden en eindigde in Laren op De Rijt. Daar
sloot hij aan op de lijn van Hilversum via Blaricum naar Huizen. De tram was eerder een aanvulling op dan een
concurrent van het Oosterspoor door het Gooi, dat sinds 1872 bestond.
De trambaan was aanvankelijk over de hele lengte enkelspoor met hier en daar een wisselplaats. De tramrails
lagen gewoon direct naast of in de niet al te brede straatweg. Vooral als de tram de ene kant op links reed
leverde dat een gevaarlijke toestand op. Dit en onvoorzichtigheid van passagiers en weggebruikers gaven
de tram al gauw de bijnaam ‘Gooische Moordenaar’. Stationsgebouwen waren er eerst niet of nauwelijks.
Als wachtkamers dienden veelal logementen langs de route, die graag de extra klandizie ontvingen. De
onderneming had nogal wat tegenslag, zowel door verzakkingen in de baan als
Herinneringsplaats
door te hoog gespannen verwachtingen aangaande het vervoer. Er reden om de
• Tussen de
circa twee uur trams, die ook goederen, melk en slachtvee meenamen, waardoor
parkeerplaatsen aan de
de reis van Laren naar Amsterdam wel twee uur duurde.
huidige Naarderstraat
Het eindpunt in Huizen lag in de huidige Lindenlaan, voor hotel Hendriks,
en de muur van de Oude
later Promenade, waar nu Slokker haar kantoren heeft. Er lag een eenvoudig
Algemene Begraafplaats
omloopspoor met twee wissels om de locomotief om te laten rijden voor de
te Huizen lag het
terugreis. Omdat de Gooische niet meer in staat was de lijn Naarden-Huizen
voormalige emplacement
aan te leggen droeg ze in 1883 de concessie over aan de Stoomtram Bussumvan de Stoomtram
Huizen. Deze kreeg zijn eindpunt naast de begraafplaats aan de Naarderstraat.
Bussum-Huizen, waar
Toen in 1917 de Gooische deze maatschappij overnam werden de twee lijnen
in 1917 het station van
in Huizen verbonden door een trambaan langs de Ceintuurbaan, waar toen een
de Gooische Stoomtram
heus stationsgebouw verrees en er een ringlijn door het Gooi ontstond.

werd gebouwd.

Loenenersloot.
– Ruud Gortzak

126

De dood van een erfgooier - 7. Landschap, plaatsen & locaties

– Jaap Groeneveld
De dood van een erfgooier - 8. Verkeer, wegen & vervoer

127

De gerestaureerde sluis en het gemaal aan het eind van de Eemnesser Vaart (foto auteur)

92. De Eemnesser Vaart als levensader
De Eemnesser Vaart was ooit een belangrijke levensader voor Eemnes en naaste omgeving. Zij loopt vanaf
Eemnes Buiten naar het gemaal en is daar door middel van een sluis met de Eem verbonden. Zij was een
onderdeel van het stelsel van waterwegen in Nederland dat vervoer van grote ladingen – die van vervlogen tijden
– mogelijk maakte. Zo realiseren weinigen zich dat de hele Sint-Jansbasiliek te Laren via de Eemnesser Vaart
is aangevoerd, in scheepsladingen baksteen uit de Vechtstreek wel te verstaan. Beurtdiensten op Amsterdam
onderhielden de verbinding met het haventje van Eemnes. Turfschippers brachten brandstof uit Drenthe en
Overijssel. Diverse andere schippers haalden of brachten lading zoals koolrapen, veevoer (beroemd Eemnesser
hooi), aardappelen en bouwmaterialen. Larense weverijen voerden er tot in de 19e eeuw hun producten af en
Houtzagerij Van Dijk te Laren voerde hierlangs boomstammen aan.
De scheepvaart op Eemnes had echter een beperking. Afgezien van de breedte en de lengte van de sluis, was
vooral de diepte van de sluis en van de vaart een knelpunt. Bij de komst van een zwaar beladen scheepje van
maximaal 70 ton moest het peil in de vaart verhoogd worden, omdat het schip anders op de sluisvloer vast zou
komen te liggen. Het verhogen van het peil duurde ongeveer een dag. Geen mobieltje bij de hand om even te
bellen: ‘Ik lig om vijf uur voor de sluis en steek te diep, kun je het peil alvast verhogen, zodat ik door kan varen?’
Nee, de sluiswachter wist het niet eerder dan dat de schipper al voor de sluis lag. Een verloren dag dus.
Om te voorkomen dat het peil zou stijgen in alle sloten in de polder, werden met de ruilverkaveling van omstreeks
1940 de tochtsloten die op de vaart uitkwamen, voorzien van zelfwerkende terugslagdeuren en handbediende
schuiven. Eén exemplaar van deze uitwateringssluisjes met schuif is bewaard gebleven als onderdeel van het
door Waterschap Vallei & Eem gekoesterde erfgoed. Was het schip in de haven, die dieper was dan de vaart, dan
moest het peil weer omlaag. De boeren zouden anders overlast krijgen, doordat het peil in de sloten te hoog
zou worden door kwel en afwatering van de hogere gronden.
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De overgebleven zelfwerkende uitwateringssluis met duiker onder de Eemnesser Vaartsteeg.
De schuif is verwijderd, maar de houten deuren zijn gerestaureerd (foto auteur)

Het is zeker zo dat met het inklinken van de grond in de polder door wateronttrekking het waterpeil in de
polder navenant zakte. Afhankelijk van de plaatselijke ondergrond kunnen dit vele decimeters per eeuw zijn.
De sluisvloer zakte echter niet mee, zodat dit waarschijnlijk een geleidelijk groter wordend probleem voor de
scheepvaart moet hebben gevormd. De sluis is een aantal malen vernieuwd, voor het laatst in 1877.
Door de verschuiving van vervoer naar de weg was de rol voor de Eemnesser Vaart ten dode opgeschreven.
Na 1918 leek er nog even groei in te zitten. Van circa 150 schepen steeg het vervoer naar een piek van 244 in
1922 – stenen voor de basiliek –, maar tijdens de crisis zakte het in tot onder de
Herinneringsplaatsen
helft. Na de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk afgelopen met het vervoer
• Vaart: langs de
over water naar Eemnes en de sluis werd afgesloten door een besluit in 1953.
Eemnesser Vaartsteeg,
Na een dreigende sloop van het gemaal voor de bouw van een nieuw gemaal bij
Eemnes;
de sluis omstreeks 1990 kwam er verzet om het aanzien van dit idyllische plekje
• Zelfwerkende
in de polder te behouden. Met succes, want met nauwelijks zichtbare gevolgen
uitwateringssluis: circa
is het gemaal vernieuwd met ondergrondse pompen terwijl het oude elektrische
100 m vanaf de Korte
gemaal van 1921 een museale functie kreeg. Daarbij is ook in 1993-1994 de
Maatsweg, langs de
sluis gerestaureerd en de doorvaart hersteld. Tegenwoordig wordt elk jaar het
Eemnesser Vaartsteeg,
kunstje met verhoogd waterpeil weer geflikt om de zwaar beladen pakjesboot
Eemnes;
van Sint Nicolaas Eemnes aan te laten doen. Stel je voor dat de patroonheilige
• Gemaal en sluis:
van Eemnes-Buiten de kostbare lading niet kwijt kon!
– Jaap Groeneveld

einde Korte Maatsweg,
Eemnes.
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93. De spoortijd ontregelde het Gooi
De torenklokken van stad en land wezen eeuwenlang de plaatselijke zonnetijd aan. Men zette, als de zonnewijzer
de hoogste stand aanwees, de klok op 12 uur. Zolang het reizen te voet of per trekschuit ging, gaf dit weinig
problemen. Het verkeer in oostelijke richting kreeg wel met tijdsverschillen te maken. Het vestingstadje Naarden
was in vroeger eeuwen het begin en het eindpunt van de Hamburger Postkoets. De dienstregeling vermeldde
wijselijk alleen de vertrektijd uit Naarden. Verder werd alleen de reistijd tussen de steden genoemd, want langs
de oostgrens liepen de klokken al een kwartier voor op West-Nederland. De oude primitieve uurwerken waren
echter onnauwkeurig, een kwartier meer of minder telde niet.

De Kippenbrug over de vestinggracht voor voetgangers naar het station Naarden-Bussum, overbodig
na de zogenaamde ‘Doorbraak’ in 1939 (coll. Streekarchief te Naarden)
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De chaos in de tijdsaanduiding begon juist in de meer ‘moderne’ tijd. Nieuw aangelegde straatwegen verhoogden
niet alleen de snelheid, maar ook de toename van diligences. Deze ‘lijndiensten’ moesten onderling op elkaar
aansluiten. ‘Spoorboekjes’ kende men vroeger niet, wel almanakken, zoals de ‘Enkhuizer’. Hierin stonden de
vertrektijden van trekschuit en diligences, met de sluitingstijden van stadspoorten. Het stadje Naarden sloot
vroeg in de avond de poorten en daarmee tevens de straatweg van Amersfoort naar Amsterdam.

Amsterdamse of Greenwichtijd?
Met de komst van de telegraaf en de spoorwegen werd eenheid van tijd een noodzaak. Deze diensten
kozen omstreeks 1860 de Amsterdamsche Tijd. De landelijke overheid liet de tijdbepaling verder over aan de
vrijblijvende beleefdheid van de gemeentebesturen. De verwarring werd compleet toen in 1892 de Nederlandse
spoorwegmaatschappijen, in verband met de internationale
verbindingen, overgingen op de Greenwichtijd.
In de hoofdstad bleef men de Amsterdamsche Tijd
aanhouden. De voor het Gooi en forensen zo belangrijke
spoorwegen konden dan wel de Greenwichtijd invoeren,
niet alle Gooise gemeenten namen die over. B&W van
Hilversum maakten op 7 mei 1892 bekend: ‘Brengt ter
kentnisse, dat de uren van vertrek en aankomst op de
onlangs vastgestelde zomerregeling van de Spoorwegen
gesteld zijn volgens den Greenwichtijd, welke ongeveer
twintig minuten later is dan de Amsterdamsche tijd,
waarnaar de Gemeenteklok voorlopig hier geregeld blijft’.
B&W van Bussum zetten in de gemeenteraad uiteen: ‘hoe
de eigenaardige toestand dezer Gemeente, waar zoovelen
dagelijks van den trein gebruik maken, hen genoodzaakt
heeft de gemeenteklok in overeenstemming met de spoortijd
te brengen’. Naarden volgde het voorbeeld van Bussum,
zodat men bij het passeren van de gemeentegrens tussen
Hilversum en Bussum rekening moest houden met een
tijdsverschil van 20 minuten.
Tegen deze verwarrende toestand rees verzet. Allerlei
belangengroepen en organiHerinneringsplaatsen
saties protesteerden, zo• De kerktorens van
wel bij de overheid als
de verschillende
bij het gemeentebestuur.
gemeenten, die niet
Per 1 mei 1909 werd de
allemaal gelijk liepen.
Amsterdamsche Tijd bij
• Het oude gemeentewet verplicht gesteld voor
uurwerk van Bussum in
heel Nederland. Hiermee
het trappenhuis van het
eindigde de tijdanarchie
Gemeentehuis, Brinklaan
totdat de bezetters op
35, Bussum, dat in 1892
16 mei 1940 de Midden
gelijk gezet werd met de
Europese tijd invoerden, die
Amsterdamsche Tijd (zie
we nog steeds hebben.

ook p.81).
– Frans de Gooijer
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94. De Gooische Expresseweg
Vanaf het Amstelstation in Amsterdam loopt in Zuidoostelijke richting een vierbaansweg met de naam
Gooische Weg. Bij het Tergooiziekenhuis (locatie Blaricum) kruist de Crailose weg richting Huizen en Blaricum
ongelijkvloers de rijksweg A1. Opmerkelijk aan het viaduct is de voor een lokale weg zeer brede onderdoorgang
met vier zogenaamde ‘velden’ tussen de pijlers.
Deze beide feiten hebben verband met elkaar. Ze zijn twee van de moderne archeologische overblijfselen van een
wegenproject uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Bij Rijkswaterstaat was een plan in voorbereiding om
een wegverbinding te maken tussen de hoofdstad, het Gooi en de nieuwe polder. Gezien de lange beslissingsen uitvoeringstermijn voor dit soort grootschalige infrastructurele ingrepen wordt zonodig vooruitgelopen door
het vrijhouden van het beoogde tracé. Ook wordt soms bij voorbaat alvast het een en ander gerealiseerd, zoals
het viaduct bij Crailo.
Herinneringsplaatsen
De bedoeling was om de ‘Gooische Expresseweg’ ten westen van Naarden
• De viaducten in
en Bussum aan te leggen en deze na kruising van de Rijksweg bij de afslag
Rijksweg A1 bij
Huizen aan te sluiten op de eveneens geplande Rijksweg A27, van Utrecht
Tergooiziekenhuis
naar het nieuwe land. In de te bebouwen Bijlmermeerpolder werden alvast
Blaricum over de
de dijklichamen gelegd. Met allerlei belanghebbenden vond overleg plaats.
Crailoseweg;
Het Ministerie van Defensie stemde bijvoorbeeld al toe in doorsnijding van de
• De Randweg ten zuiden
legerplaats Crailo.
van Blaricum-Bijvanck.
Uiteindelijk is het plan niet in deze vorm doorgegaan. Gedeelten van het traject
zijn opgenomen in het huidige wegennet.
– Hans Jonker

Overzichtskaart (fragment) met de beoogde
route van de Expresseweg en aansluitingen
op het wegennet (Stadsen Streekarchief te Naarden)

Inzet: Het viaduct in
aanbouw in 1964 (coll.
Rijkswaterstaat)
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Het tolhuis aan de Eemnesserweg te Blaricum (foto auteur)

95. De Blaricummer Tollaan
De Blaricummer Tollaan neemt een bijzondere positie in. Velen duiden de laan zo aan terwijl hij in de gemeente
Laren maar over tweehonderd meter zo heet. De overige anderhalve kilometer in de gemeente Blaricum heet
hij officieel Eemnesserweg, net als de weg waar hij in Laren op uitkomt en nog drie andere in Baarn, Hilversum
en Huizen.
Er is nog een reden – meer nog – waarom de laan bijzonder is. Deze is een van de eerste straatwegen in de
omgeving die het dichtst bij de oorspronkelijke staat is gebleven. Bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1838
werd toestemming verleend voor de aanleg van de straatwegen Blaricum-Huizen, inclusief de hier besproken
laan, en Huizen-Naarden. Deze tolwegen werden door particulieren gefinancierd. De aanleg, het onderhoud
en de tolheffing kwam in handen van de Commissie van de Straatweg Naarden-Amersfoort. Vandaar ook
de karakteristieke tolhuisjes die men nog steeds als herinneringen daaraan langs deze wegen aantreft. De
straatweg over Blaricum en Huizen sloot deze dorpen aan op de ‘grote straatweg’ Naarden-Amersfoort, die
door Eemnes, Laren naar Naarden-Vesting liep en in 1817 in ijltempo was aangelegd.
De bestrating van de Blaricummer Tollaan geeft een aardig beeld van de breedte van al deze straatwegen. Het
rechte gedeelte van de laan is als nieuw tracé door de heide aangelegd en snijdt daarmee een aantal oude
heidewegen af. De ondergeschikte rol die deze straatweg sinds 1929 kreeg door de aanleg van Rijksweg
A1 buiten de dorpen om is het behoud geweest, terwijl de andere ten prooi
Herinneringsplaatsen
zijn gevallen aan het drukker wordende verkeer. De laan is wat mij betreft een
• Tollaan:
monument.
Eemnesserweg te
De beukenbomen zijn natuurlijk uitgegroeid, inmiddels erg oud en daardoor
Blaricum en Blaricummer
een zorgenkindje voor de gemeenten. Plannen om ze maar allemaal te rooien
Tollaan te Laren;
hebben veel emoties opgeroepen. Er is al het nodige aan de bomen gedokterd
• Tolhuis: bij kruising
en als compromis zijn ze over een paar honderd meter door nieuwe aanplant
Schapendrift en
vervangen. Dat heeft overigens evengoed zijn ‘historische charme’ van de
Eemnesserweg te
begintijd van de weg.

Blaricum.
– Jaap Groeneveld
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96. Een vreemde eend in de haven van Huizen
De haven van Huizen werd in 1854 in gebruik
genomen als thuishaven van de Huizer visserijvloot
en vervulde die taak gedurende tachtig jaar. Na de
afsluiting van de Zuiderzee was het met de visserij
vanuit Huizen grotendeels gedaan en kwamen er
plezierjachten in de haven, naast wat vrachtverkeer.
Toch werd in 1954 het honderdjarig bestaan van de
haven groots gevierd. En toen kwam er rond 1960
opeens een ‘vreemde eend in de bijt’.
Wat was het geval? De gemeenteraad van Huizen ging
beslissen of men normaal kolengas van Hilversum
zou gaan betrekken, dan wel hoogovengas uit
IJmuiden zou gaan afnemen. Maar er viel niets meer
te beslissen, omdat de minister aan Hoogovens al Ouderwets beladen van een schip met stortgoed
vergunning had verleend om gedurende 25 jaar aan in de haven van Huizen (coll. Historische Kring Huizen)
de stad Amsterdam gas te leveren. En omdat dit gas
ook doorgeleverd werd aan Hilversum en er slechts één aanvoerleiding bestond, moest Hilversum meedoen. Het
gas uit Hilversum was dus hetzelfde als het hoogovengas. De Huizer gasinstallaties waren toen al afgebroken.
En daar begint het verhaal van de vreemde eend in de bijt van de Huizer haven. De gemeente Hilversum zocht
kopers voor de kolenvoorraad – ongeveer 600 ton – die niet meer nodig was voor gasproductie en in de weg
lag. Het in- en verkoopkantoor voor kolen dat interesse had in de kolen vond een koper in Zwitserland, maar het
transport was een probleem, zoals men zich kan indenken. Normaal werd er namelijk een flink schip gestuurd
naar de plaats waar de kolen lagen, maar in Hilversum was de doorvaart tot de haven geblokkeerd door het
sluisje ‘de Paardehemel’. Goede raad was duur. De hele omgeving werd afgezocht naar een goede laad/loswal,
zelfs langs de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, maar als een geschikte plaats gevonden was, bleek er een
verbod te zijn van Defensie of Rijkswaterstaat. Uiteindelijk bracht de havenmeester van Huizen uitkomst en
mocht het kolentransport vanuit de Huizer haven plaatsvinden.

Typische koopmansvondst

Huizen.
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Als kinderen leerden wij op school het verschil tussen een ‘wakerdijk’ en een ‘slaperdijk’. Het is dan wel vreemd
gesteld met de Wakkerendijk die achter de eerste dijk ligt. De naam is ontleend aan ‘waken’, maar niet tegen de
zee. Omstreeks 1330 heeft de graaf van Holland in het veen in deze streek een grens – roe of raye – getrokken
door het graven van een rechte sloot. Ernaast ontstond een weg, de Wackerswech als grensweg, waaraan zich
omstreeks 1346 Eemnessers vestigden op uitnodiging van de graaf.
De weg werd regelmatig opgehoogd tot een echte zeedijk. Bij latere verhogingen kwam naast de weg een
verhoging te liggen als zeewering, die vreemd genoeg ‘hooge weg’ werd genoemd, terwijl de rijweg de
‘neerweg’ heette. De rijweg over de dijk stelde niet veel voor met een kleiachtig ‘wegdek’. In de herfst en in het
voorjaar ‘slijkerig’, in de zomer redelijk begaanbaar en in de winter, als hij bevroren was, vermoedelijk hobbelig.
Voor 1 juni, als de klei nog te egaliseren was, moest de weg jaarlijks onderhouden worden onder toezicht van
waterschap en dorpsbestuur. Beter werd het toen in 1817 de straatweg tussen Naarden en Amersfoort via Laren
en Eemnes werd aangelegd vanwege de Eemnesser haven. De postkoetsen van de legendarische Hamburger
Post uit Naarden en die van Van Gend & Loos tussen Amsterdam en Arnhem reden er daarna ook langs in plaats
van over de hei. Deze drukte konden de dorpelingen blijkbaar niet aan, want de koetsen werden nogal eens
‘met faecaliën’ bekogeld.
De ‘hooge weg’ blokkeerde in principe de toegang tot de weilanden aan de oostzijde. Om de boeren toch bij
hun land te laten komen mochten er ‘mennegaten’ open gelaten worden, maar deze moesten ruim voor de
herfststormen weer ordentelijk dicht gemaakt zijn. Dat is met de ramp van 1916 fout gegaan, waardoor door
zo’n zwakke plek een groot deel ten noorden van de Larenseweg blank kwam te staan. Het huis achter het gat
was zo goed als weg gespoeld. Een paar woningen en boerderijen aan de oostkant van de dijk hadden stenen
mennegaten die, als het water opkwam, met twee rijen balken met mest ertussen dicht moesten worden gezet.
De huiskamers kregen regelmatig bezoek van de zee.
In 1929 kwam de nieuwe rijksweg – nog één rijstrook per richting – tussen Laren en Baarn gereed en werd
Eemnes weer met rust gelaten. Na de afsluiting van de Zuiderzee was de
Herinneringsplaats
zeewerende verhoging op de dijk niet meer nodig, zodat deze vanaf omstreeks
• Dijk: Wakkerendijk en
1935 verdween om er wegen in de polder mee aan te leggen.

Meentweg, Eemnes.
– Jaap Groeneveld

Toen begonnen de problemen voor de bevrachter pas goed. Je mocht en mag niet zo maar goederen vervoeren;
daar waren en zijn regels voor en in het kolenvak luisterde dat nauw. Het in- en verkoopkantoor mocht niet
zelf transporteren, ook niet via het vrije beroepsvervoer. De oplossing was een typische koopmansvondst: het
kantoor kocht de cokes en leverde die via collega’s aan handelaren. Deze handelaren waren toen de eigenaren
van de kolen geworden en gerechtigd tot vervoer, ook naar Huizen. Daar werd de partij door het tweede kantoor
teruggekocht en doorgeleverd naar Bazel.
De overslag in Huizen van de kipwagens via transportbanden in het schip (zie foto) trok nogal wat belangstelling.
Het spannendste moment kwam met het vertrek van de logge boot die met behulp van een stevige sleepboot
door de vrij ondiepe havenmond het IJsselmeer werd opgetrokken. Enkele weken later arriveerde het schip in
Bazel en eindigde dit kleine avontuur. Voor de kooplui was het jammer dat er
Herinneringsplaats
niet meer op te ruimen viel, maar de haven van Huizen had een vreemde eend
• Haven: Havenstraat,
in de bijt gezien.
– Bart van Geenen

97. De Wakkerendijk

De Wakkerendijk in
Eemnes Binnen bij het
Dikke Torentje, destijds
‘Rijksstraatweg nummer 1’ (coll. J. Kleinhoven)
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98. Het ‘Dodenkruispunt’ in Laren
Het kruispunt Hilversumsweg/Rijksweg in Laren was vroeger als gelijkvloerse kruising heel gevaarlijk. Al sinds
de aanleg van Rijksweg in 1929 waren er veel aanrijdingen, vaak met dodelijke afloop. Daarom werd deze
kruising het ‘dodenkruispunt’ genoemd. Tot de definitieve opheffing in 1947 van de tramlijn Hilversum-LarenHuizen was deze nog een extra oorzaak van hardhandige aanvaringen tussen auto’s, vooral die van de helling
vanaf Crailoo naar beneden reden, en de tram die voorrang had.
Een indrukwekkend ongeluk was dat van maandag 26 september 1932, toen een Duitse vrachtauto uit Bottrop
met 35 passagiers op langsbanken onder een huif van zeildoek werd geramd door de tram. De chauffeur
had de tram te laat gezien, probeerde uit alle macht te remmen, maar dacht op het laatst nog net voor het
trammetje langs te kunnen, over het fietspad. De wagen werd vol in de laadbak gegrepen. Eén passagier
overleed onmiddellijk en er waren 24 gewonden, waarvan zeven zwaar gewond. Alle artsen uit de naaste
omgeving werden erbij gehaald en met improvisatie werden de zwaargewonden op een vrachtwagen naar het
Sint-Jansziekenhuis vervoerd.

Larens protest op het Binnenhof, 31 oktober 1953 (coll. Bep De Boer)

Op vrijdag 11 september 1953 vond het zoveelste ongeluk plaats waarbij weer doden vielen. Daarmee was
voor de inwoners van Laren de maat vol. Maar Laren zou het kunstzinnige Laren niet zijn als het niet op een
verantwoorde wijze was gaan protesteren. Peter Lutz werd in de arm genomen en hij tekende de omslag voor
een petitionnement, dat in woord en beeld de klachten van de Laarders onderstreepte. Van de 12080 inwoners
zetten er 5244 hun handtekening onder het protest.
Op 31 oktober 1953 konden Hagenaars, zo zij dat wilden, 22 auto’s met een doodshoofd op de voorruit op
het Malieveld zien staan. De heer W.C. Posthumus Meijes ging met 150 inwoners uit Laren, waaronder 50
kinderen, met spandoeken gewapend het petitionnement overhandigen aan de secretaris-generaal van verkeer
en waterstaat, mr. B.G.W. Spitzen. Deze dankte voor wat hij noemde ‘deze wel zeer beschaafde noodkreet’ en
hij verzekerde dat de kwestie hem zeer ter harte ging.
De actie had succes. Al op 20 november 1953 kwam minister Algra zich persoonlijk van de gevaarlijke situatie
op de hoogte stellen. Op 28 mei daarop viel de beslissing tot wijziging van
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het kruispunt. Maar pas na 12 jaar, met nog een flink aantal aanrijdingen met
• Locatie: viaducten van
doden, gewonden en materiële schade, werden in 1966 de huidige viaducten
de Rijksweg A1 over de
aangelegd en kon men eindelijk spreken van een veilige situatie.

Hilversumseweg, Laren.
Het tramongeval van 26 september 1932 (coll. W. van IJken)
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99. De Abri te Naarden

100. De eerste lijnbus door Eemnes

In de gemeente Naarden staat een plek bekend als de
Abri, bij de driespong van de Amersfoortsestraatweg
en de Huizerstraatweg. Er is een sfeervol schilderij
van de plek in bezit van de gemeente Naarden, dat
omstreeks 1950 is geschilderd in opdracht van E. Kos
te Naarden, naar een oude zwartwitfoto. Het is in
1965 door hem aan de gemeente geschonken.
Links kun je een deel van de houten abri zien die
tegenover het tolhuis bij de driesprong stond. In 1882
bereikte de Gooische Stoomtram vanuit Amsterdam
Laren langs en in de toenmalige straatweg AmsterdamAmersfoort. De rails zijn op het schilderij rechtuit in
de richting Naarden duidelijk te zien. Al veel langer,
sinds de aanleg van de straatwegen in Het Gooi rond
1820, stond op dit punt het houten tolhuis. Het was De tram- en straatwegkruising tegenwoordig
het enige houten tolhuis in de omgeving omdat het bekend als ‘de Abri’, na 1905, geschilderd door
binnen de ‘verboden kringen’ stond en daarom in H.B. Merks in 1950 (coll. Gemeente Naarden; foto Erik-Jan
Geniets)
geval van oorlog snel afgebrand kon worden.
Vanaf dit punt was de Gooische van plan om een
aftakking te maken langs de Huizerstraatweg naar Huizen, maar de middelen waren uitgeput. De concessie werd
overgedaan aan de Stoomtramweg ‘Bussum-Huizen’ die in 1883 opende. Deze reed vanaf station NaardenBussum via de Comeniusweg, Hortensiuslaan, verder waar nu het fietspad ligt langs de Huizerstraatweg tot
het eindpunt naast de oude begraafplaats in Huizen. Bij de afgebeelde kruising werd een abri geplaatst. Het
kruisende spoor is op het schilderij niet te zien, maar het liep – op het schilderij – voor de abri en achter het
tolhuis langs richting Huizen.
In 1917 zou de Gooische Stoomtram de lijn overnemen, maar al vanaf 1905 had ze medegebruik gekregen
van het traject Abri-Bussum. Daarom werden in dat jaar een paar bomen gekapt
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en een verbindingsboog aangelegd, zodat er trams vanuit Laren naar station
• De abri stond aan de
Naarden-Bussum konden rijden. De wissel en het begin van de boog zijn op het
Amersfoortsestraatweg,
schilderij te zien.
tegenover het begin
De Abri ontwikkelde zich gaandeweg tot een tramknooppunt. Er werden bij
van de Huizerstraatweg,
de kruising in beide lijnen wisselplaatsen aangelegd om trams elkaar op de
Naarden;
overigens enkelsporige trajecten te laten passeren. Zo konden vier trams elkaar
• Het fietspad langs de
bij de kruising treffen om overstappen te vergemakkelijken. Bij de vestinggracht
Huizerstraatweg was de
lag een losplaats met spooraansluiting, die ook van belang was voor het
trambaan van Bussumgarnizoen in de vesting.
Huizen;
Het meest opvallende is, dat men nu nog het fietspad naar Huizen als de oude
• Het terrein met
trambaan kan herkennen. Het fietspad naar Bussum ligt op de fundamenten van
woonwagenkamp en
de oude trambrug over de Bussummervaart. De naam herinnert aan een abri die
parkeerplaats was een
al heel vroeg weer moet zijn afgebroken, maar desondanks al meer dan honderd
uitgebreide losplaats van
jaar in de plaatsaanduiding voortleeft.

de tram.
– Jaap Groeneveld
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Eemnes, dat tot enkele tientallen jaren geleden door sommigen nog als een uithoek werd beschouwd, dichtgeplakt
met kranten, heeft een problematische verhouding gekend met het openbaar vervoer. Dat van die kranten was
overigens maar betrekkelijk, want van 1817 tot 1929 liep de rijksweg over de Laarderweg en de Wakkerendijk.
In de jaren twintig van de vorige eeuw was de autobus in opmars. Vooral goedkope chassis van het type T-Ford
werden opgebouwd door lokale wagenmakers om als handzame bus te dienen, uitermate geschikt om kleinere
plaatsen te bedienen. Er was een zekere wildgroei en allerhande ondernemende lieden probeerden een gat in
de markt te vullen.
Zo is er bewijs van een busdienst door Eemnes blijkens een mooie oude foto. Recentelijk is er meer boven water
gekomen via het provinciale nummer L-2300, dat in 1916 nieuw op naam kwam van J.P. van der Putten te
Wilnis. Het nummer kon overgaan op een nieuw voertuig van dezelfde eigenaar. Volgens een dienstregeling zou
hij beginnen te rijden op 6 juni 1923, maar hij bleek op 7 juni na een gesprek met de commissaris van politie
in Hilversum een aanvraag voor een standplaats daar in te dienen. Die kreeg hij pas op 7 juli, achter het station
op de Kleine Drift. Uit de notulen van B&W te Baarn blijkt niet dat hij daar een standplaats aanvroeg voor zijn
andere eindpunt bij het station. Een slechte start dus. Van 30 augustus 1923 tot 27 mei 1925 woonde T.J. van
der Putten, vermoedelijk zijn zoon, in Baarn als ‘ondernemer van auto omnibusdiensten’. Hooguit anderhalf jaar
heeft deze bus gereden, mogelijk korter. De foto zal omstreeks 1923 zijn gemaakt, wat spoort met de komst
van de T-Fords in Nederland.
De heer Antoon van Hees (1914-2009) kon zich een bijzonder avontuur op ongeveer tienjarige leeftijd herinneren
als de dag van gisteren. Wat was het geval? Hij moest een heel eind naar huis
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lopen langs de dijk en hij zag de bus stoppen in het dorp. Aan de achterkant zat
• Vaste halteplaatsen:
een treeplank, want daar zat de instap. Hij is erop gaan zitten en meegereden.
Brink en hoek
Het angstzweet begon langzamerhand toch wat uit te breken, want de bus ging
Nieuw Baarnstraat/
steeds harder. Hij wist niet hoe gauw hij er weer af moest komen. Gelukkig
Eemnesserweg in Baarn, moest de bus afremmen en hij liet zich in het mulle – zwarte – zand langs de
café het Zwaantje en
kant rollen. Of zijn moeder blij was met dat ‘zwartrijderschap’ weten we niet.
het Raadhuis in Eemnes, Pas in 1928 was er weer een dienst die werd gegund aan E. van de Leijde uit
Sint-Jansziekenhuis,
Weesp. Het was een noodlijdende lijn die midden jaren dertig is overgenomen
Hamdorff en Sintdoor de Eemnesser Jan Fokken om schoolkinderen uit de uithoeken van Eemnes
Janskerkhof te Laren.
op te halen. Pas in 1947 is er weer sprake van een geregelde verbinding met
Laren en Baarn, overigens maar eens in de twee uur. Inmiddels zijn de tijden
op dat punt ook verbeterd. Sinds 1981 is een
rechtstreekse verbinding met Hilversum, die
al gauw twee keer per uur zou gaan. Daar is
inmiddels wel weer op gekort. Waar gaat het
heen?
– Jaap Groeneveld

De gloednieuwe T-Ford autobus van de
Baarnsche Motor Busonderneming vermoedelijk in 1923 opgeleverd in Stolwijk
(coll. Historische Vereniging Stolwijk)
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