
Tijdschrift voor regionale geschiedenis 37e jrg. nr. 1, maart 2019

Een tuinstad op de Gooise heide



1

TVE 37e jrg. nr. 1, maart 2019

Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

’t Hooge Nest in Huizen. Hans Jonker schreef een recensie van het gelijknamige boek 
en Jan Vollers en Joris Cammelbeeck interviewden de schrijfster.



Zonnig

Ik schrijf dit redactioneel in februari. Officieel is het nog winter, maar zo voelt het niet. Volop zonneschijn, 
aangename temperaturen, geen wolkje aan de lucht. Dat is in het verleden weleens anders geweest. Ik 
bedoel dan natuurlijk: in overdrachtelijke zin.

Het ligt voor de hand om daarbij te denken aan de Duitse bezetting. Die krijgt in dit nummer veel 
aandacht. Roxane van Iperen heeft veel succes met haar boek ‘t Hooge Nest. Jan Vollers en Joris 
Cammelbeeck interviewden haar over de gebeurtenissen die daarin voorkomen en over het schrijven 
van het boek. De Duitse bezetting kostte het leven aan Hildo Cohen in Blaricum. Peter Bruin 
beschrijft zijn bijzondere geschiedenis. Minder schokkend, maar wel opmerkelijk: net als eerdere 
bezetters hadden ook de Duitsers het voorzien op onze kerkklokken. Cees Pfeiffer en Dick van 
Zomeren laten zien hoe in 1943 de klokken van Weesp geroofd werden en vertellen wat er vervolgens 
mee gebeurd is. 

Er zijn ook dreigende wolken geweest die voorbij zijn getrokken, zonder dat we er nat van zijn 
geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de plannen van de Amsterdamse wethouder De Miranda. Als 
hij zijn zin had gekregen, stond er nu op de heide tussen Bussum, Laren en Hilversum een grote 
tuinstad. Harry van der Voort laat zien waar we aan ontkomen zijn. Ik laat het aan de lezer over om 
te beslissen of een ander niet gerealiseerd project, een treinstation in Kortenhoef, een zegen of een 
ramp (of geen van beide) zou zijn geweest. Leest u het artikel van Jan Immerzeel er maar op na.

Daarnaast bevat dit nummer ook ‘zonnigere’ bijdragen: van Jan Baerends over de beeldhouwer 
Franz Stracké, die zijn laatste jaren in Baarn doorbracht, en van Inger Groeneveld over de prachtige 
achttiende-eeuwse stenen vloer van het stadhuis van Weesp (uniek doordat deze vloer met ontwerp 
en al bewaard is gebleven). En zonnig bij uitstek: veel aandacht voor Zonnestraal. Niet alleen voor de 
geschiedenis van het sanatorium, maar ook voor de restauratie van de gebouwen en het herstel van 
het landschap. Luuk Keunen en Jan Neefjes hebben er wat moois van gemaakt.

En dan is dit hele nummer ook nog door Anneke van de Koppel in een fraai nieuw (lente)jasje 
gestoken! Ik word er blij van.

Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.

Afbeelding omslag: Een tuinstad op de Gooise heide.
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Dick van Zomeren

1940-1945 tussen Vecht en Eem

Klokkenvordering in Weesp (1940-1945) 
Slechts twee van de zeven geroofde luidklokken  
kwamen terug

In opdracht van de Duitsers werden in april 1943 in Weesp zeven luidklokken gevorderd. Drie 
betrekkelijk nieuwe klokken uit de katholieke kerk aan de Herengracht, drie uit de toren van 
de Grote Kerk aan de Nieuwstraat en de uit 1663 daterende klok die in het torentje van het 
Weesper stadhuis hing.

De klokkenvordering in Weesp

Maart 1940 ontving het Weesper gemeentebe-
stuur uit Den Haag een brief van de Inspectie 
Kunstbescherming met de waarschuwing dat 
een eventuele bezetter carillons en klokken 
zou kunnen vorderen om het metaal daarvan 
te gebruiken voor oorlogsdoeleinden. Met het 
oog daarop moest bij het Hemony-carillon van 
de Grote Kerk een mededeling komen te han-
gen ‘in het Nederlandsch, Fransch, Duitsch en 
Engelsch’ over de historische waarde van dit 
uit 1671 daterende klokkenspel. Die instruc-
tie werd prompt uitgevoerd door Kors Breijer, 
directeur der Gemeentebedrijven van Weesp. 
Toen drie jaar later de vordering een feit was, 
bleef het carillon buiten schot. 

Prüfung

In 1943 is Duitsland al vier jaar in oorlog en ont-
staat er een gebrek aan grondstoffen, waaron-
der de op grote schaal in muntgeld toegepaste 
non-ferro metalen brons, koper en nikkel. De 
bezetter verplicht de burgers per 18 juni 1941 
koperen voorwerpen in te leveren en wisselt 
nikkelen munten om voor lichtgewicht exem-
plaren van zink. Vervolgens zijn de luidklokken 
van de kerken aan de beurt. Het gaat daar-
bij om grote en zware klokken van meer dan 
150 kilo. Van ongeorganiseerd roven is geen 

sprake, want er wordt met behulp van de Ne-
derlandse autoriteiten zorgvuldig geselecteerd. 

Klokken met een grote kunsthistorische waar -
 de van vóór 1800 worden gespaard. De  eigenaar 
daarvan moet op de klok een witte P van Prüfung 

Bij het uit te toren takelen van de klokken raken de 
galmgaten aan de voorzijde van de Laurenstoren 
beschadigd.
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schilderen. Die klokken worden voor nader on-
derzoek in een depot opgeslagen. Op elke 
waardevolle klok moet bovendien het gewicht 
geschilderd worden evenals een nummer dat 
aangeeft uit welke provincie, welke plaats en uit 
welk gebouw de klok afkomstig is. Dat ‘merken’ 
zou later de na-oorlogse identificatie overigens 
zeer vergemakkelijken. Klokken die niet wor-

den gevorderd zoals kleine luidklokken en caril-
lon-klokjes, dienen door de gemeente te worden 
voorzien van de letter M van Monument, zodat 
die niet per abuis ook worden verwijderd. Ge-
meentebedrijven Weesp zorgt voor die belette-
ring, maar vergeet op de klok in het stadhuis de 
letter M te zetten.

Gods klokken

Voorjaar 1943 is, zoals gezegd, Weesp aan de 
beurt. Op 6 en 8 april 1943 takelt een werk-
ploeg van de Rüstungsinspektion Niederlande de 
klokken uit de toren van de kerk aan de He-
rengracht. Dat gebeurt nogal primitief. Aan 
een in de luidgaten gestoken dwarsbalk wordt 

een katrol gehangen waaraan men via een lang 
touw vanaf de grond de klokken laat zakken. 
Als eerste is op 6 april de katholieke kerk aan de 
beurt. Daar wordt die dag de 837 kilo wegende 
St.-Laurentiusklok (107 cm hoog) naar bene-
den getakeld, twee dagen later gevolgd door 
de 468 kilo wegende St.-Josephklok (92 cm) en 
de 329 kilo wegende Mariaklok (78 cm). Totaal 

De P van ‘Prüfung’ op een van de klokken uit de 
Laurenstoren.

Het takelen trekt de aandacht. Let op de witte 
beschildering van de stoeprand en de lantaarnpaal. 
Door het doven van de straatverlichting en de 
verplichte verduistering was het ’s avonds en 
’s nachts aardedonker in Weesp. Om voetgangers 
een beetje te helpen waren de trottoirbanden op 
de hoeken wit geschilderd net als de onderkant van 
lantaarnpalen
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gewicht 1629 kilo. Alle drie de 
klokken dateren uit 1900, het 
jaar dat de toren in gebruik 
werd genomen. 

Daarna begint het takelen bij 
de toren van de Grote Kerk. Tus-
sen 9 en 12 april worden daar 
de drie met een P gemarkeer de 
klokken verwijderd. De zwaar-
ste klok is in 1614 gegoten door 
Hendrick Wegewart, weegt 830 
kilo en is 87 centimeter hoog. 
Dit exemplaar komt na de oor-
log terug en hangt nu weer in 
de toren. De tweede klok is in 
1763 gemaakt door Pieter Seest, 
is 90 centimeter hoog en weegt 
613 kilo. Deze keert niet meer 
naar Weesp terug. De derde 
luidklok is in 1674 gegoten door Pieter Hemony, 
weegt 423 kilo en is 90 centimeter hoog. Deze 
klok keert uiteindelijk ook in Weesp terug. Het 
totale gewicht van de drie klokken bedraagt 
1846 kilo. Erg zachtzinnig gaat het takelen niet 
in zijn werk. Zo beschadigt de werkploeg de 
galmgaten aan de voorzijde van de Laurensto-
ren. De schade daarvan wordt een dag later 
door de gemeente vastgesteld op 110 gulden. 
De kerktoren is immers, in tegenstelling tot de 
kerk zelf, eigendom van de gemeente Weesp.

De grootste klok van de Grote Kerk staat en-
kele nachten onbeheerd aan de voet van de to-
ren. Het verhaal gaat dat daar op een nacht met 
krijt Wie met Gods klokken schiet, die wint de oor-
log niet op geschreven wordt. Die tekst wordt 
overigens in die periode op meer verwijderde 
klokken in Nederland geschreven. 

De stadhuisklok 

Op de laatste dag van het karwei wordt ook 
de niet gemerkte luidklok uit het torentje op 
het stadhuis getakeld. Het is een oude en 
 kleinere klok met een gewicht van slechts 53 
kilo en een hoogte van 36 centimeter. De klok 
is in 1633 gegoten door Alardus Meurs en heeft 
als  opschrift Alardus Meurs me fecit Ao.1633. 
Uit een brief van 17 mei 1943 van Kors  Breijer 

blijkt dat de stadhuisklok ‘be-
treurenswaardig genoeg’ niet 
van een merkteken of letter 
was voorzien. Maar iemand in 
het verzameldepot doet dat als-
nog. Op de klok worden de P 
van Prüfung aangebracht, het 
nummer 7 (voor Weesp), een 
volgnummer en omcirkeld het 
gewicht. Op een foto is te zien 
dat de ophanging is bescha-
digd, want er ontbreken twee 
ogen. Het is eigenlijk een raad-
sel waarom de kleine stadhuis-
klok met een hoge historische 
waarde überhaupt is meegeno-
men. De Duitsers hadden im-
mers vooral interesse in zware 
klokken. Alle lichtere exempla-

ren voorzien van een M werden niet meegeno-
men. Maar die markering ontbrak dus op de 
stadhuisklok.

Op transport

Alle zeven Weesper klokken worden op een 
aanhangwagen geplaatst voor transport naar 
het Entrepotdok aan de Hoogte Kadijk in Am-
sterdam. De bedoeling is dat ze na de beoor-
deling op kunsthistorische waarde, de Prüfung, 
overgebracht worden naar een inzamelpunt in 
Spijk bij Gorinchem. Na de Prüfung gaan de 
drie ‘waardeloze’ want ‘te jonge klokken’ van 
de katholieke kerk naar Spijk en vandaar naar 
Rotterdam.  Vervolgens loopt het spoor dood. 
Aangenomen mag worden dat ze uiteindelijk in 
Duitsland zijn omgesmolten. De drie klokken 
van de Grote Kerk en de kleine stadhuisklok 
zijn op 31 mei 1943 nog aanwezig in het En-
trepotdok. Ze zijn dan alle vier gemerkt, óók 
de stadhuisklok. Het is de bedoeling dat alle 
in Nederland in beslag genomen klokken per 
schip via het IJsselmeer naar Hamburg gaan 
naar twee bedrijven: de Norddeutsche Affine-
rie en de Zinnwerke (tingieterij) Wilhelmsburg. 
Daar worden klokken in stukken geslagen en 
het brons langs elektrolytische weg omgesmol-
ten tot zuiver koper en tin. 

In afwachting van verder  
trans port staat een klok voor de 

Grote Kerk. Links Johan Cos, 
rechts Bertus Flierman
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Vijf van de zeven Weesper klokken zijn daar 
vermoedelijk op deze manier aan hun einde ge-
komen: de drie katholieke klokken, de op één na 
zwaarste klok uit de Grote Kerk en de stadhuis-
klok. Maar hoe het de klokken precies is vergaan 
tijdens de oorlog, is onduidelijk. De zeven klok-

ken zijn waarschijnlijk na de Prüfung vanuit Am-
sterdam naar Spijk gebracht, waarna van de drie 
katholieke klokken niets meer is vernomen. Uit 
ongedateerde notities blijkt dat op een gegeven 
moment in ieder geval twee Weesper klokken 
vanuit Spijk naar de loods ‘Holland’ in Schie-
haven worden gebracht. Dat zijn de op één na 
zwaarste ‘Hervormde’ klok van 613 kilo (num-
mer A7/116) en het luidklokje van het Weesper 
stadhuis met dat nummer A7/270 heeft. Daarna 
loopt het spoor dood. De twee dan nog overge-
bleven ‘Hervormde’ klokken van 830 kilo (num-
mer A7/232) en van 423 kilo (nummer A7/204) 
worden samen met andere klokken door het bin-
nenvaartschip Zeelandia tussen 23 en 30 okto-
ber 1944 vanuit Spijk/Gorinchem naar Gronin-
gen gebracht. Ze maken deel uit van een partij 
van 390 klokken die in februari 1945 in Gronin-
gen op de gemeentewerf worden opgeslagen. 

Hoewel de klokken uiteindelijk op transport 
moeten naar Hamburg, vertraagt een defecte 
en wellicht gesaboteerde hijskraan het over-
laden. Op dat moment zijn overigens de twee 
smelterijen in Hamburg door de geallieerde 
bombardementen al verwoest. In Weesp gaat 
na de oorlog het verhaal dat de teruggekeerde 

Verdwenen in een Duitse smeltoven: de uit 1633 
daterende klok uit het torentje op het stadhuis

Een van de twee klokken die terugkwamen, staat voor de Grote Kerk. Bij de kar gemeentewerkers.
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Weesper klokken aan boord waren van een 
schip dat met opzet bij Urk tot zinken is ge-
bracht. Dat verhaal klopt, maar op de vracht-
lijst komen de Weesper klokken niet voor. 

Twee klokken retour

Van de zeven klokken keren er na de oorlog 
twee terug, beide van de Grote Kerk. De derde 
blijft spoorloos evenals de klok van het stad-
huis. Omdat de kerktoren van de Grote Kerk 
gemeentelijk eigendom is, maakt de gemeente 
zich, zo blijkt uit documenten, tot ver na de oor-
log behoorlijk druk over de twee kerkklokken en 
het stadhuisklokje. Van een zoektocht naar de 
drie katholieke klokken wordt niets vermeld. De 
in Groningen aangetroffen en uit het westen 
afkomstige klokken worden na de oorlog gere-
gistreerd en najaar 1945 naar Amsterdam over-
gebracht. Op 14 december 1945 arriveren de 
twee klokken van de Grote Kerk in Weesp. Ze 
worden zo vlug mogelijk teruggehangen in de 
toren en kunnen tijdens de eerste kerstdagen 
na de bevrijding weer worden geluid. 

De gemeente blijft pogingen doen om de twee 
ontbrekende klokken terug te vinden, maar te-
vergeefs. Enkele jaren na de oorlog wordt een 
nieuwe klok besteld en in 1949 in de toren ge-
hangen. Vreemd genoeg wordt de stadhuisklok 
niet vervangen. Januari 1946 claimt de gemeente 
22.927 gulden molestschade aan gemeentelijke 
gebouwen. Daarop staan bedragen voor be-
schadigingen aan de gasfabriek aan de Nijver-
heidslaan, bomschade aan gebouwen en 2.016 
gulden wegens het verwijderen van de luidklok-
ken uit de kerk. Voor het stadhuisklokje wordt 
175 gulden geclaimd. Nu een lachwekkend laag 
bedrag, maar in 1946 was het ook al niet veel. 
Voor de katholieke kerk loopt de zaak ook goed 
af. In maart 1948 hebben enkele parochieleden 
voor de aankoop van nieuwe klokken al een be-
drag van 6119 gulden bijeengebracht, terwijl er 
naar schatting 10.000 nodig is. Dan komt het 
bericht binnen dat ‘de betreffende Rijksinstan-
tie’ voor de drie verdwenen klokken een vergoe-
ding geeft van 3.800 gulden verhoogd met 700 
gulden rente. Er kunnen dus meteen nieuwe 
klokken worden besteld. 

De stadhuisklok echter is nooit meer terug-
gekomen. Nogal merkwaardig. Want het is 
vermoedelijk deze klok geweest die door de 
gemeente eeuwenlang aan het einde van de 
dag werd geluid om te waarschuwen dat de 
Vecht met een vaarboom werd afgesloten en 
de stadspoorten voor de nacht op slot gingen. 
De aangevraagde vergoeding voor nieuwe ge-
meentelijke klokken legt overigens een lange 
weg af. Op 26 april 1957, dus 14 jaar (!) na de 
klokvordering, vraagt het ministerie van Finan-
ciën of de kleine luidklok al gevonden is. Dat is 
niet het geval. Adjunct-directeur P.C. van Ham 
van Gemeentebedrijven adviseert het gemeen-
tebestuur te antwoorden dat na de restauratie 
van de toren en het carillon van de Grote Kerk 
(pas in de jaren zestig) zal worden nagegaan, 
wat de kosten van vervaardiging en plaatsing 
van de stadhuisklok zullen zijn. Daar is hij ken-
nelijk niet meer aan toe gekomen…

Twee van de nieuwe klokken voor de katholieke 
kerk, gefotografeerd bij De Poort van Weesp.

Dit is een verkorte versie van het verhaal ‘Luidklok 
Weesper stadhuis verdween tijdens de oorlog’ 
dat in op 23 april 2003 werd gepubliceerd in het 
WeesperNieuws. Dit artikel verscheen eerder in 
Historisch Weesp 33, nr. 1, 2017. 

DICK VAN ZOMEREN is journalist en historisch publicist. 
Hij schreef verschillende boeken over Weesp in oorlogs-
tijd en over het ontstaan van een Weesper woningcorpo-
ratie.



Cees Pfeiffer

Omsmelten van klokken is eeuwenoude  
oorlogstraditie

Het weghalen van de Weesper klokken wordt in 
De Nieuwe Weesper van 2 augustus 1946 mooi 
beschreven door ‘adjudant Vos’ in zijn weke-
lijkse rubriek ‘Weesp in oorlogstijd’. Met nog 
steeds ingehouden woede schrijft hij: April 1943 
verdwenen de luidklokken als onderdeel van de 
roof, die de Duitsers door het gehele land waren 
begonnen. […] En natuurlijk werd deze roof weer 
goedgepraat met het smoesje dat ook Nederland 
zijn aandeel moest leveren in de strijd tegen het 
Bolsjewisme.

Waar Vos aan voorbijgaat, is dat als Neder-
land in oorlog was gebleven met Duitsland, de 
klokken uiteindelijk ook door ons eigen leger 
zouden zijn opgeëist. In feite was de groot-
schalige ‘klokkenroof’ door de Duitsers, die 
plaatsvond tussen oktober 1942 en september 
1943, door de Nederlandse overheid voorbe-
reid. In Nederland werden circa 9.000 klokken 
uit torens gehaald, waarvan er zo’n 5.000 ver-
loren gingen. Schattingen gaan ervan uit dat 
in de Tweede Wereldoorlog rond 45.000 uit 
Duitsland en uit de bezette gebieden nog eens 
35.000 klokken werden omgesmolten.

Monumentenzorg

Al drie jaar voor de Duitse inval begon het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg met het 
inventariseren van alle klokken in Nederland. 
Er werd toen al rekening gehouden met een 
klokkenvordering: of door de eigen overheid 
of door een eventuele bezetter. Doel van de 

registratie was dat de meest waardevolle klok-
ken gespaard zouden blijven. Maar die moch-
ten bij elkaar niet meer dan 10 tot 15 procent 
van het totaal vormen. De meest waardevolle 
klokken kregen de ‘M-status’ van Monument. 
De re gistratie werd voor een groot deel door 
amateurs gedaan. Aan hen is het te danken dat 
er een uitmuntend overzicht ontstond, inclu-
sief beschrijvingen van versieringen en rand-
opschriften van de klokken. 

Toen het zover was dat de klokken gevorderd 
zouden worden, bleek tijdens besprekingen met 
de Duitsers dat in hun land 25 procent van de 
klokken gespaard zou blijven. Dat percentage 
werd vanaf dat moment ook voor ons land ge-
hanteerd, want Nederland was immers een ‘ge-
lijkberechtigd Germaans land’. Niet alleen in 
de door Duitsers bezette landen werden dus 
klokken gevorderd, ook in eigen land moesten 
de klokken eraan geloven. Om de bevolking 
daar enigszins mee te verzoenen was afgespro-
ken dat de vorderingen in de bezette gebieden 
één week eerder zouden beginnen en dat daar 
in de Duitse propagandamedia veel aandacht 
aan zou worden besteed. 

‘Klokken Peter’

Verantwoordelijk voor de klokkeninname was 
de Rüstungsinspektion Reichskommissar Sonder-
referat Metallmobilisierung, die voor Nederland 
de uitvoering overliet aan de Limburger Peter 
Meulenberg. Deze had al verschillende Wehr-

Het omsmelten van luid- en speelklokken om er kanonnen en ander tuig van te maken is een 
eeuwenoude oorlogstraditie. Wat niet iedereen weet, is dat er keurig werd bijgehouden om 
welke klokken het ging. Ver voor de oorlog waren klokken al geregistreerd.
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macht-opdrachten binnengehaald en mocht 
zich dan ook tooien met de fraaie titel General-
unternehmer des Sonderreferats Metallmobilisie-
rung. Meulenberg, die al gauw de scheldnaam 
‘Klokken Peter’ kreeg, zette voor het weghalen 
van de klokken via onderaannemers zo’n 300 
mensen in. De ingenomen klokken werden in 
Nederland bijeengebracht op twee verzamel-
plaatsen. Van daaruit gingen ze op transport 
naar Hamburg om te worden omgesmolten. 
Hoewel de klokken al in 1943 uit de torens waren 
gehaald, begon het afvoeren naar Duitsland pas 
enkele maanden na D-Day, in september 1944. 

Uiteindelijk zou slechts iets meer dan de helft 
van de Nederlandse klokken in Hamburg aan-
komen. De rest bleef in Nederland en keerde na 
de oorlog bij de rechtmatige eigenaren  terug.

De nieuwe klokken hangen op 18 oktober 1948 in de rooms-katholieke kerk.

Dit artikel verscheen eerder in Historisch Weesp,  
jaargang 33, nr.1., 2017.

CEES PFEIFFER is journalist en heeft vele jaren ervaring 
als redacteur met als specialiteit de grafische industrie. 
Sinds 2011 is hij voorzitter van de Historische Kring Weesp 
en eindredacteur van het tijdschrift Historisch Weesp.

Bronnen
‘Weesp in Oorlogstijd’, in: De Nieuwe Weesper, 

2 augustus 1946.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 

Tweede Wereldoorlog, deel 7, ‘Oorlog en bezetting – 
Nederland in 1940-1945’. Den Haag 1969-1994.

David Barnouw, Oorlog en bezetting Nederland. 
Nederland in 1940-1945; de geschiedenis in 
topstukken uit het NIOD-archief. Amsterdam, 2015.
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De kaart verklaard

Harry van der Voort

De kaart van Gooistad
Het zogenaamde Plan de Miranda

Voorbeelden hiervan zijn de kaarten van de 
vaarten aan de westzijde van Hilversum die 
door Jan Perk (waarschijnlijk Jan Jansz Perk 
de Jonge) in de eerste helft van de achttiende 
eeuw waren gemaakt om de aanvragen voor de 
benodigde octrooien voor de ondernemersacti-
viteiten van zijn vader Jan Jansz Perk de Oude 
kracht bij te zetten. Perk suggereerde op zijn 
kaart van 1724 bij de aanvraag voor een veer van 
’s-Graveland op Laren tevens de mogelijkheid 
om langs deze vaart de heide af te zanden en 
te ontginnen. De beoogde vaart van ’s-Grave-
land op Laren zou dwars over de Bussummer 
Heide en Westerheide worden gegraven.1 De 
familie Perk, van origine een erfgooiersfamilie, 
had weinig op met het in stand houden van de 
heide en andere woeste gronden voor gemeen-
schappelijk gebruik door de erfgooiers. Zelfs 
Albertus Perk, die een grote belangstelling voor 
de geschiedenis en rechten van de erfgooiers 
aan de dag legde, deed verschillende pogingen 
om te komen tot ontwikkeling van de Gooise 
heidevelden.

Aan het einde van de negentiende eeuw on-
derhandelden de Gemeenschappelijke Buskruit -

makers van Noord-Holland, Utrecht en Zee-
land met de gemeente Hilversum om een 
strook van de Bussumerheide langs de Nieuwe 
Crailoseweg in gebruik te mogen nemen als 
schietbaan voor het testen van buskruit voor 
kanonnen.2 Bij het verzoek werd een kaart toe-
gevoegd waarop de baan ingetekend staat. Na 
enige aarzeling en onder strikte voorwaarden 
werd in voor twee jaar een voorlopige toestem-
ming voor de aanleg en het gebruiken van de 
schietbaan toegestaan. Na herhaaldelijke tijde-
lijke verlengingen van de vergunning is de baan 
permanent geworden. Het terrein is jarenlang 
gebruikt voor schietoefeningen door Defensie 
en is nu het Oefencentrum voor de Regionale 
Rampenbestrijding.

Tuinstad in het Gooi: Gooistad

De grootste bedreiging voor het voortbestaan 
van de Bussummerheide en Westerheide be-
stond in de periode van 1923 tot 1929. Op 17 
mei 1923 stelde de gemeenteraad van Amster-
dam een Commissie ter bestudering van het 
vraagstuk van den bouw eener tuinstad of 

We zijn gewend dat kaarten de werkelijke toestand weergeven. 
Daarin wordt een steeds grotere precisie nagestreefd. Kaarten 
kunnen ook gebruikt worden om een gewenste toestand weer 
te geven. Een toestand die niet bestaat, een ideaalbeeld, of 
een toestand die nog niet bestaat, een ontwerp. Ook voor het 
gebied tussen Vecht en Eem zijn in de loop van de eeuwen 
kaarten gemaakt waarop ontwerpen voor een nieuwe, gewenste 
toestand zijn weergegeven. Sommige kaarten zijn zo goed 
gemaakt, dat wij nu met moeite kunnen vaststellen dat de 
weergegeven toestand slechts een mogelijke toestand was.
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tuindorpen in de omgeving van Amsterdam 
in.3 Door allerlei omstandigheden duurde het 
tot begin 1924, voordat de commissie geïnstal-
leerd kon worden en aan de slag kon. De com-
missie kende twee voorzitters: S. Rodrigues de 
Miranda, wethouder van Volkshuisvesting en 
J. ter Haar Jr., wethouder van Publieke Werken. 
Onder de leden waren onder meer Emile Luden, 
voorzitter van Stad en Lande, D. E. Wenting, 
inspecteur voor de Volksgezondheid, A. Bos, 
directeur van de dienst der Publieke Werken, 
M. E. H. Tjaden, directeur van de Gemeentelijk 
Bouw- en Woningtoezicht en A. Keppler, direc-
teur van de Gemeentelijke Woningdienst. 

Uit schattingen van de commissie kwam naar 
voren dat Amsterdam de komende dertig jaar 
tussen de 80.000 en 130.000 nieuwe wonin-
gen nodig zou hebben. De commissie onder-
zocht de mogelijkheden om naast uitbreidingen 

met nieuwe wijken, rond de stad forensendor-
pen of slaapsteden te stichten of een geheel 
nieuwe satellietstad te bouwen. Ook kwam de 
mogelijkheid aan de orde waarbij Amsterdam 

Kaart van Amsterdam en omgeving met mogelijke locaties voor de uitbreiding van Amsterdam  
met nieuwe stadswijken.

Schematische plattegrond van  
de tuinstad ‘Gooistad’.
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nieuwbouwwijken zou stichten in omringende 
gemeenten en op de een of andere wijze hier-
over zeggenschap zou houden. Al deze moge-
lijkheden sneuvelden. De gemeente Amsterdam 
werd geadviseerd zich te richten op een drietal 
locaties nabij de zuidwestzijde van de stad om 
daar tuindorpen te stichten. Zover kwam het 
niet. Uiteindelijk zou het Algemeen Uitbreidings 
Plan (UAP) van Cornelis van Eesteren uit 1933-
1935 de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden 
voor de stedelijke bebouwing vastleggen.

De tuinstad in het Gooi werd vurig verdedigd 
door wethouder Rodrigues de Miranda in Bij-

lage XIII, terwijl de inspecteur van 
Volksgezondheid, D. E. Wentink, deze 
even zo fel bestreed in Bijlage X. De Mi-
randa verloor het pleit. De twee groot-
ste bezwaren tegen de tuinstad in het 
Gooi waren van juridische aard en be-
troffen de volksgezondheid. Het was 
niet mogelijk voor een gemeente om 
binnen een andere gemeente nieuw-
bouwwijken te bouwen en daar be-
stuurlijk zeggenschap over te houden. 
Het grondgebied van een gemeente 
diende uit een aaneengesloten geheel 
te bestaan. Daarnaast werd algemeen 
erkend dat het Gooi voor de leefbaar-
heid van Amsterdam een belangrijk 
recreatiegebied was. Dirk Wentink, die 
zelf een fervente voorstander was van 
het realiseren van nieuwbouw op ba-
sis van de tuinstadgedachte, erkende 
dat het Gooi een andere, wezenlijke 
rol speelde in de leefbaarheid, niet al-
leen voor de Gooiers maar ook voor de 
Amsterdammers. Aan het einde van 
zijn betoog in Bijlage X stelt hij: Voor 
een dergelijke stad [d.i. de voorgestelde 
tuinstad] is in het Gooi geen plaats. Wan-
neer Amsterdam het Gooi wil behouden 
als natuurpark en ontspanningsoord, dan 
ligt het naar mijn gevoelen op den weg 
van die Gemeente alles in het werk te 
stellen wat mogelijk is, om den voortgang 
der bebouwing aldaar te stuiten.

We herkennen in deze uitspraak bijna letter-
lijk de doelstelling van het latere G.N.R.

De kaart

Eigenlijk is er geen sprake van één kaart. In 
het rapport zijn meer kaarten opgenomen. 
Bijlage IX is een kaart van Amsterdam en zijn 
omgeving. Op deze kaart zijn de mogelijke lo-
caties voor de uitbreiding van Amsterdam met 
nieuwe stadswijken aangegeven. Bij Bijlage X, 
Nota inzake vestiging van een Tuinstad midden in 
het Gooi van D. E. Wentink, zijn twee kaarten 
gevoegd. Kaart Xa geeft het grootste deel van 
het Gooi weer, terwijl kaart Xb een schemati-

De ligging van de tuinstad in het Gooi.
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sche plattegrond van Hilversum weergeeft. Bij-
lage XIII omvat de Nota van den Heer S. R. de 
Miranda inzake de vestiging van een tuinstad in 
het Gooi door de gemeente Amsterdam, die drie 
bijlagen heeft.

De kaarten zijn mee ingebonden in het boek 
en zijn in opgevouwen toestand net iets kleiner 
dan 16 x 24cm. De kaarten zijn alle vervaardigd 
door de Gemeentelijke Woningdienst van Am-
sterdam, met uitzondering van Bijlage XIIIb, die 
een monogram van de letters MMH of MAA als 
ondertekening heeft.

De kaart van het Plan  
de Miranda
Het plan De Miranda, genoemd 
naar de Amsterdamse wethou-
der Salomon (Monne) Rodri-
gues de Miranda (1875-1942), 
was het plan voor de bouw 
van een ‘tuinstad’, bedoeld 
voor inwoners afkomstig uit 
de hoofdstad, op de heide tus-
sen Bussum, Laren en Hilver-
sum. De Amsterdamse Tuin-
stadcommissie had een zeer 
regelmatig aangelegde stad 
met concentrische wegen voor 
ogen. Deze tuinstad, in het 
rapport ‘Gooistad’ genaamd, 
zou een volledige stad worden 
met openbare voorzieningen, 
winkels en bedrijfsgebouwen. 
Maar uit de kaart blijkt hier niet 
veel van. Alleen een station aan 
de Oosterspoorlijn ter plaatse 
van de stapelplaats Crailo is in 
getekend.4

De kaart Bijlage XIIIB
Deze is in kleur uitgevoerd, meet uitgevouwen 
56,5 x 59,5cm en geeft een schematische stads-
plattegrond weer naar het model van een tuin-
stad. Duidelijk is de concentrische opzet van 
de stad te zien, maar bijzondere bebouwing 
is nergens aangegeven. Voorbeelden van plat-
tegronden van de huizen voor arbeiders zijn 
elders in het rapport opgenomen.5 Sommige 
publicaties over deze kaart melden dat het ont-
werp voor de tuinstad van ir. A. Keppler, indertijd 

Kaart van het Gooi met projectie 
van Hilversum op de plaats van 

de voorgestelde tuinstad.
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directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, 
is, maar dit blijkt nergens uit het rapport. Het 
monogram onder de tekening wijst ook niet op 
de naam van Keppler.

De kaart Bijlage XIIIC 
Deze meet 44 x 71,5cm en geeft het grootste ge-
deelte van het Gooi weer met hierin getekend 
de ligging van de tuinstad. Hier is duidelijk 
te zien dat de beoogde satellietstad van Am-
sterdam het grootste gedeelte van de centrale 
heide zou opslokken. D.E. Wentink heeft aan 
zijn betoog, vastgelegd in Bijlage X, twee kaar-
ten toegevoegd. De grootste kaart Bijlage XA, 
dezelfde als de kaart van Bijlage XIIIC, toont 
het Gooi zonder de tuinstad. De kleine kaart, 
Bijlage XB, toont schematisch de bebouwing 
van Hilversum rond 1925. De bedoeling van 
Wentink was om aan te tonen wat de invloed 
van een stad van circa 45.000 inwoners zou 
hebben op de open ruimte van beide grote hei-
develden in het Gooi. Dezelfde kaarten bieden 
ons nu de mogelijkheid om te laten zien dat de 
bebouwing van de maatlanden en Bijvank tus-
sen Huizen en Blaricum zoals deze vanaf de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw is gerealiseerd, 
dezelfde omvang heeft gekregen als Hilversum 

in 1925. Wat als in 1929 de conclusie geweest 
zou zijn, dat de maatlanden en Bijvank de 
meest geschikte locaties waren? Daarbij komt 
dat deze locaties ook nog eens aan de tramlijn 
Amsterdam-Laren van de GSTM lagen.

Noten
1. Jan E. Lamme, ‘Over water naar Hilversum. Perike-

len rond de Gooische Vaart’, in: TVE, nr. 1, 2013, p. 
3-10, met kaart op p. 5.

2. Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, SAGV034 
Hinderwetvergunningen, inv.nr. 237.

3. mr. M.G. Levenbach (samensteller), Rapport van 
de Commissie ter Bestudeering van het vraagstuk van 
den Bouw eener Tuinstad of van Tuindorpen in de 
Omgeving van Amsterdam. Amsterdam, 1929, met 
bijlagen en kaarten.

4. Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, SAGV277.3, 
inv.nr. 2. Deze scan van de kaart toont de kaart niet 
volledig. De bovenrand met de aanduiding Bijlage 
XIIIB ontbreekt.

5. Zie noot 3, p. 161, Bijlage VIIIC, en p. 162, Bijlage 
VIIID.

Ing. H.J.T. VAN DER VOORT BBE is bouwhistoricus en 
bouwkundige, actief lid van de Hilversumse Historische 
Kring ‘Albertus Perk’ en de Historische Kring Eemnes.
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Jan Baerends

Franz Stracké, een begenadigd beeldhouwer

Het kunstenaarsgeslacht Stracké

Wie op zoek is naar kunstwerken van 
Stracké, moet zich er allereerst van 
vergewissen om welke Stracké het 
gaat. Het geslacht Stracké was een zeer 
kunstzinnige familie en telde vele beeld- 
en steenhouwers en ook enkele schilders. In 
onderstaande figuur is een beknopte genealo-
gie1 van de familie opgenomen.

Franz (2.3) en zijn oudere broer Johan Theo-

dore (2.2.) zijn samen met het gezin 
van hun vader Ignatius (1) in 1842 van-
uit Dorsten (Westfalen, Duitsland) naar 
Arnhem in Nederland verhuisd. De 
oudste zoon Gottfied (2.1), een veelbe-

lovend beeldhouwer, bleef in Duitsland, 
waar hij op 35-jarige leeftijd in Bocholt 

overleed aan een rookvergiftiging, toen hij – 
zo gaat het verhaal – een buurman uit diens 
brandende huis probeerde te redden. 

Vader Ignatius is met zijn andere zoons on-

Honderdeenentwintig jaar geleden, op 26 maart 1898, overleed de beeldhouwer Franz Stracké 
in huize Eemlust aan de Kerkstraat in Baarn. Veel mensen zegt deze naam waarschijnlijk niets. 
Maar wie weleens bij een huwelijk of een raadsvergadering in het gemeentehuis van Baarn 
is geweest, heeft vast bewonderend gekeken naar het marmeren beeld Drinkend (herders) 
jongetje. Dit beeld laat zien over welk een artistieke begaafdheid Franz Stracké beschikte. De 
verfijning, het oog voor detail en de juiste proporties zijn van een uitzonderlijk hoog niveau. 
Geen wonder dat vooraanstaande Nederlandse musea graag werken van Stracké in hun 
collectie hebben. Wie was deze Franz Stracké en wat is zijn relatie met Baarn?

Franz Stracké (1820-1898) (coll. HKB).

B = Beeldhouwer
S = Schilder

[1]
Ignatius (B)
1790-1875

[2.2]
Johan Theodore (B)

1817-1891

[2.1]
Gottfried (B)
1813-1848

[4.2]
Leo Wilhelmus (S)

1897-1963

[4.1]
Johannes M.T. (S)

1889-1960[3.2]
Leo (B)

1851-1923

[3.1]
Frans (B)

1849-1919

[3.3]
Carl (B)
1859-?

[3.4]
Caspar (B)

1861-?

[2.3]
Franz (B/S)
1820-1898

[3.5]
Frans Xavier (B)

1850-1888

[3.6]
Louis (S)

1856-1934
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getwijfeld naar Nederland gekomen, omdat in 
de Franse tijd een einde was gemaakt aan de 
achterstelling van de katholieken in Nederland 
met als gevolg dat halverwege de negentiende 
eeuw er vele katholieke kerken werden gebouwd. 
Voor deze kerken waren veel beelden nodig. De 
Strackés, zelf katholiek, konden met hun vak-
manschap hieraan een belangrijke bijdrage leve-
ren. Johan Theodore was al snel naar Brussel ver-
trokken waar hij in de leer ging bij Willem Geefs. 

Na wat omzwervingen vestigde hij zich in Rot-
terdam, waar de drie oudste zonen (3.1 t/m 3.3) 
halverwege de negentiende eeuw zijn geboren.2

Johan Theodore was een heel productief kuns-
t enaar en reisde het werk achterna in een groot 
deel van West-Europa.3 Maar in 1876 werd hij 
door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch 
benoemd tot directeur van de Koninklijke 
School voor Nuttige en Beeldende Kunsten. Be-
kende werken van Johan Theodore zijn het Tol-
lens-standbeeld in het Park onder de Euromast 
te Rotterdam en het standbeeld van graaf Jan 
van Nassau op het Domplein te Utrecht. In 1891 
nam Johan Theodore ontslag als directeur van 
de Koninklijke School en verhuisde naar Keu-
len, waar hij en zijn vrouw nog datzelfde jaar 
overleden. 

Ook de zonen van Johan Theodore hebben het 

vak van beeld- en steenhouwer beoefend, maar 
waren bepaald niet zo talentvol.4 Zo staat in 
Delft het Hugo de Groot standbeeld van Frans 
(3.1) en in Oudenbosch het Zouavenmonument 
van Leo (3.2).

Het gezin Franz Stracké

Franz (2.3) was minder reislustig dan zijn broer 
en bleef aanvankelijk werken in het atelier van 
zijn vader Ignatius in Arnhem.5 In 1847 trouwde 
hij met Johanna Geertruida Verwaijen. Zij kre-
gen zes kinderen: vijf zonen en één dochter. 
De oudste zoon werd levenloos geboren en 
twee andere zonen overleden in hun kindertijd 
(nog geen één en elf jaar oud). De twee over-
gebleven zonen zijn Frans Xavier (3.5) en Louis 
(3.6). Frans Xavier, ook beeldhouwer, overleed 
op 33-jarige leeftijd in Utrecht. Zijn bekend-
ste werk is het monument voor de gebroeders 
Houtman te Gouda. Louis was geen beeldhou-
wer, maar schilder. Als erfgenaam woonde hij 
samen met zijn vrouw Anna Maria Struben tot 
zijn overlijden in 1934 in huize Eemwijk in Baarn, 
maar hierover later meer. Franz Stracké had één 
dochter: Maria Johanna Geertruida (1851-1923); 
zij was verpleegster en overleed op 11 juli 1923 
in Baarn.

De beeldhouwer Franz Stracké

Franz Stracké legde zich in zijn beginperiode als 
zelfstandig beeldhouwer vooral toe op kerkelijke 
kunst in de (neo)gotische stijl. Ook zijn grafmo-

Heiligenbeelden in de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk 
in Amersfoort.

Drinkend (herders)jongetje (coll. gemeente Baarn).
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numenten zijn in deze periode talrijk. Wie de ker-
kelijke kunst van zijn hand wil zien, hoeft niet 
ver te gaan. In de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk in 
Amersfoort zijn de zijmuren van de kerk voorzien 
van tien heiligenbeelden. De beelden uit 1862 zijn 
gestoken uit eikenhout en crème-wit beschilderd. 
Het betreft zes mannelijke heiligen (Theodorus, 
Vincentius, Willibrord, Bonifatius, Petrus en 
Paulus) en vier vrouwelijke (Maria Magdalena, 
Agnes, Barbara en Anna). Het honorarium dat 
Stracké hiervoor ontving, bedroeg f 2.500. Een 
oudere beeldengroep van Stracké in deze kerk 
dateert uit 1852. Het is de calvarie, die zich in 
een nis midden van het retabel boven het hoofd-
altaar bevindt. In het midden Christus aan het 
kruis met aan de ene zijde zijn moeder Maria en 
aan de andere zijde de apostel Johannes. Verder 
vinden we in deze kerk nog twee schilderijen van 
Stracké: Christus als de Goede Herder en Henri-
cus de Heilige. 

Kunsthistoricus Annemieke Hoogenboom 
schrijft hierover het volgende: Zowel de figuur 
van de Goede Herder als die van Henricus hebben 
opvallend krachtig gemodelleerde lichamen gehuld 
in zwaar vallende kleding, die Stracké’s vaardig-
heid als beeldhouwer verraden. Maar de anatomie 
van de figuren als geheel en de manier waarop 
de Goede Herder in het kale, doornige landschap 
staat, zijn voor kritiek vatbaar. Het is niet verwon-
derlijk dat Stracké in zijn verdere loopbaan het pen-
seel nog maar zelden heeft opgenomen en vooral 
succes gezocht en gevonden heeft in de beeldhouw-
kunst.6

Stracké begaf zich in zijn beginperiode als kun-
stenaar overigens ook al op het gebied van de 
profane of genrekunst. Zo nam hij in 1856 de 
gevelversiering van het gebouw van de kunste-
naarsvereniging Arti et Amicitiae aan het Rokin 
in Amsterdam voor zijn rekening. Het betreft 
vier levensgrote vrouwenfiguren tussen de ven-
steropeningen op de eerste verdieping, voorstel-
lende de schilder-, beeldhouw-, bouw- en gra-
veerkunst. Verder zijn van Stracké op dezelfde 
gevel zes medaillonportretten aangebracht van 
Lucas van Leyden, Goltzius, H. de Keijzer, Rem-
brandt, Jacob van Kampen en Ruysdael. 

Bij een eerste opzet voor een oeuvrecatalogus 
in het kader van een promotieonderzoek heeft 

Frédérique Brinkerink in 2016 meer dan 150 wer-
ken van Franz Stracké geïnventariseerd. Het be-
treft naast in opdracht vervaardigde kerkelijke 
kunst, grafmonumenten, portretbustes, gebeeld-
houwde meubelen en medaillons ook vele beel-
den die voor studie of zijn plezier vervaardigd 
lijken te zijn, zoals het Drinkend (herders)jongetje. 

In het bestek van dit artikel is het onmogelijk 
om alle werken van Stracké te bespreken. Toch 
wil ik er enkele aanstippen. Allereerst het mar-
meren beeld Honingdieven uit 1867. Dit is te zien 
in het atrium van het Rijnstate Ziekenhuis in 
Arnhem. Prachtig hoe de bijen op het kleed van 
het zittende kind zijn aangebracht. In dezelfde 
sfeer kan het marmeren beeld Doornroosje uit 
1869 worden genoemd, dat is opgenomen in de 
collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. In 
dit museum staat op zaal het terracotta beeldje 

‘Christus als de Goede Herder’, schilderij van 
Starcké (www.xaveriusamersfoort.nl).
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Twee moeders uit 1893. De Italiaanse visser uit 
1869, vervaardigd uit de steensoort pierre de 
caen, is te vinden in het Dordrechts Museum. 
In de openbare ruimte staan naast de vele graf-
monumenten ook enkele beeldhouw werken van 
Stracké. Zo kan onder andere worden vermeld 
het monument Alcmaria Victrix (kalksteen) uit 
1876 in het Victoriepark te Alkmaar. En verder 
noem ik het bronzen borstbeeld van prins Hen-
drik (de Zeevaarder) uit 1885 voor het Scheep-
vaarthuis aan de Prins Hendrikkade in Amster-
dam. Een beeld dat uitmunt ‘van een zwierige 
bravour’.7

Ook de Historische Kring Baerne (hierna 
HKB) en de gemeente Baarn beschikken over 
een aanzienlijke collectie pleisters, marmeren 
en terracotta beelden van Stracké.8

Professor Stracké

De beeldhouwwerken van Stracké moeten in-
druk hebben gemaakt in zijn tijd, want in 1870 
werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijks 
Akademie van Beeldende Kunsten te Amster-
dam. De HKB beschikt over de originele hand-
geschreven benoemingsbrief van 19 september 
1870 van de Minister van Binnenlandse zaken, 
waarvan onderstaande transcriptie is opgeno-
men.

Ministerie van Binnenlandse zaken
5e afdeling Onderwijs, kunsten en wetenschappen

‘s Gravenhage, 19 September 1870.

Aan den Heer F. Stracké 
Beeldhouwer te Arnhem

Ik heb de eer ter Uwer kennis te brengen, dat het 
den Koning heeft behaagd U, op mijne voordragt, 
bij Besluit van 17 dezer nº 17 te benoemen tot 
hoogleraar bij de Rijks Akademie van Beeldende 
Kunsten, welke volgens datzelfde besluit, met in-
gang van 1 October e.k. te Amsterdam zal worden 
gevestigd. Uwe jaarwedde is bepaald op f. 2500,-.
Uwe acte van aanstelling zal U met spoed vanwe-
ge mijn Departement worden toegezonden. 
Een afdruk der wet van 26 Mei j.l. (Staatsblad nº 

78) tot regeling van het onderwijs van Rijkswege 
in de beeldende kunsten gaat hiernevens.

De Minister van Binnenlandse Zaken
voor den Minister
de Secretaris Generaal

In het jaarverslag van het eerste academiejaar 
lezen we dat Stracké 14 uur per week lesgaf. Het 
lesprogramma omvatte: één uur vergelijkende 
proportieleer, vijf uur boetseren naar antiek, 
drie uur boetseren naar het naaktmodel, drie 
uur praktisch beeldhouwen, één uur model-dra-
peren en één uur plastische compositie. En in 
het jaarverslag van 1873 lezen we het volgende: 
Het onderwijs in het boetseren door den Hoogle-
raar Stracké gegeven, wordt steeds met lust en ijver 
gevolgd door al de daartoe geroepen leerlingen.
De Hoogleraar Stracké behandelde voor de leer-
lingen der afdeeling Schilderkunst de vergelijkende 
proportieleer en in de nieuwen cursus de vergelij-
kende anatomie.

In de eerste plaats werd daarbij gewezen op de 
verschillende menschenrassen en de tweehandige 
dieren en later meer bijzonder op het maaksel der 
roofdieren en der eenhoevige dieren, vooral van het 
paard. Het skelet en de spieren worden bij deze les-

Zelfportret van Frans Stracké (coll. HKB).
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sen aanschouwelijk voorgesteld 
in daartoe door den Hoogle-

raar vervaardigde teekeningen, in 
pleisterbeelden en fragmenten en 
in omtrekken op het bord.

Wegens de aanvaarding van 
het hoogleraarschap verhuisde 
het gezin Stracké in november 
1870 van Arnhem naar Amster-
dam. Na eerst drie jaar op de 
Plantage Middenlaan en twee 
jaar op de Oudezijds Voor-
burgwal te hebben gewoond, 
verhuisde de familie in april 

1878 naar de Stadhouders-
kade, waar Stracké een huis 
had laten bouwen met op de 

begane grond een atelier. 
Op 22 april 1877 overleed zijn vrouw Johanna. 

Ruim een jaar later op 9 mei 1878 hertrouwde 
Stracké in Brummen met een van zijn leerlin-
gen: Sara Hendrina Josina van Bosse (zij waren 
toen resp. 58 en 41 jaar). Sara van Bosse ‘schil-
derde, tekende en beeldhouwde uit liefhebbe-
rij’.9 Zij heeft onder andere een portretbuste van 
Betje Wolff in gips gemaakt, die zich bevindt in 
het Museum Betje Wolff in Middenbeemster. 
Ook heeft zij van haar man Franz Stracké in 
gips een portretbuste gemaakt, die in het bezit 
is van de HKB. Van haar schilderwerk bezit de 
gemeente Baarn een portret van zuster Reijken, 
die als verpleegster werkzaam was bij de familie 
Stracké van 1917 tot 1920. Dit schilderij schijnt – 
zo gaat althans het verhaal – na haar overlijden 
in 1922 te zijn afgemaakt door haar stiefzoon 
Louis Stracké. 

Op 1 augustus 1890 kreeg – zo lezen we in 
het academieverslag over dat jaar – hoogleraar 
Stracké op zijn verzoek eervol ontslag. In de 
notulen van de vergadering van hoogleraren op 
zaterdag 19 juli 1890 staat: De Voorzitter zegt, 
ook namens zijn collega’s, een hartelijk woord tot 
afscheid aan den Heer Stracké, met wien hij bijna 
20 jaar werkzaam is geweest, en beveelt de Acade-

mie bij voortduring in zijn liefde en belangstelling 
aan. De Heer Stracké dankt den Voorzitter voor de 
hartelijke woorden en wenschen en zal de Acade-
mie steeds een warm hart toedragen. 

Het oordeel over Stracké als hoogleraar
Hoe het hoogleraarschap van Stracké moet wor-
den beoordeeld, is moeilijk te zeggen. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw oordeelt Van Daalen in 
zijn boek vrij hard over Stracké. Na aanvaarding 
van het hoogleraarschap verloor Stracké zijn on-
bevangenheid: Wat hij na 1870 maakte, hetzij in 
de monumentale, of in de salonkunst, getuigt van 
een neiging tot het offer aan de publieke smaak, tot 
het ‘meedoen’ met een mode. En verderop in zijn 
boek schrijft Van Daalen: Stracké was niet in staat 
om een nieuwe fase in het academisch onderwijs tot 
stand te brengen of een nieuwe ‘school’ te vestigen. 
Inderdaad, Stracké was niet gevoelig voor ont-
wikkelingen en vernieuwingen in de beeldhouw-
kunst, die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw met name in Parijs plaatsvonden, zoals het 
impressionisme, waarvan de beeldhouwer Rodin 
(1840-1917) een van de belangrijkste vertegen-
woordigers was. Stracké bleef met zijn technisch 
perfect uitgevoerde beelden vasthouden aan de 
beeldhouwkunst uit zijn jeugd.

Huize Eemwijk

Na zijn pensionering verhuisde het echtpaar 
Stracké op 17 april 1889 naar huize Eemwijk, 
Kerkstraat 41 te Baarn. Deze villa was in dat-
zelfde jaar gekocht door zijn vrouw Sara. Dit zal 
niet toevallig zijn geweest, want de grootvader 
van Sara, J.D. van Bosse, bewoonde villa Nieu-
werhoek aan de oostzijde van de Brink. Zij zal 
ongetwijfeld verschillende malen bij haar groot-
vader op bezoek zijn geweest en toen het liefe-
lijke Baarn hebben ontdekt. 

Het echtpaar Stracké heeft in de Baarnse ja-
ren verschillende buitenlandse reizen gemaakt, 
onder andere naar Italië. Stracké maakte daar 
in zijn schetsboek prachtige tekeningen van 
zuilen, ornamenten en gebouwen (dit schets-
boek is in het bezit van de HKB). Het verhaal 
gaat dat hij als herinnering aan zijn reis naar 
Italië in 1893 het eerdergenoemde beeld Drin-

Terracotta beeldje ‘Twee moeders’ 
(coll. Rijksmuseum Amsterdam).
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kend (herders)jongetje heeft gemaakt. Het beeld 
is gesigneerd met ‘F Stracké Amsterdam 1893’. 
Amsterdam is vreemd, want hij woonde al vanaf 
1889 in Baarn.

De gezondheid van Stracké noopte hem, zoals 
ook al eerder toen hij nog professor was,10 om te 
gaan kuren in Wiesbaden in Duitsland. Uit een 
handgeschreven brief uit 1897 aan de directeur 
van de Rijksacademie lezen we:

Wiesbaden, 16 December 1897

Wel Edelgeboren Heer

Uwe beleefde uitnoodiging tot bijwoning der 
plechtige openbare vergadering aan de rijksakade-
mie van beeldende kunsten op maandag 20 dezer 
kan ik, hoe vererend voor mij, tot mijn spijt niet 
aannemen.
De reden hieromtrent is dat mijn badkuur hier te 
Wiesbaden nog niet als geëindigd kan beschouwd 
worden.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn 
WelEdel geboren Heer,
Uw dienaar, F. Stracké

In die tijd heeft hij ook het schilderpenseel 
weer opgepakt, omdat het beeldhouwen hem te 
zwaar werd. De HKB beschikt over een klein, 
maar mooi in olieverf uitgevoerd zelfportret van 
hem uit deze tijd. 

Op 26 maart 1898 overleed Franz Stracké in 
huize Eemwijk. Hij werd niet ver van zijn huis 

‘Meisje met 
peer’, schilderij 
van Louis 
Stracké.

Huize ‘Eemwijk’ aan de Eemweg in Baarn (coll. HKB).
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begraven op de rooms- katholieke begraafplaats 
aan de Kerkstraat. Later werd zijn dochter Ma-
ria, die op 11 juli 1923 overleed, in hetzelfde graf 
als haar vader begraven. Op 23 april 2004 werd 
de grafsteen overgebracht naar de Nieuwe Alge-
mene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.11 Een 
beetje wrang is het wel, dat de man die zoveel 
grafmonumenten voor anderen heeft gemaakt, 
zelf werd toegedekt met een sobere grijze steen. 

Strackés weduwe overleed op 6 april 1922 in 
Baarn. Uit een kleine rouwadvertentie in de 
Soester Courant van 8 april 1922 blijkt dat zij is 
begraven te Muiderberg. Twee jaar later betrok 
de jongste zoon van Stacké, de kunstschilder 
Louis, samen met zijn vrouw Anna Maria Stru-
ben, huize Eemwijk. Louis was leerling aan de 
Rijksacademie te Amsterdam en aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten te Antwerpen. 
Voordat hij op Eemwijk kwam wonen, woonde 
en werkte hij in Amsterdam, Antwerpen, Brus-
sel, Parijs en Soest.12 Van hem zijn verschillende 
werken in het bezit van de gemeente Baarn en 
de HKB. Het schilderij Meisje met peer laat zien 
dat Louis als schilder over het nodige kunste-
naarstalent beschikt en daarmee – zij het in een 
andere discipline – op een waardige manier in 
de voetsporen van zijn vader treedt. 

Na het overlijden van Louis op 25 januari 
1934 bleef zijn weduwe tot haar dood in no-
vember 1948 wonen in huize Eemwijk. In maart 
1949 kocht de gemeente Baarn deze villa voor 
f 20.000. De restauratiekosten beliepen uitein-
delijk f 4.000. De woning is daarbij geschikt 
gemaakt voor bewoning door twee gezinnen. De 
aankoop van de gemeente was vooral gericht 
op de verwerving van de bijbehorende gronden 
om onder andere het kruispunt Kerkstraat-Eem-
weg-Faas Eliaslaan te kunnen aanpassen.

Met deze aankoop behoort de aanwezigheid 
van de Strackés in Baarn definitief tot het verle-
den, zij het dat de gemeente en de HKB nog veel 
van zijn werken blijven koesteren, zodat ook in 
de toekomst de naam en de werken van Stracké 
deel blijven uitmaken van ons culturele erfgoed. 
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Station Kortenhoef kwam er toch niet
Jan Immerzeel

We schrijven 1915, ruim honderd jaar geleden. 
De gemeenteraad van Kortenhoef besloot om 
een subsidie van vijfduizend gulden te verstrek-
ken aan de Hollandsche Electrische Spoor-
weg Maatschappij te Amsterdam als bijdrage 
in de kosten van de aanleg van een spoorlijn 
van Nieuwersluis naar 
Hilversum. Een voor-
waarde was wel dat 
het geplande tracé zou 
worden aangepast en 
ook Kortenhoef een 
station zou krijgen. 
Deze halte moest ko-
men aan het eind van 
het Moleneind, op de 
grens met Loosdrecht. 

Een plan, dat honderd 
jaar later volstrekt on-
denkbaar zou zijn, maar 
in 1915 was er zelfs geen 
discussie in de Korten-
hoefse gemeenteraads-
vergadering. Het plan 
kende alleen voordelen 
en was de vijfduizend 
gulden (best veel in die 
tijd) meer dan waard. Natuurlijk moeten we een 
en ander wel plaatsen in de tijd. De natie had een 
negentiende eeuw achter de rug waarin heel veel 
was veranderd. De komst van de stoommachine 
bracht een industriële revolutie teweeg. Polders 

werden drooggemalen, fabrieken gebouwd en 
een enorm uitgebreid netwerk van spoorwe-
gen werd aangelegd. Zo werden Amster dam en 
Utrecht door een spoorlijn verbonden met onder 
meer stations in Vreeland en in Nieuwersluis. 
In de periode dat de spoorlijn van Amsterdam 

naar Hilversum er nog niet was, ontstond er een 
koetsverbinding tussen Vreeland en Hilversum 
via de vaak zeer slecht begaanbare Zuwe. 

Kortenhoef kreeg maar weinig mee van de 

Als u langs de Horndijk rijdt, kan het u nauwelijks ontgaan dat de bewoners zich ernstig zorgen 
maken. Overal bordjes waarop duidelijk gemaakt wordt, dat men het niet eens is met de plannen 
voor een vaarverbinding via de Loenerveense plas van Loosdrecht met Kortenhoef. De bewoners 
hebben ongetwijfeld een punt, maar wat kunnen de tijden veranderen. Hoe anders was het 
geweest als het Kortenhoefs gemeentebestuur destijds zijn zin had gekregen. Dan waren de 
Horndijkbewoners niet geplaagd met de aanleg van een dijk en langsvarend bootjesvolk, maar 
had men zicht gekregen op een spoorlijn vanuit Loenen, met voorbij denderende treinen, die na 
kruising van de Horndijk via de Vuntus verder reden naar Hilversum.

Kaart met tracé spoorlijn.
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voor uitgang. Het gebied was uitgeveend, droog -
makingsplannen bleven bij plannen; daarom 
was een groot deel van de bevolking wegge-
trokken en daardoor was veel van het land 
verlaten. De komst van een treinstation, wie 
kon daartegen zijn? De Kortenhoefse 
gemeenteraad in elk geval niet, hoewel 
er wel wat voorwaarden aan werden ver-
bonden, vastgelegd in de notulen van de 
raadsvergadering na ontvangst van het 
verzoek om subsidie.

Ten eerste vond burgemeester War-
molts dat het tracé zo zou moeten wor-
den aangepast, dat het langs het Molen-
eind kwam te lopen. Daar zou dan ook 
een station moeten komen. 

Raadslid Bakker merkte op dat het in-
derdaad wel zo handig zou zijn. Dan 
konden de goederen over water naar het 
station worden gebracht en hoefde er niet naar 
de Horre (Horndijk) te worden gereden. Vol-
gens de raadsleden Bakker en Hiensch was de 
mogelijkheid om goederen via het station te 
kunnen vervoeren ook wel een voorwaarde.

Nu konden vanaf station Vreeland geen goe-
deren worden verstuurd en moest alles via 
Nieuwersluis, een kostbare zaak. De overige 
aanwezige raadsleden Van der Broeck en Jan-
sen vonden vijfduizend gulden niet te veel, ge-
zien het belang voor het dorp, zodat het voor-
stel uiteindelijk zonder hoofdelijke stemming 
werd aangenomen.

Ook andere gemeenten die in het geplande 
tracé lagen, kregen een verzoek om bij te dra-
gen in de kosten van de spoorlijn. Loenen werd 
om tienduizend gulden gevraagd en ook Loos-
drecht zou tienduizend gulden moeten bijdra-
gen. Naast gemeenten werden ook polderbe-
sturen benaderd. Naast de door de gemeente 
toegezegde vijfduizend gulden stelde ook het 
Kortenhoefse polderbestuur vijfduizend gul-
den beschikbaar.

Toen Loosdrecht op de hoogte was gebracht 
van de voorwaarden van Kortenhoef, schreef 
burgemeester Van Swinderen op 10 augustus 
1915 aan de directeur van de Hollandsche Elec-
trische Spoorweg Maatschappij: ‘Het is een 
uitdrukkelijke wensch van het gemeentebe-

stuur, dat in ’t voorloopig plan geen wijziging 
wordt gebracht.’ Gunden de Loosdrechters de 
Kortenhoevers hun stationnetje niet? We weten 
het niet, maar zonder station deed Kortenhoef 
niet mee.

Toen ook Loenen een dure tracéwijziging 
wens  te, lukte het de Spoorwegmaatschappij 
uit eindelijk niet om de financiering van het 
plan rond te krijgen en kwam station Korten-
hoef er niet.

Al vrij snel ontwikkelde zich het vervoer over 
de weg en vele van de aangelegde spoorlijnen 
verdwenen. De Loenerveense plas bleef een 
mooie stille plas. Misschien moet het ook maar 
zo blijven.

Bron
Oud archief gemeente Kortenhoef inv.nr. 347 en 
notulen gemeentebestuur 1915.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in De Historie 
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Station Loenen-Vreeland.
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Peter Bruin

Een dode op het Franschepad
Reconstructie van een roekeloze verzetsdaad in Blaricum

Wat er de bewuste nacht in en bij de boerde-
rij in Blaricum precies is voorgevallen, maakt 
de reconstructie van deze gebeurtenis niet 
helemaal duidelijk, doordat het door de op-
sporingsambtenaren Hols en Post van 
de ‘oorlogs’-marechaussee in Blaricum 
opgemaakte proces-verbaal2 niet kon 
worden geraadpleegd. Het verslag van 
hun nasporingen bleek onbekend te zijn 
in de oorlogsarchieven van het NIOD 
en Nationaal Archief, het Streekarchief 
Gooi en Vechtstreek, het Noord-Hol-
lands Archief, het archief van het ge-
meentebestuur van Blaricum en in dat 
van de officier van justitie bij de arron-
dissementsrechtbank in Amsterdam. 

Het is een bittere constatering, zo blijkt 
uit dit onderzoek, dat Hildo Cohen is 
gesneuveld bij een door de KP Laren-Blaricum 
uitgevoerde overval, hoewel overkoepelende 
verzetsorganisaties hadden bepaald dat knok-
ploegen zich niet met deze onwettige praktij-
ken mochten inlaten. 

De verzetsgroep
 
Het is herfst 1944. De oorlog duurt voort en 
wordt steeds grimmiger. Bij Hildo Cohen en 
zijn ruim twee jaar jongere broer Albert leeft 
al enige tijd het idee om actief deel te nemen 

aan de strijd tegen de Duitse bezettingsmacht. 
Ze zoeken contact met het verzet. Dat lukt na 
enige tijd. Hildo geeft hun beider namen op 
aan een persoon die banden heeft met een 
knokploeg. Het is vermoedelijk iemand van de 
rugbyclub ’t Gooi uit Bussum waar ze dan alle-
bei lid van zijn. 

Een tijdlang horen ze niets. Tot begin 1945. 
Dan wordt Hildo opgeroepen en door architect 
Cornelis (Cor) de Graaff uit Laren, plaatsver-
vangend commandant van de KP Laren-Bla-
ricum-Eemnes, ‘als lid van een verzetsgroep 

Dit verhaal gaat vooral over Hildo Cohen, een nette, sportieve, intelligente jongeman van 
23 jaar die in de nacht van 12 februari 1945, met kornuiten van de KP (knokploeg) Laren-
Blaricum, een overval pleegde op de boerderij van een vermeende zwarthandelaar1 in Blaricum. 
De actie strandde voortijdig, want onverwacht verschenen Duitse soldaten ten tonele, die het 
vuur openden. Hildo Cohen werd dodelijk geraakt en zijn metgezellen gingen er zonder buit 
vandoor.

Hildo Cohen wordt aangenomen 
als lid van een verzetsgroep.
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aangenomen en is direct in actieve dienst ge-
komen.’3 Albert Cohen was verontwaardigd dat 
ze hem niet namen, vertelt hij in de zomer van 
2017 op zijn kamer in een Goois woon/zorg-
centrum. ‘Ze zeiden dat ze niet meer dan één 
persoon uit één gezin wilden hebben.’

Op dinsdag 16 januari 1945 installeert Cor de 
Graaff, ten huize van Bob Bijl, Jagersweg 1a in 
Laren, de 3e KP. De volgende dag, ’s middags, 
volgt de installatie van de 2e KP bij Martin 
Staamer op de Molenweg 47 in Laren.4 Hildo 
Cohen is ingedeeld bij de KP-sabotageploeg 
Laren-Blaricum-Eemnes, bekend als KP 2.3.4 
van gewest 9 (’t Gooi), die bestaat uit 25 tot 30 
personen, onder wie  Robin Alberdinck Thijm, 
Leo Aubroeck, Piet Bakker, Bob Bijl, Jack (Jaap) 
Branse, Lammert Calis, Arie van Dort, Louis en 
Kees Ellerman, Wout van de Kamp, Wouter van 
Kuyck, Chiel en Johan Majoor, George Salters, 
Frits Snetler, Martin Staamer, Jerry Vinke, Ja-
mes (Adriaan) Vogt, Jaap Vos, Bep, Jan en Jo 
van der Zwaan en Bob Zwart. Commandant is 
‘Van Vollenhoven’, de schuilnaam van Maurits 
Jacob Otto (‘Mauf’) Branse uit Blaricum.5 Dick 
(Dirk) Buis uit Hilversum, ondergedoken in 
Blaricum, is eveneens bij de groep ingedeeld 
en mogelijk ook Willy Roegiest, zoon van een 
Blaricumse garagehouder.

In hun ouderlijk huis op de Lingenskamp 15 
in Laren delen Hildo en Albert een slaapkamer 
aan de achterkant op de eerste verdieping.

Twee keer stapt Hildo ’s avonds om een uur 

of elf uit het slaapkamerraam en klautert langs 
de regenpijp naar beneden. Hij heeft zijn ge-
zicht zwart gemaakt. ‘Dan ging hij oefenen 
met het verzet’, zegt Albert. ‘Om niet te wor-
den herkend deden ze dat met zwartgemaakte 
gezichten.’ Vader en moeder Cohen zijn niet 
op de hoogte van de nachtelijke uitstapjes. De 
oefeningen worden gehouden op de Meent in 
Blaricum.  Vlak na de oorlog verkondigt com-
mandant Branse: ‘Deze ploeg heb ik afgericht 
en was de enige bewapende en goed getrainde 
BS-groep (Binnenlandse Strijdkrachten) in La-
ren, Blaricum en Eemnes.’6

Een gedurfde actie of een onbezonnen plan? 
  
Na twee oefeningen is het al zo ver: Hildo Co-
hen gaat op pad met de KP voor zijn eerste ver-
zetsdaad in georganiseerd verband, namelijk 
meedoen aan een overval op de boerderij van 
de gebroeders Kuijer, vermeende zwarthande-
laren, aan het Franschepad 1 (nu Fransepad) 
in Blaricum. Wat de opzet van het plan was, is 
niet gebleken. Maar het kan de bedoeling zijn 
geweest bij Kuijer opgeslagen voedselvoorra-
den weg te halen om die, zodra de bevrijding 
een feit is, te verdelen onder de bevolking. Laat 
in de avond van zondag 11 februari 1945 verlaat 
Hildo Cohen voor de derde keer in korte tijd het 
huis aan de Lingenskamp via het slaapkamer-
raam en de regenpijp. Hij vertelt niet aan Al-
bert waar hij naartoe gaat. Dat is geheim, daar 

Boerderij aan het 
Fransepad 1 in 

Blaricum.
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houdt hij zich aan. Ergens op een 
verzamelplek ontmoet hij zijn 
medestrijders voor de operatie 
deze nacht, onder wie waarschijn-
lijk Mauf Branse, Martin Staamer 
en mogelijk Wout van de Kamp.

Aan het uitvoeren van de over-
val op de gebroeders Kuijer 
zijn grote risico’s verbonden. 
Schuin tegenover de boerderij, 
in het zicht van een op nauwe-
lijks vijftig meter afstand gelegen 
villa op de Eemnesserweg 1 (nu 
Fransepad 2), zijn manschappen 
van de Grüne Polizei (Duitse Ordepolitie) inge-
kwartierd.7 De villa wordt bewoond door me-
vrouw C.M. Piepers-Ruygrok, weduwe van wet-
houder Elbertus Hendrikus Piepers8, en is op 
23 juni 1944 door de Wehrmacht gevorderd en 
in gebruik genomen. Hiervoor ontvangt me-
vrouw Piepers-Ruygrok een vergoeding van de 
Wehrmachtsbezirksverwaltung (administratieve 
bedrijfsvoering van het Duitse leger) te Am-
sterdam, gebaseerd op de door de burgemees-
ter van Blaricum vastgestelde waarde van huis 
en meubilair.9  

Op het adres Franschepad 1 is sinds augus-
tus 1943 een vennootschap gevestigd onder 
de handelsnaam ‘erven wed. P.A. Kuijer’, een 
im- en exportbedrijf.10 In de boerderij wonen de 
broers Lambertus (Bertus) Kuijer (1885-1958) 

en Hendricus Johannes Jozef 
(Henk) Kuijer (1892-1978) met 
hun zussen Johanna Petronella 
(Johanna) Kuijer (1899-1947) 
en Everarda Elizabeth (Evertje) 
Kuijer (1893-1980)11, allen venno-
ten en ongehuwd. Of Bertus en 
Henk Kuijer als zwarthandelaren 
kunnen worden aangemerkt, zo-
als vaak wordt beweerd, is niet 
onomstotelijk gebleken. Ze le-
ven voortdurend in onmin met 
elkaar vanwege financiële kwes-
ties. Er wordt zelfs een rechts-

zaak over gevoerd.12 De broers en zussen Kuijer 
bieden onderdak aan vier evacuees uit Zeeland, 
twee mannen en twee vrouwen.13

Als de vermoedelijk ongewapende mannen 
van de KP zich in de nacht toegang verschaffen 
tot de boerderij, stuiten ze boven in het donker, 
er zijn geen elektrische voorzieningen in het 
pand, op de gebroeders Kuijer. Die laten zich 
niet onbetuigd en gaan met de indringers op de 
vuist.14 Bloedvegen blijven achter op het kozijn 
van de slaapkamer boven de voordeur. Bertus 
Kuijer raakt gewond. De volgende dagen loopt 
hij met een verband om het hoofd door het 
dorp. Tijdens het handgemeen slaagt een van 
de broers erin een venster te openen en gilt 
naar buiten: ‘Moord…… moord!!’15

De Duitse soldaten in de villa van mevrouw 

Raderbrancard 
(foto firma 
Oostwoud te 
Franeker).

Bertus Kuijer aan het 
melkventen.
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Piepers-Ruygrok reageren op de alarmerende 
geluiden en begeven zich naar de boerderij. Het 
vermoeden bestaat dat Hildo Cohen en enkele 
strijdmakkers op weg gaan of bezig zijn om 
aardappelen uit een schuur weg te nemen.16 
Niet alleen zij, ook de overige mannen van de 
KP zijn verrast door de komst van de Duitsers. 
De paniek slaat toe bij hen en ze vertrekken 
in grote haast. Waarschijnlijk tegen deze ach-
tergrond nemen de Duitsers de KP’ers onder 
vuur. Het is half één als Albert Cohen in verte 
schoten hoort. ‘Alleen mijn broer is geraakt, de 
rest is gevlucht’, vertelt hij ruim 72 jaar later. 
‘Het was nogal amateuristisch om zo’n actie 
uit te voeren, terwijl de Duitsers vlakbij zaten. 
Ik heb het idee dat ze van de knokploeg hebben 
gedacht: nu moeten we ook eens wat doen. Bij 
mijn weten hadden ze nog nooit iets gedaan.’17

Om zeven uur die ochtend zien de broers 
Jan en Bertus van den Bergh, zoons van de 
dorpssmid, een dode man liggen op het Fran-
schepad, vlakbij de boerderij van Kuijer. De 
voor hen onbekende persoon ligt voorover op 
het midden van de weg, op de splitsing van het 
Franschepad met een weggetje, waar je aan het 
eind niet verder kunt. ‘Het was heel eng,’ zegt 
Jan van den Bergh.18 ‘We hebben even gekeken, 
nergens aan gezeten en zijn doorgelopen.’

Het duurt nog geruime tijd, voordat de over-
ledene wordt opgehaald door Tinus Zeegers 
van gemeentewerken in Blaricum. Met een 
rader brancard,19 een draagbaar met een kap 
van zeildoek die met een veersysteem tussen 
twee grote wielen hangt, brengt hij het stoffe-
lijk overschot naar het St.-Jansziekenhuis in La-
ren. De identiteit van de dode man is dan nog 
niet bekend. In het ‘register van de algemene 
begraafplaats te Blaricum’,20 een schoolschrift 
waarin Tinus Zeegers zijn ritten optekent, 
plaatst hij twee vraagtekens op de plek waar hij 
gewoonlijk de naam noteert van degene die hij 
heeft vervoerd.    

Later die dag doet opperwachtmeester Hols 
van de marechaussee in Blaricum bij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand in Blaricum 
‘aangifte van het overlijden van een onbekend 
manspersoon, oud naar schatting 28 jaar.’21 
Hols is dan wel op de hoogte van wat er is ge-

beurd. ‘Dit betreft den persoon die bij den over-
val op de boerderij van de Erven Kuijer, Fran-
schepad 1 alhier, werd doodgeschoten.’ Korte 
tijd later wordt bekend dat de dode man Hildo 
Cohen is. Hij is om vijf uur overleden staat in 
het register van overlijden der gemeente Blari-
cum, maar vermoedelijk is hij drie of vier uur 
eerder om het leven gekomen.22   

In het overzicht van door de KP Laren-Bla-
ricum-Eemnes uitgevoerde opdrachten meldt 
Mauf Branse, commandant van de KP-sabota-
geploeg, hierover alleen: ‘Een overval gepleegd 
op de boerderij van een boer-sluikhandelaar te 
Blaricum, waarbij is gesneuveld Hildo Cohen, 
begraven op het kerkhof te Blaricum, waarbij ik 
tegenwoordig ben geweest.’

Daar lag-ie dan

Als Hildo Cohen ’s ochtends niet thuis is en 
zijn bed onbeslapen, vragen zijn ongeruste 
ouders zich af waar hij is. Ook Albert kan die 
vraag niet beantwoorden, maar hij heeft wel 
een vermoeden wie daarvan op de hoogte kan 
zijn: Martin Staamer, met wie hij op de lagere 
school heeft gezeten en van wie hij weet dat 
hij bij het plaatselijk verzet is aangesloten. Al-
bert gaat op zoek naar hem. Op het pleintje 
bij houthandel Van Dijk in Laren ontmoet hij 
hem. Martin Staamer is in gezelschap van zijn 
zus Jo (Johanna Elisabeth) Staamer. Daar hoort 
Albert wat er met Hildo is gebeurd.  ‘Maar je 
ouders hebben toch nog een zoon?’ vraagt Jo 

Martin Staamer 
(foto Martin 
Staamer jr.).



Staamer, in een goedbedoelde poging het leed 
te verzachten.  ‘Die zoon was ik natuurlijk,’ zegt 
Albert. ‘Ik zei: jawel, maar daar hebben we nu 
niks aan.’ 

Thuis vertelt Albert zijn ouders wat hij van 
Martin Staamer heeft gehoord. ‘Ze waren diep, 
diep … wanhopig. En totaal overdonderd dat 
Hildo bij een actie van de knokploeg was om-
gekomen. Hij had hen nooit verteld dat hij bij 
het verzet zat. Wat kon ik voor ze doen als je 
ze net hebt verteld dat-ie niet meer terugkomt? 
Je roept van alles in zo’n situatie.’  

Als huisarts Keeman aan de deur verschijnt 
om de doodstijding over te brengen, laat Albert 
hem weten dat hij zijn ouders hierover al heeft 
geïnformeerd. ‘Dat had je niet moeten doen,’ 
zegt de dokter. ‘Dat had ik moeten doen.’

Op 13 of 14 februari 1945 vergezelt Albert 
Cohen zijn vader en moeder naar het St.-Jans-
ziekenhuis om afscheid te nemen van Hildo. 
‘Daar lag-ie dan,’ zegt Albert. ‘Je zag niets aan 
hem, dat-ie gewond was of zo. Hij was hele-
maal gekleed. Mensen van het ziekenhuis zei-
den dat hij in zijn ruggengraat was geraakt en 
meteen dood moet zijn geweest.’

Voor alle zekerheid verlaat het gezin Cohen 
de woning in Laren en trekt in bij de familie 
Koopmans in Blaricum. Maar als de Duitsers 
geen belangstelling voor hen tonen, keren ze 
na korte tijd terug naar de Lingenskamp. 

Vader Cohen verzoekt op 6 juli 1945 de officier 
van justitie in Amsterdam om de inschrijving 
van overlijden van zijn zoon, die als onbekend 
persoon bij de burgerlijke stand in Blaricum is 
opgenomen, te willen wijzigen op naam van 
Hildo Cohen.23 Na onderzoek door de burge-
meester van Laren volgt inwilliging van het ver-
zoek. Op 11 december 1945 doet Joseph Cohen 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in 
Blaricum aangifte van het overlijden van zijn 
zoon en wordt de nieuwe akte van overlijden 
opgemaakt op naam van Hildo Cohen.24 

Wie was Hildo Cohen?

Op 12 augustus 1921 wordt Hildo Cohen gebo-
ren in Bergen (N.H.). Joseph Cohen (Amster-
dam, 21 februari 1890-Laren, 18 januari 1961), 

zijn joodse vader, is op 7 juli 1921 gehuwd met 
zijn niet-joodse moeder Reina Pieternella Jong-
man (Sappemeer, 9 januari 1883-Blaricum, 5 
augustus 1975). Hildo heeft één broer: Albert, 
geboren op 24 januari 1924 in Bergen. Zijn moe-
der is gehuwd geweest met de vroeg overleden 
Hartog van Praag (1879-1911). Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren: Pieter (Amsterdam, 
23 augustus 1902-Ugchelen, 16 juli 1977), Juda 
(Amsterdam, 30 juli 1903-Auschwitz, 31 janu-
ari 1944) en Reina (Amsterdam, 29 september 
1904-Laren, 9 oktober 1944).25 Op 22 april 1926 
verhuist de familie Cohen van Bergen naar Hil-
versum, Pauwenstraat 2926 en op 30 april 1927 
naar Laren. Ze wonen op de Molenweg, Zijtak, 

De familie Cohen omstreeks 1927. Van links naar 
rechts: Hildo, moeder Reina, vader Joseph en 
Albert (foto Hildo Cohen, zoon van Albert).
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Oude Kerkweg en Lingenskamp, een twee-on-
der-één-kapwoning met vier kastanjebomen in 
de voortuin. 

Hildo Cohen volgt de Humanitaire School 
in Laren, de latere Montessorischool. In 1933 
rondt hij de éénjarige opleiding op de Handels-
school in Hilversum succesvol af. Hij haalt zijn 
HBS-B-diploma (met negens en tienen voor 
de bètavakken) in 1939 ook in Hilversum en 
vervolgens het diploma elektrotechniek op de 
MTS in Amsterdam. In de oorlogsjaren werkt 
hij korte tijd bij het bedrijf van een vriend van 
zijn halfbroer Piet van Praag in Laren.  

De financiële situatie van het gezin Cohen is 
niet rooskleurig. Vader Joseph Cohen is werk-
zaam als vertegenwoordiger in gereedschap-
pen, maar raakt werkloos, mogelijk in 1929. 
Tevergeefs gaat hij op zoek naar een nieuwe 
baan. Het gezin moet van de steun rondkomen 
en van wat moeder Cohen, die diverse werk-
zaamheden verricht, verdient.   

Hildo onderneemt veel samen met zijn broer 
Albert. Ze hebben dezelfde hobby’s: lezen en 
schaken. Thuis oefenen ze aan een ijzeren 
stang die dienstdoet als rekstok. Vader Cohen, 
geïnspireerd door zijn broer Simon die gym-
nastiekleraar is, vindt het nodig dat zijn zoons 
in goede lichamelijke conditie verkeren.  

In de zomermaanden werken Hildo en Al-
bert in kamphuis De Toorts van hun halfbroer 
Piet van Praag27 aan de Groene Gerritsweg 4 
in Laren,28 een gezinsvakantiehuis voor arbei-
dersgezinnen en minder kapitaalkrachtigen. Ze 
maken groenten schoon, helpen Piets echtge-
note Antje van der Veen met het bereiden van 
maaltijden en staan achter de toonbank in het 
kamphuiswinkeltje. Ze vinden het leuk om te 
doen en verdienen er een zakcentje mee.

In 1936 worden Hildo en Albert Cohen lid van 
de Gooise Jeugd Schaak Club (GJSC) in Laren. 
De bijeenkomsten zijn op zaterdagavond in de 
Openbare Leeszaal, Torenlaan 19a.29 Met hun 
vrienden Dick van Zaane en de broers The-
o(door) en Johan van Gogh nemen ze deel aan 
de schoolschaakcompetitie. In april 1939, bij 
een door de Volksbond tegen Drankmisbruik 
in Bussum gehouden schaaksimultaan op 23 
borden, is Hildo Cohen een van de vier deelne-

mers die de plaatselijke schaakcrack A.M. van 
Epen verslaan.  

Op 11 januari 1940 wordt Hildo Cohen goed-
gekeurd voor de militaire dienst.30 Zijn lengte 
is, heel precies gemeten, 1.76.8 meter, hij 
weegt 65 kilo en is werkzaam als volontair in 
een motorenfabriek. Het is zijn wens, zo meldt 
het keuringsformulier, te worden ingedeeld bij 
de luchtmacht. Daartoe is hij bereid een offi-
ciers- of onderofficiersopleiding te volgen. 

In het begin van de oorlog rijden Hildo en 
Albert op een fiets waaraan een plaatje aan het 
stuur is bevestigd met een rond gaatje erin ge-
ponst. Dit maakt voor iedereen duidelijk dat 
voor het gebruik van de fiets geen rijwielbelas-
ting behoeft te worden betaald, omdat werklo-
zen hiervan zijn vrijgesteld. Op 1 mei 1941 ma-
ken de Duitsers een einde aan deze regeling.  

Als het schoolschaakclubje uiteen is geval-
len, vragen hun neven Rein Koopmans en Walt 
Jongman uit Blaricum, ervaren rugbyspelers bij 
de rugbyclub ’t Gooi, of Hildo en Albert er iets 
voor voelen om bij hun vereniging te komen 
rugbyen. Het lijkt hun wel wat en in het voorjaar 
van 1944 worden ze lid. Ze doen hun best, maar 
lijken niet voor deze sport in de wieg gelegd.  

Terwijl joden in Duitsland en bezet Europa 
blootstaan aan vervolging en vernietiging, 
kunnen de ruim twaalfduizend gemengd ge-

Kamphuis ‘De Toorts’, Groene Gerritsweg 4 in 
Laren (foto Charles Braam). 
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huwde joden in Nederland, onder wie Joseph 
Cohen, zich aanvankelijk redelijk vrij bewegen. 
Maar als de Duitsers in maart 1944 een aantal 
gemengd gehuwde joodse mannen tewerkstel-
len in Havelte om een vliegveld aan te leggen, 
belandt Hildo’s vader in een werkkamp in het 
zuidwesten van Drenthe. De behandeling is re-
delijk goed, echtgenotes mogen er op bezoek 
komen. Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) 
vertrekken de meeste mannen op eigen gele-
genheid naar huis.31 Ook Joseph Cohen. Hij 
fietst naar Laren. Omdat Hildo is geboren uit 
een gemengd huwelijk, zo staat ook op zijn per-
soonsbewijs, wordt hij nauwelijks gehinderd in 
zijn bewegingsvrijheid. 

Overvallen op zwarthandelaren

Tot ergernis van de samenwerkende verzetsor-
ganisaties plegen knokploegen steeds overval-
len op zwarthandelaren, meestal op het platte-
land en in een andere regio dan waar de daders 
wonen. Van alle kanten worden hierover klach-
ten geuit bij de Binnenlandse Strijdkrachten 
(BS). In september 1944 vaardigt de BS regels 
uit die een einde aan deze ongewenste situatie 
moeten maken. 

Noch door honger, noch door verontwaardiging 
over de zwarte handel mag de illegale werker zich 
laten verleiden eigen rechter te zijn, staat in het 
verslag van een topvergadering van het Cen-
traal Bureau van de LO32(Landelijke Organisa-
tie voor Hulp aan Onderduikers). De naam der 
illegaliteit staat op het spel. En nog erger, het ver-
trouwen van het goedwillende deel van ons volk. 
En dit vertrouwen is onherroepelijk nodig na de 
bevrijding, wil de illegaliteit niet geïsoleerd worden 
[…]. Toont u daarom de naam van illegaal werker 
waardig. Volgens de verzetskrant De Vrije Pers33 

zijn ‘roofovervallen op boerderijen ten bate van 
het verzetsleger voor 90 procent rooftochten 
door duistere elementen.’

De overval die de KP Laren-Blaricum op 12 fe-
bruari 1945 pleegt op een vermeend zwarthan-
delaar in Blaricum, tegen de regels van de 
BS, leidt tot de conclusie dat Hildo Cohen is 
omgekomen bij een actie die niet had mogen 
plaatsvinden. Waarom de KP Laren-Blaricum 

zich niet wenste te schikken in de afgekondigde 
regels van de BS, wie de beslissing heeft geno-
men de overval in Blaricum te plegen en welke 
overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld, 
is niet bekend. 

Ook burgemeester Van Ogtrop van Blaricum 
weet er het fijne niet van. In een brief van 21 
februari 1951 vraagt de Oorlogsgravenstichting 
hem of Hildo Cohen voor het vaderland is ge-
storven. Die beoordeling valt niet gemakkelijk vast 
te stellen, reageert de burgemeester.34 De heer 
Cohen is bij een overval op een boerderij alhier door 
een verzetsgroep uit Laren en Blaricum om het le-
ven gekomen. Of deze overval op eigen initiatief, 
dan wel in opdracht van hogerhand werd uitge-
voerd, kan door mij niet worden nagegaan.

Het graf  

Op donderdag 15 februari 1945 wordt Hildo Co-
hen begraven op de Algemene Begraafplaats De 
Woensberg in Blaricum.35 De KP Laren-Blaricum 
zorgt ervoor, dat hij als inwoner van Laren niet 
in zijn woonplaats, maar in Blaricum ter aarde 
wordt besteld. Het graf, aangeduid als B6, stond 
het laatst vermeld op naam van de heer M.R. de 
Block uit Rhoon. Nadat een familielid laat weten 
niet langer prijs te stellen op behoud van dit graf 
wordt hierin, zonder dat het is geruimd, Hildo 
Cohen begraven.36 Vanwege een grootschalige 
ruiming op 11 september 198937 zijn de stoffe-
lijke resten uit dit graf door de Oorlogsgraven-
stichting overgebracht naar het Ereveld in Loe-
nen en daar her begraven.38  

Gedenkteken

In de late ochtend van zondag 30 december 
1945 zijn dertig mannen van de vroegere KP La-
ren-Blaricum op de begraafplaats De Woensberg 
bijeengekomen. Daar wordt, ter nagedachtenis 
aan Hildo Cohen, een grafmonument overge-
dragen aan zijn ouders. Het monument is in 
opdracht van de voormalige KP-ers gemaakt 
door beeldhouwer Van der Maas. In de symbo-
len van vlinder, acacia en roos worden het korte 
leven, het eeuwige leven en het ontluiken van 
het leven uitgebeeld. 
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De grafsteen van Hildo Cohen op de algemene 
begraafplaats ‘De Woensberg’ in Blaricum. 

Dit gedenkteken staat daar als een maning, die 
ons er aan herinnert dat wij in den strijd tegen het 
onrecht, uit een ereschuld aan Hildo Cohen dien 
strijd hebben voort te zetten, betoogt H. Treffers, 
voorheen plaatselijk commandant van de on-
dergrondse strijdkrachten, in zijn toespraak. En 
tevens als een blijvende aanklacht tegen hen, die 
in dien tijd voor vuig geldelijk gewin door woe-
kerprijzen onze kracht ondermijnden en daarmee 
onze volksgemeenschap verrieden, waardoor hij 
het leven liet.

Bij de grafruiming in 1989 is op verzoek van 
de Historische Kring Blaricum het grafmo-
nument van Hildo Cohen achtergebleven op 
De Woensberg, waar het eind 2017 nog steeds 
staat. 

Erelijst van gevallenen

Sinds 1960 ligt in de hal van het Binnenhof van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Ere-
lijst van Gevallenen 1940-1945. Dit document 
bevat de namen van hen die in de Tweede 
Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder 
voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn om-
gekomen. Ook de naam van Hildo Cohen komt 
daarop voor. De Erelijst is samengesteld op ba-
sis van door naaste verwanten van de overlede-
nen ingevulde vragenlijsten.  

Geen KP’er volgens Swen

Geen KP’er volgens Daan Swen. Het met potlood 
geschreven zinnetje, gevolgd door een paraaf, 
staat bovenaan en ook onderaan de pagina met 
de gegevens van Hildo Cohen op de opgave 
voor de lijst van gevallen LO’ers en KP’ers.39 
De lijst is in de eerste jaren na de oorlog sa-
mengesteld door de gedenkboekcommissie 
van de LO-LKP aan de hand van vragenlijsten 
en interviews. Op deze wijze heeft de commis-
sie informatie verkregen dat het optreden van 
Hildo Cohen in LO/KP-verband begon ‘tijdens 
de jaarwisseling 1944-1945’, hij deel uitmaakte 
van een ‘stoottroep van tien personen’ en op 12 
februari 1945 in Blaricum was ‘gevallen bij een 
actie tegen den zwarten handel.’ 

De gegevens zijn gecontroleerd door voorma-
lige chefs van de verzetsorganisaties. Een van 
hen was Daan Swen uit Bussum, hoofd LO het 
Gooi en leider van de Gooise knokploegen die, 
zo blijkt uit de notitie, laat weten dat Hildo Co-
hen geen KP’er was. Het Gooi was eigenlijk een 
gewest op zichzelf, schrijft Daan Swen.40 Door-
dat het rayon niet zo groot was had men een goed 
overzicht en kon van alles dus ook goed georga-
niseerd worden. Dat Daan Swen in dit, zoals hij 
schrijft, kleine rayon waarin hij een goed over-
zicht had op de activiteiten en waar de zaken 
goed georganiseerd waren, niet op de hoogte 
was, en kennelijk achteraf niet op de hoogte is 
gesteld, dat Hildo Cohen tot de KP Laren-Bla-
ricum behoorde, is onverklaarbaar. 

Naar alle waarschijnlijkheid zijn, vanwege de 
notitie van Daan Swen, de gegevens van Hildo 
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Cohen geschrapt van de voorlopige lijst van ge-
vallen LO’ers en KP’ers en niet opgenomen in 
Het Grote Gebod, gedenkboek van het verzet, 
waarvan de eerste druk in 1951 verscheen.

Hulp voor de familie Cohen

De sociale dienst van het ministerie van Oorlog 
besluit aan de familie Cohen, vanwege het ver-
lies van hun zoon Hildo, geen blijvende maan-
delijkse uitkering te verstrekken, maar in plaats 
daarvan hun zoon Albert te helpen met een stu-
dietoelage. Deze mensen zouden op hun oude dag 
tot een materieel beter leven zijn gekomen, omdat 
ze hun jongens hebben laten studeren, rapporteert 
reservekapitein W.B. Wagtendonk op 29 januari 
1946 aan zijn superieuren.41 Waar hun nu de ene 
kans ontnomen is, zouden we ze kunnen helpen 
door aan de zoon een studietoelage te verschaffen, 
zijnde: kosten universiteit fl. 325, plus boeken fl. 150, 
plus een treinabonnement fl. 240. De kosten van 
voeding en huisvesting zouden zij dan gedurende 
de studiejaren zelf moeten dragen.

Revanche

Op donderdag 15 februari 1946 even na 23.00 
uur schiet een onbekend gebleven persoon 
vanaf de openbare weg met een stengun een 
aantal kogels door de voordeur en het boven-
licht van de boerderij van de erven Kuijer op het 
Franschepad 1 in Blaricum. Er is alleen mate-
riële schade. De wachtmeesters Hols en Post, 
na de oorlog behorend tot de rijkspolitie in Bla-
ricum, geassisteerd door rijksspeurhondgelei-
der Vos uit Bussum met zijn rijksspeurhond, 
stellen een onderzoek in. Dat levert, behalve 
wat hulzen op het wegdek op de plek waarvan 
zij aannemen dat daar de schutter heeft ge-
staan, geen resultaat op.42 

Gedacht wordt aan een revanche, noteren Hols 
en Post in hun proces-verbaal, daar op 12 febru-
ari 1945 op dezelfde boerderij een mislukte overval 
plaatsvond, waarbij een der overvallers door de 
tegenover die boerderij gehuisveste Duitse mili-
tairen werd doodgeschoten. Het vermoeden be-
staat dat de dader afkomstig is uit de kring van 
de voormalige KP Laren-Blaricum.  

Hoe het verder ging

‘Mauf’ Branse
Geboren op 15 november 1910. Was waarschijn-
lijk de leider van de KP-ploeg bij de overval in 
Blaricum. Trad in juni 1945 toe als vrijwilliger 
bij het Nederlands leger en deed als kapitein 
dienst in Nederlands-Oost-Indië. Na terugkeer 
in Nederland was hij onder andere directeur 
van de mr. A. Bruchscholengemeenschap in 
Haarlem. Branse overleed op 19 januari 1980. 

Albert Cohen
Studeerde politicologie in Amsterdam. Kwam 
hierna in de journalistiek terecht. Werkte tien 
jaar bij de Wereldomroep en ruim twintig jaar 
als redacteur bij het NTS- en later het NOS-jour-
naal, waarvan de periode 1971-1975 als eindre-
dacteur. Schaakte tot in 2016 in competitiever-
band bij het Hilversums Schaakgenootschap 
(HSG). Vertrok dat jaar om gezondheidsrede-
nen vanuit zijn woonplaats Loosdrecht naar 
woonzorgcentrum De Bolder in Huizen. Albert 
Cohen overleed in de nacht van 2 op 3 novem-
ber 2017. Hij werd 93 jaar oud.    

Theo van Gogh
Geboren op 5 november 1920. Woonde in het 
Rozenlaantje te Laren. Was bevriend met Hildo 
Cohen. Studeerde vanaf 1941 economie aan de 
UvA. Zijn vader was Vincent Willem van Gogh, 
oom van de kunstschilder Vincent van Gogh. 
Op 1 maart 1945 werd Theo van Gogh gearres-

Redactieleden van het NOS-journaal in 1982, links 
Albert Cohen (foto Ed van der Elsken/Nederlands 
Fotomuseum).
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teerd wegens verzetsactiviteiten en op 8 maart 
1945, met 52 anderen, doodgeschoten op de fu-
silladeplaats Rozenoord in Amsterdam, als re-
presaille voor de – mislukte – aanslag op SS-ge-
neraal Rauter. 

 
Martinus Johannes (Martin) Staamer
Geboren op 1 november 1921. Behoorde tot de 
KP Laren-Blaricum. Nam als KP’er vermoedelijk 
deel aan de overval op de boerderij in Blaricum. 
Heeft bij een andere gelegenheid Duitse Aus-
weisen (legitimatiebewijzen) buitgemaakt. Was, 
volgens zijn echtgenote, bevriend met Hildo Co-
hen. Martin Staamer was beëdigd makelaar in 
roerende goederen, taxateur, veilinghouder en 
deed in assurantiën. Was van 1951 tot 1961 bij 
de reserve-politie in Laren. Werd eind 1960 ma-
kelaar-directeur van het Venduhuis in Arnhem. 
Hij overleed op 21 maart 2014. 

Daniël Joseph (Daan) Swen
Geboren op 24 augustus 1908. Was geweste-
lijk LO-leider en KP-leider in het Gooi. Schuil-
naam ‘Daan Spoor’. In 1984 verscheen het boek 
Metterdaad’, vijf jaar onderdrukking en verzet in 
Bussum van Joan Bruineman, waarin aandacht 
wordt geschonken aan de verzetservaringen van 
Daan Swen. Hij overleed op 7 december 1986.

Bronnen
Met dank aan Albert Cohen die zijn herinneringen 
aan zijn broer Hildo met mij wilde delen. Tenzij 
anders vermeld, is de informatie over Hildo Cohen 
van hem afkomstig. De vraaggesprekken met Albert 
Cohen vonden plaats op 18 en 31 maart, 8 april en 24 
augustus 2017.

Noten
1. Persoon die producten tegen woekerwinsten ver-

koopt. 
2. Pv.nr. 32, d.d. 12-2-1945.
3. NIOD, coll. 249, inv.nr. 1191/A/stukken 1,3,5 verzet 

het Gooi.
4. Teun Koetsier en Elbert Roest, Schieten op de 

Maan, Laren 2016, p. 149. 
5. Nationaal Archief (NA), Collectie BRIOP, archiefinv. 

2.13.208, inv.nr. 2505.
6. Idem.

7. Dossier gemeentebestuur Blaricum, d.d. 26 juni 
1944 en e-mail met toestemming college B&W 
van Blaricum d.d. 21 april 2017 om stukken te 
raadplegen betreffende de ‘vordering van onroe-
rende goederen door de bezetter’, gem. Blaricum 
1940-1952, plaatsingsnr. 1731, Streekarchief Gooi en 
Vechtstreek (SAGV), Hilversum.

8. Wethouder Piepers overleed op 19 juli 1933.
9. Dossier gemeentebestuur Blaricum, plaatsingsnr. 

1731, brief van gemeentebestuur Blaricum aan 
 Wehrmachtsbezirksverwaltung Amsterdam, d.d.  
13-7-1944, SAGV.

10. De Bel, 20-8-1943, p. 2-4. 
11. Stamboom (de) Kuijer, Maria Vos-Bleekemolen, 

Historische Kring Blaricum.
12. Telefonisch gesproken op 8-5-2017 met Gerardus 

Hendrikus Jacobus (Gerard) Kuijer uit Nijmegen, 
neef van Bertus, Henk, Johanna en Evertje Kuijer. 

13. SAGV 099.1., inv.nr. 1331.  
14. Gesproken op 14-3-2017 met Jan Peter de Jong uit 

Eemnes, achterneef van Bertus, Henk, Johanna en 
Evertje Kuijer.

15. Idem.
16. Volgens Antje van der Veen, echtgenote van 

Hildo’s halfbroer Piet van Praag, in documentaire 
‘De zin van mijn leven’, van cineast At van Praag, 
zoon van Piet en Antje van Praag-Van der Veen. 
Cineclub Vrijheidsfilms, 1985.

17. De KP Laren-Blaricum-(Eemnes) is als groep nog 
bij één andere gebeurtenis in actie gekomen, blijkt 
uit ‘bijlage bij de vragenlijst’, van Mauf Branse (NA, 
collectie BRIOP, archiefinv. 2.13.208, inv.nr. 2505). 
Dat was twee maanden na de overval in Blaricum, 
in de nacht van 10/11 april 1945, bij een wapendrop-
ping in Eemnes. Hierbij vielen vier doden. Twee 
Duitse soldaten werden door een KP-wachtpost 
doodgeschoten. Als gevolg hiervan werden Dirk Jo-
seph (Dick) Buis (29-3-1919) van de KP en Aloysius 
Cornelis Vlasman (18-11-1908) uit Eemnes, hieraan 
onschuldig, later die dag door de Duitsers in Laren 
gefusilleerd. Het verhaal over de wapendropping en 
de fusillade van Buis en Vlasman is gepubliceerd 
in Kwartaalblad 2-2015 van de Historische Kring 
 Eemnes.

18. Op 22 augustus 2017. 
19. Transportmiddel voor zieken, gewonden en overle-

denen,  geproduceerd door de firma Oostwoud in 
Franeker.

20. Historische Kring Blaricum. 
21. Dossier gemeentebestuur Blaricum 1927-1979, rap-

port ambtenaar burgerlijke stand Blaricum, d.d. 31 
juli 1945, no. 525, plaatsingsnr. 1627, inkomende en 
uitgaande stukken van de burgemeester betreffende 
de uitoefening van zijn justitiële taken. SAGV 099.1.

22. Idem.



34

PETER BRUIN was werkzaam bij het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie en doet naspeuringen naar gebeurte-
nissen tijdens WO II in de BEL-gemeenten en publiceert 
daarover in het kwartaalblad van de Historische Kring 
Eemnes.

Dit artikel verscheen eerder in DEELgenoot, Periodiek 
van de Historische Kring Blaricum, nr. 86, 2018.

23. Noord-Hollands Archief Haarlem, toegangsnr. 465, 
inv.nr. 14, parket officier van justitie Amsterdam, 
corr.registers, 1940-1949.

24. Website CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis.
25. Privéarchief Bart de Cort, Canada.
26. Regionaal Archief Alkmaar.
27. Privéarchief Bart de Cort: van 1932-1935 was Piet 

van Praag lid van gemeenteraad van Laren voor de 
OSP (Onafhankelijke Socialistische Partij) en van 
1936-1940  voor de RSAP (Revolutionair-Socialisti-
sche Arbeiderspartij). 

28. Privéarchief Bart de Cort.
29. De Bel, 14-1-1936, p. 6-7.
30. Noord-hollands Archief, collectie ‘registers inge-

schrevenen voor den dienstplicht’, archief 23, reg.
nr. 479, reg.datum 1941.

31. Lou de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog, Den Haag. 1969-1991, deel 7, 
p. 414.

32. Nr. 34, 19-2-1945.
33. Nr. 66, 3-2-1945.
34. Dossier gemeentebestuur Blaricum 1927-1979, inv.

nr. 1179, brief d.d. 19 maart 1951, onderwerp 605, 
diverse graven, van de burgemeester van Blaricum. 
SAGV 099.1.

35. Historische Kring Blaricum, ‘register van de alge-
mene begraafplaats te Blaricum.’

36. Dossier gemeentebestuur Blaricum 1927-1979, inv.
nr. 1179, brief van 30 juni 1975 van B&W van Blari-

cum aan Oorlogsgravenstichting, SAGV 099.1.
37. E-mail 5-10-2017, Irene van Middelaar, administra-

tief medewerkster Buitendienst BEL-gemeenten. 
38. Gesproken op 19-7-2017 met Henk de Boer, onder-

houdsman begraafplaats De Woensberg te Blaricum.
39. NIOD, coll. 249, inv.nr. 1191A, stukken 1,3,5 verzet 

het Gooi.
40. Idem, verzamelstuk 2.
41. NA, Ordedienst en Binnenlandse Strijdkrachten, 

2.13.137, inv.nr. 4735.
42. Dossier gemeentebestuur Blaricum 1927-1979, 

proces-verbaal d.d. 16 februari 1946 van de opper-
wachtmeester A.G. Buunen, plaatsingsnr. 1628, in-
komende en uitgaande stukken van de burgemees-
ter betreffende de uitoefening van zijn justitiële 
taken. SAGV.099.1.

43. NA, collectie BRIOP, archiefinv. 2.13.208, inv.nr. 2508.



35

Zonnestraal in een historisch landschap

Al in de prehistorie hadden de bewoners in-
vloed op het landschap rond Hilversum. Zo 
legden ze er raatakkers aan en bouwden ze 
grafheuvels. In de Middeleeuwen veranderde 
het aangrenzende gebied van Loosdrecht door 
veenontginningen en in de zeventiende eeuw 
startte de bebossing. Dat leidde uiteindelijk 
tot het ontstaan van een landgoed. In de ne-
gentiende eeuw stond het Hilversummer land-
schap bekend als een gezonde omgeving waar 
je ook kon kuren. Dat er in 1927 gestart werd 
met de bouw van een sanatorium voor tuber-
culosepatiënten, was te danken aan de eerste 
moderne vakbond in Nederland. Die bond 
richtte een speciaal fonds op, het Koperen Ste-
lenfonds, dat in 1919 het terrein opkocht waar 
sanatorium Zonnestraal zou komen. De archi-
tecten daarvan, Jan Duiker en Bernard Bijvoet, 
waren geïnspireerd door het Nieuwe Bouwen 
en zorgden voor een baanbrekend en monu-
mentaal ontwerp. Het gebouw liet licht, lucht 
en ruimte maximaal toe.

Toen in 1944 het medicijn tegen tuberculose 
algemeen beschikbaar kwam, kreeg Zonne-
straal geleidelijk een andere functie. Het werd 
een ziekenhuis. Die veranderde rol zorgde voor 
herbouw en allerlei ingrepen in het landschap 

zonder een duidelijk ruimtelijk ontwerp. In de 
eenentwintigste  eeuw kwam de ommekeer. In 
2013 begon een landschappelijk herstelplan. 
Ook met de restauratie van het hoofdgebouw 
en de paviljoens werd gestart. 

Op weg naar Unesco Werelderfgoed

Inmiddels worden voorbereidingen getroffen 
om Zonnestraal te nomineren voor de Unes-
co-Werelderfgoedstatus. Vanwege de voorbe-
reiding van een Unesco-Geopark-status voor 
de Gooi- en Vechtstreek en de wens van de 
gemeente Hilversum om Zonnestraal meer te 
promoten maakte RAAP (een onderzoeks- en 
adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie 
en erfgoed in Nederland) in samenwerking met 
Bureau Overland voor de gemeente Hilversum 
een cultuurhistorische beschrijving met land-
schapskaarten en reconstructietekeningen. De 
publieksvriendelijke beschrijvingen en de digi-
tale 3D-reconstructies hebben betrekking op het 
gebied rond Zonnestraal in verschillende tijden. 
De gekozen periodes waren bepalend voor de 
gelaagde opbouw van het landschap op dit mo-
ment. Het gaat om de late prehistorie waarvan 
relicten nog herkenbaar zijn in het reliëf, de mid-
deleeuwse veenontginningen van Loosdrecht en 
de vorming van landgoed en buitenplaats vanaf 
circa 1800 tot 1919. 

Zie volgende pagina’s. (3D-Ontwerp RAAP: Olav Odé)
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Vogelvluchtperspectief in de late prehistorie. Op 
de voorgrond het Celtic field (raatakker) met een 
kleine nederzetting en oudere grafheuvels; op de 
achtergrond het veengebied van Loosdrecht.
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Vogelvluchtperspectief in de late Middeleeuwen. 
De veenontginning van Loosdrecht is in 
volle gang; op de stuwwal is het Gooierbos 
grotendeels verdwenen.
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Vogelvluchtperspectief in circa 1931: sanatorium 
‘Zonnestraal’ in volle glorie. Linksboven het 
complex: de werkplaatsen; in het bos vlak 
onder het complex: de nooit afgebouwde 
diamantwerkplaats.
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Zonnestraal, een wit schip in het Gooise groen
Architectuur in de stijl van het Nieuwe Bouwen

Luuk Keunen en Jan Neefjes

Daarnaast bestonden er duidelijke economische 
relaties, onder meer zandafgravingen, voed  sel- 
en houtproductie en wasserijen. Welgestelden 
en in hun kielzog kunstenaars vestigden zich 
in de periode van de Romantiek, halverwege 
de negentiende eeuw, overal in Nederland op 
stuwwallen, droge en hoge (zand)gronden in 
een traditionele, landelijke omgeving. Land-
goedeigenaren kwamen er eerst een deel van 
het jaar en later permanent wonen en etaleer-
den er hun status, terwijl de kunstenaars daar 
onder meer de tot de verbeelding sprekende 
traditionele boerensamenleving en landschap-
pen wilden schilderen. Het Gooi was een van 
deze aantrekkelijke gebieden. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw verbeterden ook nog 
eens de transportmogelijkheden. Belangrijke 
aspecten van vooruitgang waren de aanleg en 
bestrating van de straatwegen, het spoortraject 
Amsterdam-Hilversum-Amersfoort/Utrecht, in 
1874, en de aanleg van stoomtramlijnen.

De toenemende industrialisatie van het Gooi 
en de agrarische crisis leidden tot een sterke 
groei van het aantal inwoners tussen 1894 en 
1920. De betere ontsluiting leidde in combina-
tie met de trek uit de ‘vieze stad’ tot het ont-
staan van villaparken, terwijl de komst van de 
industrie het aantal arbeiders en daarmee de 
behoefte aan arbeiderswijken deed groeien. 
Vervolgens trok Hilversum in deze bloeiperi-
ode andere inwoners en functies aan.

De opstartfase

Vóórdat er sprake was van de stichting van 
Zonnestraal, had de omgeving van Hilversum 
al faam gemaakt als gezonde omgeving waar 
men ook kon kuren. Die ontwikkeling is te 
danken aan Johannes Fredericus van Hengel, 
arts te Hilversum. Hij begon in 1838 met zijn 
praktijk en richtte samen met Jacobus Penn, 
geneeskundig inspecteur te Noord-Holland, 
in 1878 ten noordwesten van het oude dorp 
het ‘Eerste Nederlandse Herstellingsoord’ De 
Trompenberg op. Ook richtten zij mede Het 
Witte Kruis op.

De ontwikkeling van Zonnestraal vindt haar 
oorsprong in de eerste moderne vakbond van 
Nederland. In 1894 richtte Henri Polak (1868-
1943), tevens prominent socialistisch politicus, 
de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers-
bond op. Deze bond was vooruitstrevend in het 
bereiken van voorzieningen voor de leden. Die 
vooruitstrevendheid blijkt ook uit het feit dat 
men zich wilde inzetten voor de zieke leden. 
Door een speciaal fonds, het Koperen Stelen-
fonds, op te richten konden de eerste stappen 
worden gezet naar de realisering van een sa-
natorium voor aan tuberculose lijdende leden. 

Het initiatief voor een sanatorium werd geno-
men door de secretaris van de bond, Jan van 
Zutphen. In 1905 had hij het Koperen Stelen-
fonds Nieuwe Levenskracht ten behoeve van de 
verpleging van zieke arbeiders van zijn bond 

Al vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelde het landelijke Gooi zich als suburbane regio buiten 
Amsterdam. De ontwikkeling van de buitenplaatsen in ’s-Graveland, op de Hoorneboeg 
en de geplande, maar pas later doorgevoerde ontginningen van het Tweede Blok zijn daar 
duidelijke voorbeelden van. In de eeuwen daarna bleef er een relatie tussen Amsterdam en het 
Gooi bestaan. Het Gooi werd als het ware de ‘achtertuin’ van, of nog beter, ‘het park’ buiten 
Amsterdam.
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opgericht. De opbrengst van de verkoop van 
koperen stelen (een afvalproduct uit de dia-
mantindustrie) werd in een fonds gestort. In 
de loop de jaren werd door, wat wij nu crowd-
funding noemen, een deel van het benodigde 
bedrag bijeengebracht. Collectes werden ge-
houden, zeep werd verkocht, loterijen werden 
georganiseerd en ook weldadigheidsvluchten 
van postduiven leverden geld op. Vooral nadat 
dr. Ter Meulen in 1917 het procédé had uitge-
vonden om diamantstof te winnen uit slijpafval 
en werkkleding, kwam de realisering van een 
sanatorium dichterbij.

Frisse lucht en de aanwezigheid van dennen-
bos werden voor ‘longlijders’ gezond geacht. 
In het Gooi, vlakbij Amsterdam, waren deze 
voorwaarden aanwezig. Een ligging buiten de 
bebouwde kom was ideaal vanwege de indam-
ming van het besmettingsgevaar. Het land-
goed De Pampahoeve bleek ideaal: het was 
goed bereikbaar vanuit Amsterdam, er was een 
bestaand landhuis aanwezig, er stond een ‘vol-
wassen’ dennenbos en wandelmogelijkheden 
waren er ook.

Het Koperen Stelenfonds kocht het terrein in 
1919, nadat men een jaar eerder een terrein in 
Beekbergen had gekocht, dat bij nader inzien 
te klein werd geacht. Kort erna werden de aan-
grenzende landerijen op de Kerkelanden van 
de kerk van Naarden aangekocht. Na voltooi-
ing was het terrein 116 hectare groot. Jan Dui-
ker (1890-1935) en Bernard Bijvoet (1889-1979) 
werden aangesteld als architecten, op advies 

van H.P. Berlage die in eerste instantie door 
Jan van Zutphen benaderd was.

In 1925 werd ten behoeve van de bouw van 
een sanatorium de Vereeniging Zonnestraal 
opgericht. Inmiddels had de wetenschap zich 
ontwikkeld en zocht men naar een oplossing 
om de tbc-patiënten na herstel weer volwaardig 
te laten deelnemen aan de maatschappij. De 
focus verschoof van sanatorium naar de stich-
ting van een arbeids- en nazorgkolonie. H.C. 
Dresselhuijs, secretaris van het Rode Kruis, 
had zich met Jan van Zutphen sterk gemaakt 
voor de opvang van patiënten van alle gezind-

ten. De naam van het landgoed werd ontleend 
aan het gelijknamige tbc-fonds van de diamant-
bewerkers in Antwerpen, die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zwaar waren getroffen.

Opzet van het terrein

Bij het maken van nieuwe plannen voor het ter-
rein stonden licht, lucht, een natuurlijke om-
geving en hygiëne voorop. Om de patiënten 
langzaam werkkracht te laten opdoen kregen 
zij een therapeutisch en op hun specifieke ge-
zondheidstoestand afgestemd programma van 
bezigheden en arbeid. Voor de arbeidstherapie 
werden werkplaatsen ontworpen, zowel in het 
bos als aan de oprijlaan naar het hoofdge-
bouw. Hiervoor had men ideeën opgedaan in 
de Britse nazorgkolonie Papworth. De patiën-
ten hadden een eigen kamer in de twee patiën-
tenpaviljoens. Naarmate het herstel vorderde 
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zou men dan in zogenaamde boshutjes kun-
nen verblijven. 

Voor ontspanning kon men op Zonnestraal 
terecht in het aangelegde en nog steeds be-
staande openluchttheater in het bos. De eetzaal 
deed bovendien ook dienst als theaterzaal. Aan 
de Zonneheide zou een klein theehuis worden 
toegevoegd (de bodemplaat is gerealiseerd en 
nog aanwezig). De bouw van het openlucht-
theater in 1923 werd mogelijk gemaakt door 
werklozen uit Hilversum in te zetten. Ook wer-
den er 275.000 nieuwe dennen aangeplant op 
de heide die daarvoor nog was open gekapt. 
Die zouden een positieve invloed op de ge-
zondheid van de tbc-patiënten hebben.

Ook over de verdere inrichting van het terrein 
werd goed nagedacht. Zo werden de paviljoens 
op de zon en de windrichting georiënteerd en 
werd er speciaal gelet op ventilatie en lichtin-
val. Verder werd gestreefd naar een verspreide 
opzet, waardoor patiënten veel in de buiten-
lucht zouden zijn, al was het maar de wande-
ling naar de eetzaal. Er was daarom niet langer 
sprake van één bouwvolume, maar van meer-
dere. Glas, staal en beton zouden bovendien 
de hygiëne bevorderen. Het complex is op te 
vatten als een genezende machine die de zieke 
mens weer gezond en arbeidsgeschikt maakte.

Er was niet alleen een spreiding van functies, 
maar ook naar stadium van herstel. De zwaar-
ste categorie patiënten verbleef in een aparte 
vleugel van het hoofdgebouw. Minder zieke 

patiënten verbleven in het Dresselhuyspaviljoen 
en in het Ter Meulenpaviljoen. Op afstand van 
die gebouwen waren nazorgwoningen voor pa-
tiënten en hun families in de laatste fase van 
hun herstel. In deze nazorgwoningen konden 
patiënten in gezinsverband de laatste fase naar 
het gewone bestaan doorbrengen. Ook konden 
ze op Zonnestraal blijven wonen en een gezin 
stichten.

Jan Duiker en Bernard Bijvoet waren verant-
woordelijk voor het ontwerp van de gebouwen 
van Zonnestraal. Zij werden geïnspireerd door 
het Nieuwe Bouwen. Deze stroming trachtte 
met haar architectuur bij te dragen aan ver-
betering van de maatschappij door te ontwer-
pen vanuit de onderscheiden functies en met 
moderne materialen: beton, staal en glas. Jan 
Gerko Wiebenga werkte mee als constructeur. 
De gezondheid van de bevolking diende te wor-
den gestimuleerd aan de hand van de begrip-
pen ‘licht, lucht en ruimte’. 

  Deze denkwijze leverde uiteindelijk op Zon-
nestraal een baanbrekend en monumentaal 
ontwerp op. In 1927 werd gestart met de bouw 
van het hoofdgebouw en de eerste twee pa-
viljoens. In 1928 konden hoofdgebouw en Ter 
Meulenpaviljoen in gebruik genomen worden. 
De eerste patiënten, die in villa De Pampahoeve 
verbleven, konden toen worden overgeplaatst. 
In 1931 werd het Dresselhuyspaviljoen voltooid. 
Langs de Bosweg stonden de werkplaatsen 
en bij de villa De Pampahoeve een twaalfhoe-
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kig dienstbodenhuis met de 
naam De Koepel. Nazorgwo-
ningen werden in 1938 bij 
de entree van het terrein ge-
bouwd. 

De centrale gebouwen wer-
den geplaatst op de zuid-
grens van het vroegere Loos-
drechtse Bos, een van de 
vleugels van het Dresselhuys-
paviljoen in het verlengde 
van de stuifwal van ná 1683. 
De voormalige laan langs de 
zuidzijde van ‘de ruit’ werd 
daarmee nu een zichtas op 
een van de paviljoens. Het 
hoofdgebouw en de paviljoens stonden nu bo-
vendien direct tegen een stuifzandgebied aan. 
Daar bestond de mogelijkheid om tussen de 
duintjes slingerende wandelpaden aan te leg-
gen. Aan de westzijde van het terrein lagen 
bouwlanden die werden verhuurd. In het wes-
telijk deel van het terrein van Zonnestraal had 
ook een aantal nutsfuncties een plek zoals het 
hoenderpark, een varkensstal en bijenkorven. 
Ook werd de oude kwekerij van Smidt verder 
uitgebreid. Daar konden de bewoners hun ar-
beidsuren besteden.

Niet alleen aan de aard en plaatsing van de 
gebouwen werd aandacht besteed, ook op de 
omgeving werd gelet. Daarbij is het belangrijk 
te beseffen dat vooral de frisse lucht en vol-
doende zonlicht van belang waren. Ten zuiden 
van het hoofdgebouw en de paviljoens werd de 
ruimte opengehouden, zodat de zon vrij spel 
had en men een vrij uitzicht over het heideveld 
had. De gebouwen werden door een nieuwe, 
bochtige toegangslaan vanaf de hoofdlaan ont-
sloten. Tegelijk werd de wandelpadenstructuur 
verder uitgewerkt en aangetakt op de nieuwe 
structuur.

Zonnestraal tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet de Wehr-
macht in 1942 elf bunkerwoningen voor of-
ficieren en een officiersmess bouwen aan de 
noordzijde van het landgoed. In 1949 werden 

ze onder architectuur van Bijvoet verbouwd tot 
dubbele nazorgwoningen. Het is niet duidelijk 
in hoeverre het bos van Zonnestraal tijdens de 
winter van 1944-1945 is gekapt. De indruk be-
staat dat er tenminste een deel van de oude op-
stand is blijven bestaan, want er komen naast 
verspreide forse uitgelopen hakhoutstoven ook 
nog enkele forse beukenlanen uit (vermoede-
lijk) de negentiende-eeuwse landgoedfase voor.

De dynamische wederopbouwperiode  
(1945-1957)

De laatste elf jaren van Zonnestraal als arbeids- 
en nazorgkolonie kenden een hoge dynamiek. 
Het zorglandschap werd steeds verder uitge-
breid. In 1950 verrees bungalow Lindenhof als 
derde villa op de plek waar in 1928 door Duiker 
en Bijvoet de villa Doelzicht voor Jan van Zut-
phen was gebouwd. In 1952 werd het complex 
nazorgwoningen nabij het bunkerdorp door 
Holt gebouwd.

De entree van het Zonnepark, zoals het com-
plex bij de herontwikkeling na de Tweede We-
reldoorlog werd genoemd, werd aangekleed 
door twee gemetselde palen, waarvan er één ver-
bonden was met een herdenkingsbank voor Jan 
van Zutphen. Nabij de nazorgwoningen uit 1938 
werd een gedenkbank gebouwd ter ere van het 
echtpaar Van Moppes-Rose, een diamantairs-
echtpaar dat deze woningen financierde.
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Functionele inrichting als ziekenhuis

In 1944 kwam een medicijn tegen tuberculose 
algemeen beschikbaar. Daardoor kreeg Zonne-
straal geleidelijk een andere rol. In 1957 werd 
het een erkend Algemeen Ziekenhuis, en in 
1969 sloot de arbeids- en nazorgkolonie defi-
nitief de deuren. Ten behoeve van de zieken-
huisfunctie werd er ingrijpend bijgebouwd. 
Zonder duidelijk ruimtelijk ontwerp werden 
er barakken en noodgebouwen bijgeplaatst en 
werd er bos gekapt. Het was juist het bos dat in 
de oorspronkelijke opzet de rug van de gebou-
wen dekte. Daarnaast verdichtte het bos aan 
de zuidzijde zich juist. De Zonneheide groeide 
daardoor geleidelijk dicht, terwijl de structuur 
rond villa De Pampahoeve veranderde.

Een ingrijpende doorbraak van de oude struc-
tuur kwam in 1988 tot stand, toen Zonnehoeve 
werd gebouwd, een instelling voor ouderen 
met psychiatrische problemen. Er kwam een 
doorbraak in de lanenstructuur en relaties tus-
sen gebouwen raakten verstoord. Vele beuken-
lanen verdwenen, ook die langs de Bos weg. 
Meerdere parkeerterreinen werden in die pe-
riode toegevoegd. Relatief recent werden zorg-
appartementen toegevoegd in het gebied. Zij 
werden zorgvuldig geplaatst in de voormalige 
boomgaard en de ontsluiting daarvan vindt 
plaats via de hoofdlaan, het Loosdrechtse Bos.

Herstel van oude land-
schapswaarden

De voorlopig laatste fase in 
de ontwikkeling van Zon-
nestraal is die van de revi-
talisering na 1995. Nadat 
restauratiewerkzaamheden 
aan de gebouwen waren 
uitgevoerd, was de omge-
ving rondom het hoofdge-
bouw en de paviljoens aan 
de beurt. Vanaf 2013 werd 
begonnen met de uitvoe-
ring van het landschappe-
lijk herstelplan. Het terrein 

werd ‘opgeruimd’. Asfalt maakte plaats voor 
halfverharding, nieuw meubilair werd in de bui-
tenruimte geplaatst en de parkeerplaatsen wer-
den opnieuw ingedeeld. Aangrenzend werden 
wandelpaden opgeknapt en ecologische ver-
bindingen aangelegd. Bovendien werd de tuin 
van De Pampahoeve opgeknapt en opnieuw 
ingericht, en een zichtas, een voormalig pad, 
langs de zeventiende-eeuwse wal werd vrijge-
maakt. De ingreep die het meest in het oog 
springt, is wel het herstel van de open zuidzijde 
en de beplante noordzijde van het complex van 
hoofdgebouw en paviljoens. Voor het herstel 
van de heide werden vijfhonderd bomen ge-
kapt en werd hei van de Hoorneboegse heide 
ingezaaid. Daardoor kwamen de parabooldui-
nen weer vrij te liggen. Ten noorden en oosten 
van het hoofdgebouw zijn onlangs zesduizend 
nieuwe eikjes en dennetjes aangeplant om het 
opengemaakte gebied weer te verdichten. Het 
hoofdgebouw en de paviljoens liggen nu weer 
als een wit schip op de heide. De oorspronke-
lijke omzoming met bos is hersteld.

Ir. LUUK KEUNEN (1978) is werkzaam als historisch- 
geograaf en senior-projectleider cultuurhistorie bij het 
adviesbureau RAAP in Zutphen.
Ir. JAN NEEFJES (1961) is werkzaam als historisch- 
geograaf en auteur, en runt samen met Hans Bleumink 
het adviesbureau Overland in Wageningen.
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Inger Groeneveld

Het vloerkunstwerk van Husly in Weesp
Een kunstig vloerontwerp en bestek voor de Burgerzaal 
van het stadhuis (1773)

Dit geldt voornamelijk voor, 
doch niet enkel, woonhuisin-
terieurs; ook de interieurs van 
stadhuizen en andere publieke 
gebouwen zijn dikwijls gewij-
zigd. Typerend in dit opzicht is 
de verbouwingsgeschiedenis 
van het stadhuis van Amster-
dam.1 Veel marmeren vloeren 
die tegenwoordig de zalen 
rond de Burgerzaal sieren, be-
treffen twintigste-eeuwse re-
constructies van de zeventien-
de-eeuwse toestand, volgens 
de toenmalige inzichten. De 
vloeren waren vooral vanaf de 
achttiende eeuw verwijderd, 
of in sommige gevallen over-
timmerd.

Voor natuurstenen vloeren 
werden in het verleden zelden ontwerpteke-
ningen vervaardigd. De belangrijkste verklaring 
daarvoor is dat de meeste natuurstenen vloe-
ren van één standaardformaat steen werden 
gelegd; voor het leggen van een eventueel twee-
kleurig patroon kon mondelinge communica-
tie volstaan. De paar bekende overgeleverde 
vloerontwerpen zijn voornamelijk van de hand 
van zeventiende-eeuwse classicistische archi-
tecten (Pieter Post, Adriaen Dortsman), voor 
wie maatverhoudingen van belang waren. Dit 
maatwerk (lees: nauwkeurig zaagwerk) noopte 

tot het vervaardigen van een te-
kening. Geen van hun vloeront-
werpen is nog in situ aanwezig. 
Het is hierdoor zeer lastig een 
zuiver beeld te krijgen van de 
(modieuze) ontwikkeling van 
met name twee- of meerkleu-
rige patroonvloeren in de ze-
ventiende én achttiende eeuw.

Dat van de marmeren vloer 
van de Burgerzaal van het stad-
huis te Weesp nog een apart be-
stek én een vloerontwerp (circa 
1773) voorhanden zijn, is uniek 
te noemen en een uitgelezen 
kans om deze – zowel wat ont-
werp betreft als technische uit-
voering – bijzonder kunstige 
marmeren vloer apart te belich-
ten. In dit artikel zal voorname-

lijk ingegaan worden op de achtergrond van het 
ontwerp, om vervolgens het bestek voor zich te 
laten spreken. Voordat we hierop verder ingaan, 
is het goed om een kort overzicht te geven van 
wat bouwgeschiedenis.2

Bouwgeschiedenis

Vanaf april 1771, toen de ‘Burgemeesteren en 
Vroedschap’ van Weesp besloten hadden het 
oude stadhuis te ‘verbeteren of vernieuwen’, 
werden verschillende (deel)plannen ontwik-

Het komt zelden voor dat een natuurstenen vloer van vóór 1800 exact te dateren is aan 
de hand van een contemporain bestek, of andersom: dat een in een bestek omschreven 
natuurstenen vloer op locatie aanwezig is. Door de eeuwen heen zijn natuurstenen vloeren 
gewijzigd, de stenen uitgebroken – soms weer hergebruikt – maar meestal verdwenen. Slechts 
weinig nog bestaande natuursteenvloeren kunnen daardoor met zekerheid gedateerd worden. 

Het interieur van de Burgerzaal op 
de bel-etage van het stadhuis van 
Weesp (1774) (foto auteur, 2008).
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keld, door meerdere architecten. Zo had Abra-
ham van der Hart twee gevelontwerpen gele-
verd. Ludwig Friedrich Drück had vóór 8 juni 
1771 ter waarde van f 500,- ontwerpen geleverd 
voor onder andere drie plattegronden.3 Tussen 
het moment dat het stadsbestuur tot de over-
tuiging was gekomen dat algehele nieuwbouw 
beter was – 29 augustus 1771 – en de officiële 
aanstelling op 28 december 1771 van de uitein-
delijk uitverkoren architect Jacob Otten Husly 
(1738-1796), werden door laatstgenoemde al de 
eerste ontwerpen gemaakt. Husly was op 19 
oktober 1771 al zo ver gevorderd met tekenen 
dat hij overleg noodzakelijk vond. Het werk van 
Husly bestond naast het leveren van de ontwer-
pen, waaronder alle ontwerpen voor de vertrek-
ken, ook uit het schrijven van alle bestekken en 
de bouwbegeleiding.4

Op 4 januari 1772 werd de eerste steen gelegd 
en in het vroege voorjaar kon worden begonnen 
met het optrekken van het casco. Terwijl bij de 
bouw van het casco nog niet alle decoratie aan 
het interieur en exterieur definitief vaststond, 
was wel al duidelijk welke ruimten van natuur-
stenen vloeren voorzien zouden worden.5 Dit 

blijkt opvallend genoeg niet uit het metse-
laarsbestek – dat doorgaans als bron fungeert 
– of het bestek van de blauwe steenhouwerij, 
maar enkel uit het timmermansbestek van 4 
april 1772.6 Bij de behandeling van de balkla-
gen en houten vloeren werd vermeld, dat de 
Burgerzaal enkel een tusschenvloer behoefde, 
omdat deze met steen bevloerd werd. Tevens 
stond onder het artikel over de aardwulven van 
de begane grond genoteerd: N.B. de Voorzaal 
wordt met steen bevloert, gelyk ook het voorhuis, 
de zijkamer en de keuken van den Bode.7

Op 6 maart 1773 was men zover dat de af-
werking van verschillende representatieve ver-
trekken kon worden aanbesteed, zoals de grote 
trap, de burgemeesterskamer en de vroed-
schapskamer. Op deze dag werd ook de vloer 
in de voorzaal (= vestibule) voor f 658,- aange-
nomen door Viervant & Beuker. Voor deze dure 
vloer van – in hedendaagse termen – petit gra-
nit stenen van circa 67,5 bij 66,5 cm is geen 
apart bestek teruggevonden in de archivalia. 
In de Maandelykse Nederlandsche Mercurius 
van oktober 1776 wordt de vloer omschreven 
als van vierkante blauwe gehouwen steen, met 
een zelfde plint rontom de muuren.

Een paar jaar later moest deze alweer gedeel-
telijk opgebroken en aangeheeld worden van-
wege de bouw van de Vierschaar.8 Hoewel de 
plaats van de Vierschaar al in Husly’s eerste 
ontwerpen was bepaald, waren de ‘Burgemees-
teren en Vroedschap’ kennelijk lange tijd nog 
niet overtuigd van de definitieve architectuur 
en het decoratieprogramma. Pas in 1779, na 
verschillende ontwerpen, werd de Vierschaar 
ingebouwd in de vestibule van het al in ge-
bruik genomen stadhuis. De Vierschaar kreeg 
een prachtige gebeeldhouwde Vierschaarbank 
van wit geaderd marmer, maar het vloertje 
werd belegd met ‘gewone’ marmeren vloer-
stenen in een groot standaardformaat van 24 
duim.9 Deze vloerstenen werden overigens in 
het Vierschaarbestek omschreven als alder-
beste zuijvergekante en vlakgesleepene 24 duijms 
witte geaderde marmere vloerstenen ten keuse 
van den Architect uitgezogt en bij elkander gelegt 
en gesorteert.

Jacob Otten Husly, plattegrond van de bel-etage 
van het stadhuis van Weesp, ongesigneerd, 
ongedateerd (circa 1771) (tekening collectie 
Gemeentemuseum Weesp, foto RACM, 2008).
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Het bestek voor de marmeren vloer

Terug naar de Burgerzaal. In de loop van 1773 
moet het interieurontwerp voor de Burgerzaal 
zijn goedgekeurd. Het bestek van de marme-
ren vloer van deze zaal werd op 13 november 
1773 aangenomen door de steenhouwers Jan 
Huyberts, Asmus Frauen en Jan Poggeman 
voor een som van f 1975,-. Kort daarop, op 21 
december 1773 werd al het stucwerk aan Jacob 
Otten Husly aanbesteed voor f 5250,-. Helaas 
is van Husly’s eigen werkzaamheden geen be-
stek nagelaten.

Het leggen van de vloer diende op 1 maart te 
beginnen en maximaal een maand in beslag te 
nemen. Vervolgens had de vloer twee maan-
den nodig om te ‘besterven’ en zou dan in 
juli 1774 in twee weken tijd ‘opgeslepen’ moe-
ten worden. Mogelijk was dit de gebruikelijke 
procedure bij het leggen van (boekgezaagde) 
marmeren plaatvloeren en plaatsen van mar-
meren lambriseringen. Het leggen van een 
plaatvloer was, anders dan het leggen van een 
paar voorgeslepen standaardtegels, specialis-
tisch steenhouwerswerk. Het werd daarom niet 

aanbesteed aan een timmerman of metselaar, 
die zoals gebruikelijk verantwoordelijk waren 
voor de bouw van het casco en de eenvoudige 
binnenafwerking. Het is zoals al eerder aange-
duid uniek om een bestek met een uitvoerige 
werkomschrijving voor een natuurstenen vloer 

te hebben, maar een bestek met zo veel tech-
nische details is wel heel bijzonder. 

Dankzij de gedetailleerde omschrijving in het 
bestek, is nu bijvoorbeeld inzichtelijk hoe dik 
het materiaal is, hoe bepaalde details ingelegd 
werden en welke bevestigingsmaterialen daar-
bij gebruikt werden. De steenhouwers dienden 
zich exact aan Husly’s in tekening en bestek 
uiteengezette instructie te houden, geholpen 
door mallen en marmermonsters. Afwijkin-
gen van de door Husly aangedragen monsters 
werden niet getolereerd; vervanging van afge-
keurde steen was voor de rekening van de aan-
nemers. Aangezien de beschrijving in het be-
stek overeenkomt met de uitgevoerde situatie, 
maar in detail afwijkt van de bewaard gebleven 
(ongesigneerde en ongedateerde) ontwerpte-
kening, moet het bestek naar een tweede, aan-
gepaste ontwerp hebben verwezen, dat helaas 
niet bewaard is gebleven.

Het ontwerp

Husly’s ontwerp voor de marmeren vloer van 
de Burgerzaal in het stadhuis van Weesp ge-
tuigt zowel van een kennis van de klassieke 
Italiaanse architectuurtraktaten en de (gepubli-
ceerde) Hollands-classicistische bouwkunst, 
als van een moderne, laat-achttiende-eeuwse 
geest wat betreft verfijnde detaillering en tech-
nische geavanceerdheid; of, zoals beschreven 
staat in de Maandelykse Nederlandsche Mercu-
rius: [...] naar eenen keurigen en goeden smaak, 
en de juiste voorschriften der Bouwkunde opge-
trokken [...].

De overwegend witgeaderde marmeren vloer 
van de Burgerzaal is zo ontworpen dat het – 
als openbare, representatieve wandelplaats – 
de pilasters tussen de verschillende op deze 
ruimte uitkomende deuren en portalen har-
monieus met elkaar verbindt via banden in 
de vloer in een afwijkende marmersoort. In de 
Maandelykse Nederlandsche Mercurius werd de 
vloer als volgt beschreven: 

De vloer is geheel van zeer fraaye marmer, en 
met Compartimenten ingelegt, de banden die re-
gulier op de Deuren en Pylasters strooken, zyn van 
roode marmer, die van weerszyden en langs de 

Jacob Otten Husly, vloerontwerp voor de Burger-
zaal, ongesigneerd, ongedateerd (circa 1773) 
(tekening collectie Gemeentemuseum Weesp,  
foto RACM. 2008).
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muuren met banden van zwarte marmer worden 
opgesloten. De middelparken door deeze banden 
omgeeven, zyn uit vier Plaaten van allerfraaiste 
wit en blaauw geaderde marmer, van hetzelfde 
blok tegen malkander gekeert, zo dat ieder Park 
eene regelmatige Figuur in de speling der aderen 
uitleverd. Rontom langs de muur gaat een groote 
Plint van dezelve marmer, die te gelyk tot neuten 
onder de Bazementen der Pylasters dient.

De proportionering van een interieur door het 
verbinden of spiegelen van de wand- en pla-
fondgeleding aan de vloer door middel van een 
bandpatroon was een geliefd principe uit de 
zeventiende-eeuwse classicistische interieurar-
chitectuur en werd gepropageerd in traktaten 
die de belezen Husly in zijn eigen boekenkast 
had staan.10 Zo schreef Gerard de Lairesse over 
vloerstenen, in het hoofstuk over architectuur 
van zijn Groot Schilderboek: 

De steenen in de vloer moeten het gebouw gelyk 
komen, dat is te zeggen, als de kamer pilasters 
heeft, zo zullen de banden van de vloer daarte-
gen aanloopen of uitkomen, ’t zy dat de pilasters 
verre van digt aan malkander staan; moetende 
de zelve zodanig gelegt worden, dat zy overal een 
regulier figuur vertoonen, hoewel ’er verscheidene 
uitstekken zijn, gelyk onder aan de deur, portaal, 
alcove, &c. Even als een voorzichtige tuinman 
zyne parken doet, dan een rond, dan een vier-
kant, achthoekig, enz. maakende dat ’er altyd 
een overeenkomende gelykheid is die met de ban-
den sluit. [...] In de kamers of lange gaanderyen, 
daar de eene zyden met de andere ongelyk zyn, 

is men genoodzaakt met een tussenfiguur d’eene 
van d’andere te scheiden: en evenwel moeten de 
banden, die ze sluiten, overal gelyk komen. Indien 
’er aan beide de zyden kolommen zyn, moeten de 
banden van ieder kolom de gaandery doorsnyden, 
en van d’eene aan d’andere loopen.11

Samenvattend propageerde De Lairesse on-
regelmatigheid in openingen en wandgeleding 
op te lossen door overeenkomsten tussen de 
vormen te benutten in de vormgeving van het 
vloervlak. Dit heeft Husly, getuige de wijze 
waarop hij de asymmetrische ruimtelijke con-
dities heeft verzacht, duidelijk ter harte willen 
nemen. De plattegrond van de Burgerzaal kon 
aan de voorgevelzijde niet haaks zijn. Ook wa-
ren de deuren niet geheel symmetrisch in het 
wandvlak uitgelijnd. De wandvlakken konden 
geharmoniseerd worden door een decoratie 
met risalieten en pilasters. Om ook in het vloer-
vlak een zo regelmatig mogelijke vakverdeling 
te verkrijgen heeft Husly in zijn ontwerp een 
extra band ‘toegevoegd’, die geen tegenover-
staande pilasters, maar het hart van het trap-
penhuis met het hart van een deur aan elkaar 
verbindt. Het op deze wijze extra aanvullen van 
een op de pilastergeleding aansluitende band-
verdeling heeft Husly ook eens in een ander 
project toegepast; het betreft dan een casset-
tenplafond voor een (particuliere) vestibule.12

De door De Lairesse onder de aandacht ge-
brachte onregelmatigheden als deurportalen en 
alkoven, of zoals te Weesp het portaal naar de 
Schepenenzaal, zijn in het vloerontwerp zorg-
vuldig meegenomen. Uiteindelijk heeft Husly 

Vrij abrupt is de 
overgang van de 
marmeren vloer 
naar de sobere 
‘Bremerstenen’ 
vloer van het 
trappenhuis (foto 
RACM. 2008).

De uiteindelijke 
aansluiting van 
de gekruiste 
vloerbanden op de 
schuine voorgevel 
verschilt van het 
getekende ontwerp 
(tekening collectie 
Gemeentemuseum 
Weesp, foto RACM, 
2008: foto auteur, 
2008).
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nog ‘geschoven’ met de precieze plek van de 
vloerbanden en wandpilasters in het gedeelte 
bij de schuine voorgevel, blijkens het verschil 
tussen de ontwerptekening en de uiteindelijk 
conform bestek uitgevoerde vloer. Dit is ge-
daan om zo voldoende ‘lucht’ te kunnen geven 
aan de omkadering van de afgeschuinde rest-
perken en hierdoor de op de tekening nog ont-
brekende opluistering van twee bandkruisingen 
met zwarte sterren in witte cirkelstenen te kun-
nen toevoegen.

Opvallend materiaalgebruik

Het meest in het oog springende aspect van de 
marmeren vloer van de Burgerzaal Weesp is het 
bijzonder rijke materiaalgebruik. Terwijl bij de 
meeste marmeren of andersoortige natuurste-
nen vloeren in Nederlandse interieurs sprake 
is van hooguit twee steensoorten of -kleuren, 
zijn voor de vloer van het stadhuis maar liefst 
vier steensoorten gebruikt: behalve twee soor-
ten Cararra marmer (venato en statuario) ook 
effen zwarte Namense steen en geaderd rood 
‘Seremiensch’ ofwel St.-Rémy marmer.13

Een bandpatroon in maar liefst drie steenkleu-
ren (wit, rood, zwart) is naast Weesp enkel be-
kend van de galerijen in het stadhuis van Am-
sterdam. Dit zou als directe verwijzing naar het 
Amsterdamse stadhuis opgevat kunnen wor-
den, ware het niet dat het vloerpatroon aldaar 
een specifieke ordening kent die de gewelfgele-
ding spiegelt. Dit is in Weesp niet aan de orde.

De hiërarchie van de kleurstelling te Weesp 

lijkt – wederom – rechtstreeks van De Lairesse 
te zijn overgenomen, die over de ‘schikking der 
drie voornaamste marmerstenen’ het volgende 
schrijft: Wij weeten dat het wit zwak en teêr is, 
daarby lieffelyk in ’t oog, het zwart in tegendeel 
droevig, wreed, en onaangenaam. Stellen wij dan 
het zwart onder het rood, en op het rood het wit.14

Wat deze ‘bandvloer’ in Weesp zo uitbundig 
maakt, is de speciale rol voor de marmerteke-
ning. De bloemgezaagde venato (= geaderde) 
Carrara marmeren platen in combinatie met het 

grillige rode St.-Rémy marmer geven een heel 
ander effect dan de combinatie van het witte 
Carraramarmer met de effen rode Zweedse 
Ölandsteen zoals in het Amsterdamse stad-
huis. De weinige behouden gebleven zeven-
tiende-eeuwse marmeren, met banden ver-
deelde vloeren uit de jaren 1660 (Trippenhuis, 
Museum Amstelkring) hebben nog niet die rijke 
marmertekening in het witte marmer, die door 
de Carrarezen later venato di vena grossa ad uso 
d’ Olanda genoemd zou worden.15 In hoeverre 
dus de uit blokmarmer gezaagde met banden 
verdeelde vloeren van de hand van Adriaen 
Dortsman en Philip Vingboons al bewust à livre 
ouvert gezaagde venato-platen betrof, blijft gis-
sen. Toch heeft ook Vingboons in zijn tweede 
boek speciale aandacht voor de kwaliteit van 
het marmer.

Ook Willem Goerree schrijft in diens D’Alge-
meene Bouwkunde Volgens d’Antike en Heden-
daagse manier (1681): 

De Marmere [vloeren] staan zeer rijk en zinde-

Het meest in het oog springende aspect van de 
marmeren vloer van de Burgerzaal in Weesp is het 
bijzonder rijke materiaalgebruik, van maar liefst 
vier steensoorten (foto RACM, 2008).

Bloemgezaagd Carrara marmer omkaderd door 
rode St-Rémy- en zwarte Naamse banden, zoals 
staat beschreven in artikel 1 en 5 van het bestek 
(foto RACM, 2008).
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lijk, inzonderheit wanneer ze fray met Fazen, en 
Spiegels [lees: à livre ouvert], en groote Stee-
nen in goede orden veranderlijk geordineerd zijn. 
Hoeze een-kleuriger en met weinig verandering, 
gants zedig, en met groote Vakken, of Figuren, 
wel regulier geleit werden, hoeze grootzer en de 
ruimte van de Salen, kamers en galderijen beter 
bewaren.16

Husly’s ontwerp voor de marmeren vloer van 
het stadhuis te Weesp verwijst dus duidelijk 

naar de zeventiende-eeuwse bouwkunstige lite-
ratuur. Maar er is één detail dat de vloer onmis-
kenbaar tot een laat-achttiende-eeuwse creatie 
maakt: de verrijking van het bandenkruis met 
een cirkelsteen van loepzuiver wit statuario mar-
mer, ingelegd met een zwarte achtpuntige ster. 
De kleurstelling van de dubbele rood-zwarte 
banden is op de kruisingen ge alterneerd, waar-
door de cirkel in een vierkantje ingekaderd lijkt 
te zijn. Een ronde vorm (rozet, cirkel, ster), al 
dan niet in een vierkant gevat, ter accentuering 
van een bandenkruis of de hoeken van een om-
lijsting, was anno 1773 ook erg in de mode in 
de meubel- en interieurkunst. In het invloed-
rijke, door Husly gekende, en soms in zijn ont-
werpen geciteerde voorbeeldboek Recueil élé-
mentaire d’architecture (Parijs 1757-1768) van 
Jean-François de Neufforge worden varianten 
getoond van het op deze wijze verrijken van 

vloer-of plafondvlakken.17 En hoewel dit detail 
(althans als rozet) óók teruggevonden kan wor-
den in zeventiende-eeuwse ontwerpen voor bij-
voorbeeld cassetteplafonds, zijn er geen aan-
wijzingen dat dit in de zeventiende eeuw al als 
detail in een marmeren (band)vloer gewaar-
deerd werd.18

Besluit

Husly’s vloerontwerp voor de Burgerzaal te 
Weesp toont dat de marmeren vloer in de late 
achttiende eeuw rijker, meerkleuriger varianten 
kan hebben gekend, dan uit de vele bekende ef-
fen witmarmeren vloeren in particuliere en ste-
delijke architectuur naar voren komt. Behalve 
voortborduren op de classicistische bandvloer, 
zoals Abraham van der Hart zou doen in de 
vestibule en het trappenhuis in het Nieuwe 
Werkhuis te Amsterdam (1779-1782), werden 
ook fantasievoller patronen bedacht. Uit 1802 
dateert een ontwerp van Matthias Soiron (1748-
1834) voor een vierkleurige (!) marmeren vesti-
bulevloer in het huis op Markt 14 te Maastricht. 
Daarin vormt een met een achtpuntige ster in 
een cirkelsteen in een grijsmarmeren ruit het 
hart van een zwartomzoomde vloer met een 
diagonaal ‘weefwerk’ van witte en rode mar-
meren bandjes op een zwartmarmeren ach-
tergrond. Deze bijzondere vloer is later helaas 
vervangen door een witmarmeren vloer.19

Noten
1. Zie voor de bouw- en verbouwingsgeschiedenis 

van het stadhuis te Amsterdam: dr. P.F. Vlaardin-
gerbroek, Het stadhuis van Amsterdam. De bouw 
van het stadhuis, de verbouwing tot koninklijk paleis 
en de restauratie (proefschrift Universtiteit Utrecht), 
Utrecht 2004.

2. Voor een algemeen overzicht van de bouwgeschie-
denis van het stadhuis van Weesp zie: A. Stork, 
‘Het stadhuis van Weesp’, in: Bulletin KNOB 12 
(1959), p. 237-250.

3. Gemeentearchief Weesp, Archief Stadhuis (onge-
inventariseerd), Rekening Drück dd. 8 juni 1771. 
Vergelijk Stork 1959, p. 244. Drie ongesigneerde 
plattegronden voor een afwijkend plan, hebben 
eenzelfde handschrift als Drücks plattegronden 
voor Huis van Brienen, Herengracht 182 (Rijks-

Detail van een bandenkruis, verrijkt met een 
zwarte Naamse ster in een cirkel van statuario 
(zuiver wit) Carrara marmer, volgens de 
omschrijving in artikel 6 van het bestek (foto 
RACM, 2008).
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museum, Collectie K.O.G). Prof. dr. C. Willemijn 
Fock [ed.], Het Nederlands interieur in beeld, Zwolle 
2001, p. 264-265.

4. Gemeentearchief Weesp, Archief Stadhuis (ongeïn-
ventariseerd), Rekening Husly d.d. 14 oktober 1780.

5. Nog uit 1772 dateert een rekening van Asmus 
Frauen & Zoon te Amsterdam aan de stad Weesp 
´voor het maaken van drie deferente teekeninge 
voor de voorgevel van het stadthuijs volgens uwe 
order.´ Gemeentearchief Weesp, Archief Stadhuis 
(ongeïnventariseerd).

6. Timmermansbestekken hebben vaker bronwaarde 
voor de kennis van natuurstenen vloeren in het 
interieur. Met name achttiende-eeuwse verbou-
wingsbestekken kunnen in het deel voor de tim-
merman nog wel eens aanwijzingen geven over het 
aanbrengen of wegbreken van stenen vloeren. Om 
(marmer)stenen (plaat)vloeren met de daarbij-
behorende kalk&schepbedding gelijk uit te laten 
komen met een naastgelegen houten vloer diende 
de hoogte van de balklagen aangepast te worden.

7. De oorspronkelijke bevloering van het bodenhuis 
is verdwenen. De ruimten zijn structureel gewijzigd 
en zijn tegenwoordig bevloerd met moderne wit-
marmeren tegels.

8. S.n., ‘Beschrijving van het Nieuwe Stadhuis te 
Weesp’, in: Maandelykse Nederlandsche Mercurius, 
Amsterdam 1776, p. 159.

9. Het formaat 24 duim wordt in de bronnen (voor-
zover bekend) voor het eerst genoemd in 1693 in 
Rotterdamse en Amsterdamse boedelinventarissen 
van enkele grote marmerhandelaren, maar wordt 
pas in de loop van de achttiende eeuw iets gebrui-
kelijker. De door Husly genoemde 24 duims witte 
marmeren vloerstenen in de Vierschaar meten in 
situ 661 mm bij 661 mm. Voor de ontwikkeling van 
standaardformaten Italiaanse, Zweedse, Naamse 
en andere vloerstenen gedurende de zeventiende 
en achttiende eeuw. Op. cit. noot 6.

10. Husly had onder andere de werken van Gerard de 
Lairesse en Willem Goeree in zijn bezit. Catalogus 
Eener Fraaije verzameling Fransche, Nederduitsche 
en Latijnsche Boeken Waaronder fraaije werken 
uitmunten. Nagelaaten door wijlen den Beroemde 
Architect Jacob Otten Husly [...] te Amsterdam bij T. 
Craijenschot en J. Yver, 1798. Deze catalogus is als 
bijlage gepubliceerd in: Aimée Duisenberg, J. Otten 
Husly (1738-1796) Avant-garde architect tijdens de 
Verlichting, Rotterdam 1998, p. 106-111.

11. Gerard de Lairesse, Groot Schilderboek, deel 2, 
‘Achtste boek Van de architectuur of Boukunde’, 
Amsterdam 1707, p. 61.

12. Ongedateerd en ongesigneerd ontwerp voor plafond 
en wanden met stucdecoraties. Rijksmuseum, collec-

tie K.O.G., tek. Q 169. Zie: Duisenberg 1998, p. 68.
13. Rode ‘Saint-Rémy-sche’ marmer, afkomstig uit de 

marmergroeven van het trappistenklooster Saint-
Rémy bij Rochefort (prov. Namen) werd o.a. ook 
door Leendert Viervant toegepast voor ‘marmere 
monumenten’ in het trappenhuis van het stadhuis 
te Weesp en in het trappenhuis van de ovale zaal 
van het Teylers Museum (1784). Joh. R. ter Molen, 
‘De Teylers Stichting te Haarlem en haar achttien-
de-eeuwse stichtingsgebouwen’, Teylers 1778-1978. 
Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar 
aanleiding van het tweede eeuwfeest, Haarlem/Ant-
werpen 1978, afb. 66 en 67 en Bijlage II, nr. 49, p. 
213. Over de geschiedenis en exploitatie van deze 
marmergroeve zie: A. van Itterson, Historique de 
la carrière de marbre de Saint-Remy à Rochefort, 
Cercle culturel et Historique de Rochefort, monograp-
hie n° 4, (Extrait de Parcs Nationaux. Bulletin tri-
mestriel de l’ A.S.B.L. Ardenne et Gaume, Volume 
XVIII, fascicule 3) p. 3-19; A. van Itterson, ‘L’exploi-
tation de la carrière de marbre de Saint-Remy au 
XVIIIè siècle’. Cercle culturel et Historique de Roche-
fort, monographie n° 5 (Extrait de Namurcum n° 2) 
(1964), p. 17-30.

14. De Lairesse 1707, p. 59.
15. Drs. Inger Groeneveld, ‘“In goede orde verander-

lijk geordineerd”. Natuurstenen vloeren in het 
Amsterdams woonhuisinterieur 1620-1770’ (niet 
verschenen). 

16. Willem Goerree, D’Algemeene Bouwkunde Volgens 
d’Antike en Hedendaagse manier, Amsterdam 1681, 
p. 168.

17. Jean-François de Neufforge, Recueil élémentaire 
d’architecture, deel VI, Parijs 1765, vanaf plaat 301. 
Hoewel Husly dit werk niet in zijn bezit had, heeft 
hij het duidelijk wel bestudeerd. Duisenberg 1998, 
p. 18-20 en p. 71-73.

18. Voor zeventiende-eeuwse ontwerpen van plafond- 
en wandbetimmeringen, zie Fock 2001, p. 68 en 73.

19. W.E.S.L. Keijser-Schuurman, ‘De tekenalbums van 
Matthias Soiron, een unieke collectie’, in: dr. Régis 
de la Haye, drs. J.H.M.M. van Hall, dr. G.H.A. Ven-
ner (eds.), Achter de Minderbroeders. Opstellen over 
bijzondere stukken en voorwerpen van het Rijksarchief 
Limburg, Maastricht 1996, p. 273-276.

INGER GROENEVELD is architectuurhistoricus

Dit artikel verscheen eerder in:
E.F. Koldeweij (ed.), Over de vloer. Met voeten getreden 
erfgoed. Zwolle, 2010. 
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Het lezen waard

Kerk aan Zee

Gepensioneerd politicoloog Jan Wieten 
(1940-2018) verdiepte zich na zijn pen-
sionering onder meer in de geschiede-
nis van de Kerk aan Zee in Muiderberg. 
Hij werkte ook mee aan de exposities in 
dit monumentale gebouw. In het lokale 
kerkblad publiceerde hij een reeks losse 
studies, die nu gebundeld zijn uitgege-
ven. Helaas heeft Wieten dit zelf niet 
meer meegemaakt; een week voor de 
publicatie overleed hij.

Samen geven deze studies een boei-
end beeld van wat zich tot het eind van 
de negentiende eeuw afspeelde in en rond de 
Kerk aan Zee. Een grote brand verwoestte in 
1634 de oude kerk. Jarenlang kerkte de gemeente 
in een logement. Herbouw vond plaats in 1686. 
Dat is de kerk zoals die er nu nog staat. Niet 
alleen de kerk moest van de grond af worden 
opgebouwd, ook het kerkelijk leven. Na de be-
vestiging van de eerste predikant, Nicolas de la 
Bassecour, moest hij het in 1687 zelfs nog enkele 
maanden zonder kerkenraad doen.

Jan Wieten belicht allerlei episodes, zoals het 
feit dat de eerste zwarte predikant in Nederland 
zijn eerste preek hield in de Kerk aan Zee. Jaco-
bus Capitein (1717-1747) was kort hiervoor ge-
promoveerd op een dissertatie over de slavernij. 
Als achtjarig jongetje was hij zelf in het tegen-
woordige Ghana te koop gezet. Omdat slavernij 
in de Republiek verboden was, kreeg hij bij zijn 
komst hier een goede opvoeding. In zijn proef-
schrift stelt hij dat de evangelische vrijheid ver-
enigbaar is met de slavernij. De bewindvoerders 
van de West-Indische Compagnie zullen dit met 
genoegen hebben gelezen. Hun vertrouwen in 
hem was groot genoeg om hem uit te zenden 
naar zijn geboorteland, waar hij graag het evan-
gelie wilde verkondigen. Na vijf moeilijke jaren 
overleed hij er.

Muiderberg bleef klein, ook al nam de wel-
vaart toe door de vestiging van buitenplaatsen 

door rijke Amsterdam-
mers, waarvan het onder-
houd voor werkgelegen-
heid zorgde. In 1811 telde 
het dorp slechts 177 inwo-
ners. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat de 
kosten van noodzakelijk 
onderhoud en reparaties 
de krachten van de kleine 
kerkelijke gemeenschap 
zo nu en dan te boven 
gingen. De cijfers kleur-

den dan ook meermalen dieprood. In de jaren 
1880 kwamen er bijdragen van de landelijke 
kerk, die zwichtte voor het argument dat de op-
richting van de Gooische Stoomtram (1880), 
die ook over Mui der  berg liep, en de voorge-
nomen bouw van nieuwe woningen het aantal 
zielen zouden vergroten. Naast de hervormde 
gemeente kwam er in 1894 een gereformeerde 
kerk. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig 
trokken zij weer samen op.

De bijdragen in deze prachtig gebonden uit-
gave zijn, ondanks de stroeve titel, stuk voor 
stuk vlot leesbaar. Het is wel jammer dat er niet 
(meer) geprobeerd is er één boek van te ma-
ken. De herkomst van deze artikelen verraadt 
zich door het rechtstreeks aanspreken van de 
kerkbladlezers. Er zitten ook nogal wat over-
lappingen in. De algemene historische context 
ontbreekt totaal. Als lezer krijg je door de start 
in het Rampjaar de indruk dat de komst van de 
Fransen in 1672-1673 leidde tot de ondergang 
van het oude kerkgebouw, terwijl dat er toen al 
40 jaar niet meer stond. De lezer zou er zeer 
mee geholpen zijn als deze losse studies wa-
ren voorafgegaan door een algemene inleiding, 
waarvoor in onder meer de brochure van P. de 
Raadt, De kerk in Muiderberg (1982), best wat ge-
gevens beschikbaar zijn. Nu moet de lezer zelf 
een algemeen beeld reconstrueren uit de diverse 
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Historisch Café 
 

TVE organiseert in de maanden januari, maart, mei, september en november samen met 
het Stadsarchief, de Vereniging Vestingstad Naarden en het Comenius Museum op de derde 
woensdag van die maanden het Historisch Café Naarden. Er worden lezingen gegeven over 

gebeurtenissen en personen uit de boeiende geschiedenis van Stad en Lande van Gooiland en 
elders. De toegang is gratis, maar een bijdrage in de ‘hoed’ wordt zeer op prijs gesteld.

De komende onderwerpen zijn:
 Woensdag 20 maart: Frits Booy over bekende en minder bekende inwoners van  

Lage Vuursche, de historische gebouwen en attracties.
 Woensdag 15 mei: Pieter Hoogenraad over Sint Vitus, diens levensgeschiedenis,  

verering en relatie met het Gooi.
 

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

en begint om 20.00 uur.

Zie ook: www.tussenvechteneem.nl/activiteiten

Jan Wieten, Verhalen en geschiedenis van Kerk aan Zee Muiderberg; uitgave van  
de  kerkenraad. Muiderberg 2018, 90 p.; prijs € 12,50.

bijdragen en andere bronnen. Mogelijk was het 
allemaal niet meer te doen; hoe dan ook moeten 
we het doen met dit resultaat. Daarvan geldt dat 
het boek een verrijking en verdieping is van de 

Muiderbergse geschiedenis in het algemeen en 
die van de Kerk aan Zee in het bijzonder.

Niels van Driel
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Het lezen waard

’t Hooge Nest 

Het in november 2018 verschenen boek ’t Hooge 
Nest van Roxane van Iperen beleeft herdruk 
na herdruk. Het verhaal van een groep onder-
duikers in het huis van de schrijfster aan de 
Driftweg in Naarden trekt een groot lezerspu-
bliek. En terecht. Roxane van Iperen beschrijft 
in een meeslepende stijl het levensverhaal van 
twee joodse vrouwen voor en tijdens de ver-
schrikkingen van de Duitse bezetting (1940-
1945). Het leven van de twee zusjes Brilleslij-
per wordt als het ware door hen zelf verteld. 
De schrijfster wisselt deze herinneringen af 
met tijdsbeelden en met achtergrondinforma-
tie. Op deze manier biedt zij tegelijk met een 
buitengewoon emotionerende biografie van 
twee bijzondere vrouwen ook een – niet minder 
aangrijpend – overzicht van het systematisch 
uitsluiten, deporteren en vermoorden van de 
Nederlandse joden.  

Het boek bestaat uit drie delen. In het eer-
ste deel worden de voorgeschiedenis en de 
zich ontwikkelende uitsluiting van joden als-
mede het op gang komen van de deportatie 
en massamoord beschreven. 
Het tweede deel beschrijft 
de achttien maanden in de 
villa ’t Hooge Nest en het 
derde de overlevingsstrijd in 
de kampen. Een doorlopend 
thema in dit boek is de drang 
naar onafhankelijkheid en het 
vrije denken. Ook de van on-
schatbare waarde blijkende 
vriendschappen en solidariteit 
komen telkens terug. In deze 
recensie wordt met een regio-
naal-historische blik alleen het 
tweede (Naardense) gedeelte 
besproken.

Vanaf januari 1943 lijken de 
zussen Janny en Lien Brilleslij-

per tezamen met hun naaste familie en andere 
getrouwen veilig te zijn in ’t Hooge Nest, een 
villa op de Naarder Eng, precies op de grens 
tussen de gemeenten Naarden en Huizen. De 
eng was indertijd een nauwelijks bewoond ge-
bied met akkers en bossen bij de kust van het 
IJsselmeer. Als dit veilige verblijf in juli 1944 
door verraad eindigt, volgt een helletocht naar 
de vernietigingskampen. Deze wending is na 
de zo hoopvolle tijd nauwelijks te verdragen. 
Zelfs voor de lezer van nu. 

Roxane van Iperen verhuisde in 2012 naar de 
uit de jaren twintig stammende villa ’t Hooge 
Nest aan de Driftweg. Als zij stuit op de be-
woningsgeschiedenis van haar huis, is haar 
nieuwsgierigheid gewekt en volgt een jaren-
lange speurtocht. Lezers van dit blad die ooit 
een oud huis kochten, zullen dit herkennen. 
De schrijfster heeft kunnen putten uit onge-
woon veel bronnen: eerdere publicaties over 
de bewoners van ’t Hooge Nest in de jaren 
1943/1944, mondelinge en schriftelijke per-
soonlijke herinneringen, persoonlijke docu-

menten en foto’s. Daarnaast 
blijken ook de talloze (interna-
tionale) archieven interessant 
materiaal te bevatten. En ui-
teraard is er het internet.

De resultaten van de zes jaar 
durende zoektocht zijn terug 
te lezen in het boek. Het zijn 
de details die het op zich sub-
jectieve verhaal een hoog re-
aliteitsgehalte geven. Subjec-
tief door het uitschrijven van 
gesprekken en gedachten die 
de schrijfster haar ‘persona-
ges’ in de mond en in het 
hoofd legt. En toch zo realis-
tisch doordat de feiten klop-
pen. Een knappe prestatie.
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Een verrassing in het boek ’t Hooge Nest is de 
stellige vermelding dat het verraad is gepleegd 
door een Amsterdamse pensionhoudster, 
compleet met de letterlijke tekst van het briefje 
waarmee deze de Sicherheits Dienst heeft inge-
licht. Tot nu toe werd aangenomen dat Clara 
H.-S. ook hier de verraadster was. Zij was een 
beruchte in Bussum wonende infiltrante in het 
netwerk van hulpverleners aan joodse onder-
duikers. Deze aanname kan nu door deze ar-
chiefvondst worden verworpen. 

Op een aantal punten is ook iets aan te mer-
ken. De schrijfster noemt Weesp en Naarden 
dorpjes.  Daarmee doet zij geen recht aan de 
geschiedenis van deze stadjes met al eeuwen-
lang ook een joodse bevolking. Dit is in het ka-
der van haar boek relevant. Het is immers op 
basis van deze vroege inworteling van joodse 
gemeenschappen in het Gooi dat daar in de 
twintigste eeuw de vestiging van vele joodse 
mensen uit de steden plaatsvond. En later ge-
volgd door de vluchtelingen uit Duitsland en 
Oostenrijk en in de oorlogsjaren door de on-
derduikers. Het feit dat nog steeds geen be-
trouwbaar aantal onderduikadressen in de 
Gooise gemeenten kan worden vastgesteld, is 
een imponerend bewijs van de gastvrijheid die 
hier al eeuwenlang gold. Dit had vermeld mo-
gen worden in het boek. 

De vele bronnen die Roxane van Iperen haar 
schat aan informatie schonken, zijn al ge-
noemd. Maar bij het lezen van het boek ont-
staat de indruk dat zij een aantal lokale bron-
nen juist niet heeft geraadpleegd.  Zo valt het 
op dat informatie uit de dagrapporten van de 
Naardense politie niet is gebruikt. De rol van 
het politiebureau in de vesting bij de arresta-
tie blijft daardoor onbesproken. Ook de spo-
ren van ‘de familie Bos’ in de gemeentelijke 
administratie van Naarden komen niet aan de 
orde.  Is het gemeentearchief aan de Cattenha-
gestraat niet geraadpleegd?

Een frappant detail dat het boek niet noemt, is 
een nieuwe identiteit van Lien Brilleslijper. De 
Huizer politie noteert op maandag 10 juli 1944 
de arrestatie van ‘Caroline Annie van der Horst, 
geb. Soerabaja 13-12-12, wonende te Naarden, 
Driftweg no.2’. Antje Bos-Sillevis blijkt nu an-
ders te heten. De geboortedatum klopt.    

De schrijfster opent en besluit het boek met 
korte hoofdstukken over de liedjesschrijver 
Dirk Witte en zijn vrouw Doralise Looman 
(de eerste bewoners van Driftweg 2). De twee 
hoofdstukken hebben een romantische toon-
zetting en zijn vermoedelijk bedoeld als con-
trast tegenover alle ellende. Kennelijk is Roxane 
van Iperen niet op de hoogte van de grote 
spanningen in het Witte-huwelijk door de zie-
kelijke spilzucht van Doralise/Jet. Zij zou na 
de plotselinge dood van haar man onder cura-
tele worden gesteld. Nog pijnlijker in het licht 
van de beschreven tragedie, is het feit dat Jet 
Witte-Looman lid van de Nationaal Socialisti-
sche Beweging was. Een heel ander contrast. 
De schrijfster eindigt het boek op de algemene 
begraafplaats in Bussum bij het familiegraf 
Looman, waar ook Dirk Witte is herbegraven 
‘bij zijn grote liefde Jet’. Maar Doralise Looman 
overleed op 16 augustus 1956 in Canada en is 
niet in het familiegraf bijgezet. 

Het is zo jammer dat zo’n goed geschreven 
en indrukwekkend boek als ’t Hooge Nest ont-
sierd wordt door meer van dit soort ongecon-
troleerde feiten. Door het weergeven van ge-
sprekken en gedachten helt de balans tussen 
feit en fictie soms over naar het laatste. Wat on-
vermijdelijk is, doch acceptabel. Het verhoogt 
de leesbaarheid enorm. Maar dan moeten de 
feiten wel kloppen. Misschien kan het boek be-
ter de ondertitel ‘Het op ware gebeurtenissen 
gebaseerde verhaal’ dragen. Geen gedegen his-
torisch werk, wel een heel mooi boek. Lezen! 

Hans Jonker

Roxane van Iperen, ’t Hooge Nest. Amsterdam 2018, 384 p.;  
ISBN 9789048841783. Prijs € 21,99.
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Joris Cammelbeeck en Jan Vollers

Het oorlogsverleden van een huis onthuld
Gesprek met schrijfster Roxane van Iperen

Had je al een speciale belangstelling voor 
de Tweede Wereldoorlog, voordat je aan je 
boek begon? Of waren er dingen in je fami-
lie die je daartoe aanzetten?
Ja en ja. Ik heb altijd wel een belangstelling 
gehad voor de oorlog en er veel over gelezen, 
omdat het een bepalende gebeurtenis is ge-
weest voor ons land en Europa. Maar ik heb 
me veel verdiept in andere oorlogen en geweld; 
het is niet voor niets dat mijn debuutroman 
daar ook over gaat: Schuim der aarde. Dat boek 
speelt zich af in Brazilië, maar qua thematiek 
had het zich ook in Zuid-Afrika of in een an-
der niet-West-Europees kunnen afspelen. Het 
verhaal gaat over universele thema’s: wat is 
beschaving, wat is moraal? Is moraliteit intrin-
siek, hoort het bij ons mens-zijn, of volgt het 
uit een extern systeem, zoals religie of cultuur?

Je hebt ook rechten gestudeerd, heb je daar 
ook je beroep van gemaakt? 
Jawel. Ik ben altijd werkzaam geweest als ju-
rist en nog steeds. Maar dat heeft op zich niet 
zoveel met de oorlog te maken. Laat ik het zo 
zeggen, ik ben altijd geïnteresseerd geweest 
in kaders van beschaving en vanuit de speci-
alisatie in mijn werk onderzoek ik zogezegde 
dirty business. Dat is eigenlijk corporate fraud, 
wat vroeger redelijk incidenteel was, zoals bij 
de Volkswagens en de Enrons van deze we-
reld, maar nu door ons gewijzigde economi-
sche systeem en globalisering veel normaler is 

geworden. Het buigen of overtreden van regels 
ten behoeve van winstmaximalisatie; denk bij-
voorbeeld aan de sjoemelsoftware of aan be-
lastingontduiking. In dat kader bestudeer ik in 
welk systeem dat niet of minder kan voorko-
men, en in welk systeem dat juist wordt ge-
stimuleerd, waardoor mensen op alle niveaus 
geen nee meer zeggen tegen immorele keuzes. 
Diezelfde systemen en patronen die ik in het 
bedrijfsleven zie, zie ik terug in oorlogen en 
geweld – overheidsgeweld, politiegeweld – en 
zijn in mijn beide boeken een belangrijk thema. 

Toen je in 2012 dit huis ging wonen en ont-
dekte dat het een geheim had, dacht je toen 
direct: daar zit een boek in?
Het was geen geheim, maar niemand in de om-
geving kende de achtergrond van het huis en 
niemand had het nog uitgezocht. Iedereen wist 
een beetje hetzelfde te vertellen: er is iets met 
het huis. Er was iets in de oorlog. Maar de een 
zei ‘er zaten Duitsers in’, anderen zeiden weer 
wat anders. Niemand kende het echte verhaal. 

Je noemt Naarden in je boek een dorp?
Ja. Van belang voor het verhaal is dat Naarden 
in de jaren veertig een dorpse uitstraling had. 
Als je ‘stad’ schrijft, ziet de lezer die Naarden 
niet kent een heel ander beeld voor zich. Het 
vermelden van ‘Naarden, een dorp met stads-
rechten’ is misschien wel compleet, maar niet 
leesbaar. 

Roxane van Iperen verhuist in 2012 met haar gezin naar een villa uit de jaren twintig op de 
grens van Naarden en Huizen. Als bij de restauratie resten van bewoning tijdens de Tweede 
Wereldoorlog tevoorschijn komen, begint zij aan de reconstructie van de lotgevallen van wat 
joodse onderduikers blijken te zijn geweest. Reden voor een gesprek met de auteur over haar 
benadering en aanpak van dit project dat resulteerde in haar boek ’t Hooge Nest.
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Hoe moeten we ons de ligging van 
‘ ’t Hooge Nest’ op de grens van Naarden 
en Huizen voorstellen?
Het huis ligt in het Goois Natuurreservaat, tus-
sen de twee dorpen in. Er was hier toen bijna 
niets te vinden, in de wijde omgeving. Het 
eerstvolgende huis lag 300 meter verderop. 
Daar woonde een fanatiek NSB-gezin, en het 
bizarre is dat uitgerekend Anton Mussert daar 
ondergedoken zat op het moment dat de Duit-
sers in mei 1940 Nederland binnenvielen. 

Als je je boek zou willen kenschetsen qua 
genre? Is het een roman, een docudrama? 
Een geschiedenisboek?
Het is narratieve non-fictie. Het hele verloop 
van de Duitse bezetting staat erin beschreven 
en daarbinnen het verhaal van de familie Bril-
leslijper en de gebeurtenissen in ’t Hooge Nest. 
Het boek was eerst bijna dubbel zo dik, maar 
dat bevordert de leesbaarheid niet. 

Heeft de uitgever toen gezegd: dat moet 
korter?
Nee, dat doe ik zelf. Ik onderzoek altijd heel 
veel, schrijf heel veel. Maar schrijf je een boek 
om al je kennis te etaleren of om een goed 
verhaal over te brengen op je lezer? En juist 
dat verhaal is zo uniek. Het biedt een ander 
perspectief op de Tweede Wereldoorlog in Ne-
derland en de Duitse bezetting. Namelijk iets 
wat je niet heel vaak ziet: hoe joden, joodse 
vrouwen nota bene, verzet pleegden, anderen 
hielpen aan de Duitsers te ontkomen, hoe ze 
dat aanpakten en hoe moedig dat was. De his-
torische context vond ik daarbij noodzakelijk. 
Ik geef nu veel lezingen en wat opvalt is dat 
ons onderwijs over die tijd toch erg eenzijdig is; 
mensen zijn geschokt door wat ze in mijn boek 
lezen. Wat wij op school hebben meegekregen 
is, gechargeerd gezegd: de Duitsers kwamen 
en die zetten ons het mes op de keel, wij Ne-
derlanders konden niet anders.

Dat ‘we konden niet anders’ wordt in jouw 
boek gecorrigeerd met betrekking tot de 
joden in het algemeen. In dit uitzonderlijke 
verhaal blijven ze niet passief, ze gaan in 
verzet en dragen geen gele davidsster. De 
vraag blijft hoe zij het zo lang in dit huis 
hebben kunnen uitzingen. Er moeten toch 
mensen weet van hebben gehad?
Gelet op het grote aantal mensen dat in ’t Hooge 
Nest zat ondergedoken, de koeriers van het ver-
zet die hier kwamen en de activiteiten die er 
plaatsvonden, moeten er mensen in de omge-
ving zijn geweest die ervan wisten. Maar het 
gekke is dat het verhaal over ’t Hooge Nest hier 
in de omgeving toch geen algemene bekend-
heid genoot. Ik heb met diverse historici gedis-
cussieerd, wat daarvoor de verklaring kan zijn. 
Een bekende verklaring waardoor vele mensen 
zwegen vlak na de oorlog, is: we moeten door, 
we hebben genoeg geleden, we moeten aan het 
werk. De specifieke verklaring voor deze om-
geving is dat er nogal veel NSB’ers zaten. Het 
was in hun belang om direct na de oorlog tot de 
orde van de dag over te gaan en niet uitgebreid 
in te gaan op wie er goed of fout was. Nog een 
andere verklaring: de bewoners van ’t Hooge 
Nest waren vreemd volk, niet uit het Gooi zelf, 
maar uit Amsterdam. Passanten die geen deel 
uitmaakten van de lokale bevolking. Het waren 
geen mensen uit Huizen of Naarden.

Heb je je bij het schrijven ook rekenschap 
gegeven van de valkuil van het anachro-
nisme waar historici nogal beducht voor 
zijn? Namelijk dat de hoofdpersonen 
bepaalde historische feiten niet weten die 
jij als schrijver wel weet uit archieven en li-
teratuur en dan dialogen schrijft die je toch 
voor een groot deel hebt moeten verzinnen.
Die vrijheid heb ik genomen in deel 2 en 3. 
Deel 1 is veel afstandelijker en geschiedkundi-
ger. Deel 2 speelt zich hier af en daarin kon ik 
als bewoner meer beschrijven: de seizoenen, 
de sfeer. Dan zijn er ook meer dialogen, maar 
die zijn ontstaan op basis van dagboeken of 
brieven die Janny heeft geschreven. 
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Al enige tijd is er polemiek over de vraag 
in hoeverre joden en Nederlanders wisten, 
 konden weten, wilden weten van de Holo-
caust. En wat dat betekent voor de verant-
woordelijkheid van de omstanders. Deel je 
wat dat betreft de opvatting van historicus 
Evelien Gans?
Ik bedank haar in mijn boek, dus dat lijkt me 
wel duidelijk. Ze zet zich af tegen een trend 
waarin bij de reconstructie van de oorlog op 
een gegeven moment geen enkel onderscheid 
wordt gemaakt tussen goed en kwaad.  De 
grijze oorlog. Iedereen was een beetje goed en 
een beetje slecht. Daarin volg ik haar visie en 
dat probeer ik ook in mijn boek op basis van 
aantekeningen en onafhankelijke bronnen: de 
feitelijke gebeurtenissen aan te houden. Als ie-
mand goed was dan was hij goed, als iemand 
niets deed dan deed hij niets en als hij fout 
was dan was hij fout. Van haar heb ik wel ge-
leerd me te hoeden voor dat voortdurende re-
lativeren. Dat is een gevaar wat er in Nederland 
steeds is. En dat is niet om mensen achteraf 
met naam en toenaam aan de schandpaal te 
nagelen. Maar als je iets wilt leren, zoals ik 
ook probeer in processen in bedrijven, of met 
betrekking tot politiegeweld en oorlogsgeweld, 
dan moet je wel distinctie maken. Niet dat je 
dan achteraf met een simpel recept komt van 
‘als we nou allemaal dit doen, dan is iedereen 
in een oorlog goed’. Dat zul je er niet uithalen. 
Maar het brengt je wel dichter bij een les, het 
doorzien van een patroon.

Is het boek ook bedoeld om de lezer een 
spiegel voor te houden? Waar zijn we van-
daag onverschillig voor?
Ik heb geprobeerd dat niet te doen. Ik denk dat 
je als schrijver een grote fout zou maken door 
de geschiedenis in een soort vooropgezette 
mal te gieten, met een moraal die je erin wilt 
doorduwen. Ik heb geprobeerd het verhaal dat 
mij in de schoot werd geworpen, zo waarheids-
getrouw mogelijk op te schrijven.

Dus is opnieuw de vraag wat is het genre? 
Dat is nogal hybride.
Dat zou je kunnen vinden. Daar heb ik natuur-

lijk over nagedacht en er uitvoerig met mijn 
uitgever over gesproken. Er loopt normaal ge-
sproken een strakke scheidslijn tussen fictie en 
non-fictie, maar zoals ik schrijf, zeker in deel 2 
en al helemaal in deel 3, is die vorm een be-
wuste keuze geweest. De indeling van het boek 
is voortgekomen uit wat Janny zegt. Zij noemt 
de jodenvervolging een aantal keren een fuik. 
Dat vond ik zo’n prachtig beeld. Nederlandse 
joden dachten in het begin van de bezetting: je 
kunt nog uit de fuik, je ziet nog ruimte en bena-
dert de situatie als een echte, nuchtere Neder-
lander. Laten we rustig blijven, Hitler behandelt 
ons vast niet zoals de Oostelijke landen, we 
zijn een Germaans broedervolk, het komt wel 
goed. Zo heb ik stilistisch gezien ook het boek 
benaderd. Het eerste deel is redelijk afstande-
lijk en louter geschiedkundig geschreven en 
vervolgens probeer ik de lezer mee te nemen 
in die fuik. In deel 2 wonen de onderduikers in 
’t Hooge Nest, schrijf ik al meer vanuit de perso-
nages en word je als lezer al onderdeel van die 
angst en beklemming. In deel 3 probeer ik de 
lezer mee te nemen in het smalste gedeelte van 
de fuik en de onomkeerbaarheid, de beklem-
ming te laten ervaren, die de hoofdpersonen 
ook ervaren. En dan is er geen weg terug meer 
en ben je overgeleverd aan het lot. Ik vond dat 
het verhaal van de zusjes op deze manier het 
best tot zijn recht komt.

Er zijn nog twee factoren die mijn keuze 
voor deze vorm verklaren. Ik woon hier en kon 
daarom het verhaal fysieker maken. Daarnaast 
had ik van de nabestaanden toegang tot de per-
soonlijke documenten gekregen en had ik een 
goede relatie met hen, waardoor het niet een 
verhaal is van zomaar een huis waar onderdui-
kers hebben gezeten en dat vanuit de archieven 
wordt beschreven.

Ben je nog aangevallen op bepaalde 
 punten?
Inhoudelijk weinig. Mijn juridische en jour-
nalistieke werk is niet anders dan onderzoek 
doen. Wel dat iemand zegt, die tram stopt daar 
en niet daar. Ik ben bereid welke fout dan ook 
te corrigeren. Ik hoop dat er nog een volgende 
druk komt, dan kan dat worden hersteld. In 
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principe heb ik alles duizend keer nagetrokken 
en heeft een historicus het boek bekeken, voor-
dat het naar de drukker ging.

Blijft de vraag die je in je boek aan de hand 
van de twee zusjes behandelt, waarom veel 
joden de fuik zo laat onderkenden? 
Niet alleen de joden, iedereen. Het verschil in 
het onderkennen van het gevaar van de fas-
cisten had veel te maken met het karakter van 
Janny en Lientje Brilleslijper. Janny had al wat 
lessen geleerd aan de hand van haar betrokken-
heid bij de Spaanse burgeroorlog; vanuit Am-
sterdam ondersteunde ze de Spanjestrijders. 
Lien was optimistischer, zoals de meeste men-
sen in het begin van de bezetting. Ze denkt dat 
Janny het gevaar overdrijft, en een pessimist is. 
Lien denkt wat iedereen dacht: het is toch he-
lemaal niet mogelijk om 160.000 Nederlandse 
joden van de aardbodem te laten verdwijnen. 
Dat is logistiek niet mogelijk en er is toch nie-
mand op aarde die dit zou toestaan. Wij weten 
inmiddels dat het wel kan, maar toen maakte 
zo’n gebeurtenis geen deel uit van de geschie-
denis.

Heel sterk aan het boek is dat je je gaat 
identificeren met de bewoners en waar 
zij op moesten letten om niet ontdekt te 
worden. Toch moeten veel mensen er van 
geweten hebben. Hoe keek Janny daar na 
de oorlog op terug?
Zij reflecteert op de oorlog en onderkent dat 
ze eigenlijk geen idee had, wie zij tegenover 

zich hadden: een vijand zo georganiseerd en zo 
meedogenloos. Ze was veel jonger dan ik nu, 
had twee kinderen, een heel jonge vrouw. Tij-
dens mijn lezingen zeggen mensen wel eens: 
hoe kan ze nou die vaas zijn vergeten die als 
waarschuwing moest dienen. Ze is talloze ke-
ren naar het huis komen lopen en heeft wel 
gekeken of de vaas er stond en die ene keer 
niet. Maar ze was geen getrainde FBI-agent, 
het waren allemaal ‘gewone’ mensen. Het feit 
dat ze het zo lang hebben volgehouden, is al 
een godswonder.  

Speelt de religie van de Huizers nog een 
rol?
Dat zal vast wel, maar je kunt het niet weten-
schappelijk aantonen. De achterban van de 
NSB bestond zogenaamd uit de arme boeren, 
kleine middenstanders, maar feitelijk was dat 
niet zo. Ze zaten juist meer in de welgestelde 
gebieden, zoals ook de rijkere wijken van het 
Gooi. Geloof speelde ook een rol, maar de ene 
keer een positieve en dan weer een negatieve. 
Huizen heeft een status aparte in het Gooi. In 
die zin dat het een koppig, gesloten vissers-
dorp is en antiautoritair, dat wil zeggen er is 
maar één autoriteit en dat is God. De Duitsers 
werden niet geaccepteerd als de nieuwe auto-
riteit. Het dorp sloot de gelederen.

Was het Gooi dus een goede plaats om onder 
te duiken? Want uiteindelijk zijn ze verraden.
Ze zijn uiteindelijk verraden door een vrouw 
die zelf ook onderduikers in huis had gehad en 
onder druk was gezet om informant te worden 
van de jodenjager Eddy Moesbergen, nadat hij 
haar had opgepakt en weer had vrijgelaten. Hij 
nam haar aan de arm mee en liet haar huizen 
aanwijzen waar nog joden zouden zitten, maar 
medio 1944 was er bijna niets meer te halen. 
Uiteindelijk vertelde ze dat ze een joodse man 
op een terrasje was tegengekomen, ze waren 
aan de praat geraakt en hij had haar een briefje 
met een adres gegeven met de tekst ‘Op dit 
adres wordt niemand geweigerd’. En dat adres 
was ‘t Hooge Nest. Eddy Moesbergen had geen 
idee wat hij zou aantreffen; dat was ook de re-
den dat hij zo onvoorbereid binnenviel. Hij had 

Janny en Lien Brilleslijper.
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geen vrachtwagens bij zich en te weinig man-
schappen en is toen naar het Huizer politie-
bureau gegaan en heeft enkele politiemannen 
opgetrommeld. Niet alle agenten waren fout, 
want eentje die op die dag bij de overval is ge-
weest, heeft een briefje aan Bob doorgespeeld 
met de mededeling ‘kom niet thuis’. Het 
vreemde is dat er types bij zaten die heel erge 
dingen hebben gedaan en anderen die met ge-
vaar voor eigen leven mensen waarschuwden.

Tenslotte: je schrijft ergens dat je meer 
materiaal vond in Israël dan in Nederland. 
Hoezo? 
Ik heb in de omgeving lang rondgezocht zon-
der veel resultaat. Om meer te weten te komen 
zette ik elk jaar op 4 en 5 mei een tafel voor het 
huis met het verhaal dat ik tot dan toe had, en 
met de namen die ik tot dan toe had gevonden. 
En dat waren er op een gegeven moment wel 
vijftig van mensen die hier hadden gewoond, 

gelogeerd en van verzetstrijders die een link 
hadden met het huis. Daarbij had ik een gas-
tenboek gelegd met de vraag: weten u, uw ou-
ders of grootouders iets over ‘t Hooge Nest? De 
meeste reacties waren: wat interessant, maar 
nooit iets over gehoord. In het Shoah-archief 
van Steven Spielberg vond ik vervolgens foto’s 
van onderduikkinderen in de achtertuin van ’t 
Hooge Nest  –  toen stond mijn hart wel even 
stil. In de archieven van Yad Vashem in Jerusa-
lem vond ik ook belangrijke zaken, bovendien 
zijn de mensen die daar werken, erg proactief 
en behulpzaam: ze begrijpen hoe belangrijk het 
is alles boven water te krijgen en deze verhalen 
te vertellen. Het contact met de familie was uit-
eindelijk het belangrijkste sluitstuk: zij konden 
mij alles over de zussen Brilleslijper vertellen 
en hun karakters schetsen, zodat ik de stem-
men van Janny en Lien echt kon vinden.  

De factor tijd bleek van belang te zijn om dit 
verhaal boven water te krijgen.
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Agenda
ACTIVITEITEN/LEZINGEN 

 
maart 2019 
1 Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden: 
Symposium Jan Amos Comenius en zijn allesomvatten-
de onderwijsleer. Aanvang 13.00 uur. Aanmelden voor 
22 februari via www.comeniusmuseum.nl. 
7 HK Huizen, Zalencentrum ’t Visnet, De Ruyterstraat 
7: Onthulling en presentatie maquette Voorbaan 76. 
Aanvang 20.00 uur. 
14 HKG Loenen: Dorpshuis Vreeland: Lezing Bas 
Kreuger over De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aanvang 
20.30 uur. 
20 Historisch Café: deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b, 
Naarden: Lezing Frits Booy over Ontstaan en geschiede-
nis van Lage Vuursche. Aanvang 20.00 uur. 
26 HK Baerne: Het Brandpunt Oude Utrechtseweg 4a, 
Baarn: Lezing René van Hal over De rol van de Gilden 
door de eeuwen heen. Aanvang 20.00 uur. 
30 Comeniusdag, Grote Kerk Naarden vanaf 12.45 uur. 
Lezing Jet Bussemaker over Broedplaatsen van burger-
schap.

april 2019 
5 HK Nederhorst den Berg: Lezing Ineke Strouken over 
Tradities, de nieuwe tak van Erfgoed in De Bergplaats, 
Kerkstraat 7, 20.00 uur. 
9 HK Blaricum, Brinklaan 4A: lezing over Jan Zoetelief 
Tromp. Aanvang 14.30 uur. Aanmelden via info@
hkblaricum.nl of telefonisch bij de secretaris van de 
Historische Kring Blaricum, tel: 06 53 16 80 06.

mei 2019 
9 HK Huizen, Zalencentrum ’t Visnet, De Ruyter-
straat 7: Lezing door Janine Jansen over Het Post-
kantoor van Huizen. Aanvang 20.00 uur. 
www.historischekringhuizen.nl. 
15 HK Nederhorst den Berg: Excursie Fort Uitermeer.

TENTOONSTELLINGEN 

 
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden 
Vanaf 1 februari t/m 19 mei 2019 de tentoonstel-
ling School!Kunst uit de klas. Vaste tentoonstelling 
Vivat Comenius, gewijd aan het leven en werk van de 
beroemde Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius 
(1592-1670). Openingstijden museum di-zo 12.00-
17.00 uur. Gesloten maandags en 27/4.  
www.comeniusmuseum.nl. 
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 
Laren 
Vernieuwde Atelier. Permanent 5 exposities over de 

geologische, paleontologische, archeologische en 
landschappelijke facetten van het Gooi. Di-zo 13.00-
16.30 uur. Elke derde zondag van de maand is er een 
lezing van 14.00-15.00 uur. 
HK Baerne, Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a, Baarn 
Van 4 januari tot 1 mei 2019 de expositie Baarn, waar 
Oranje zich thuis voelt, op zaterdagen 11.00-13.00 uur 
en woensdagen van 14.00-16.00 uur.  
www.historischekringbaerne.nl. 
HK Blaricum, Brinklaan 4A 
Expositie winkeltjes van 25 november 2018 t/m 27 
maart 2019. 
Van 30 mrt t/m 21 sept 2019 vindt de Expositie Over-
steegen plaats. www.historischekringblaricum.nl  
Do van 20.00-22.00 uur en za van 14.00-16.00 uur. 
HK Eemnes, Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 2a 
Vanaf 16 februari 2019: 40 jaar Historische Kring Eem-
nes. Elke zaterdag van 14.00-16.00 uur.  
www.historischekringeemnes.nl. 
HK Laren, De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispen-
straat 29, Laren 
Geopend zaterdag van 14.00-16.00 uur en iedere 
derde donderdag van de maand van 19.00-22.00 uur. 
www.historischekringlaren.nl. 
HKG Loenen, in het RHCVV (Breukelen): 
T/m 30 maart: Expositie Weerbaar Water. Za 10.00-
13.00 uur. Di, wo en do 10.00-16.00 uur.  
www.weerbaarwater.nl. 
Huizer Museum, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen 
Tentoonstelling Koren op de Molen vanaf 8 februari 
t/m 12 mei 2019. Openingstijden van 1 april t/m 31 
oktober: dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
Van 1 november t/m 31 maart: dinsdag t/m zaterdag 
van 13.30-17.00 uur. 
Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest 
Historie en wisselexposities. Het gehele jaar op zater-
dag en zondag van 13.30-17.00 uur. Tot 31 oktober ook 
geopend op dinsdag en woensdag van 13.30-17.00 uur. 
Vanaf 12 januari 2019 t/m 14 april 2019: Expositie 
 Herry Behrens en Marijke Behrens.  
www.museumsoest.nl. 
Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, Bunscho-
ten-Spakenburg. Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag 
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur.  
www.museumspakenburg.nl. 
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwal -
straat 6 
Tot 19 mei 2019 tentoonstelling VOC op Sri Lanka, 
 forten in het land van olifanten en kaneel. Elke zondag 
om 13.00 uur rondleiding. Di t/m zondag van 10.30-
17.00 uur.  www.vestingmuseum.nl. 
Museum Weesp, Nieuwstraat 41: Vaste presentaties 
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Weesper en Hollands porselein, Kon. Cacaofabriek C.J. 
van Houten. Tot 22 april 2019: Chocolade, van goden-
drank tot genieten voor iedereen. Wo-zo 13.30-17.00 uur. 
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur 
Centrum, Dudokpark 1, Hilversum 
Rondleiding door het interieur van het raadhuis en 
tentoonstelling over het leven en werk van W.M. 
Dudok (1884-1974) met na afloop torenbeklimming bij 
goed weer. Do t/m zo om 13.30 uur. Aanmelden hier-
voor is niet nodig. www.dudokarchitectuurcentrum.nl.

(STADS)WANDELINGEN

Blaricum: 
De Historische kring Blaricum organiseert op zaterdag 
6 april 2019 een dorpswandeling o.l.v. een gids. Ver-
trek vanaf Achter de Deel, het onderkomen van de Hist. 
Kring aan de Brinklaan 4a in Blaricum. De wandeling 
start om 14.30 uur. Aanmelden via info@hkblaricum.
nl of telefonisch bij de secretaris van de Historische 
Kring Blaricum, tel: 06 53 16 80 06. 
Huizen: 
De HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van 
de maand wandeling door het authentieke dorp. Aan-
vang 14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis, 
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen.  
www.historischekringhuizen.nl. 
14 juni 2019: De HK Huizen organiseert een rondlei-
ding op het landgoed Oud Bussum. Aanvang 16.30 uur. 
Verzamelen bij het witte landhuis, Flevolaan 68 (SAS). 
www.historischekringhuizen.nl. 

Naarden: 
Vereniging Vestingstad Naarden organiseert iedere 
derde zondag van de maand een stadswandeling in 
en om de vesting. Aanvang 12.30 uur bij de Utrechtse 
Poort aan het Ruysdaelplein. Kosten: kinderen gratis, 
jongeren 12 t/m 17 jaar: € 2, volwassenen: € 3. 
Vrienden van het Gooi organiseert de volgende wan-
delingen: 
10 maart 2019: De Zes Bergenroute. Vertrek 11.00 uur. 
Vertrekpunt Oude Raadhuisplein, 1271 RH Huizen. 
24 maart 2019: De Zuid, bosgebied ten zuiden van 
Hilversum. Vertrek 14.00 uur. Vertrekpunt Bosparkeer-
plaats tegenover Vuurse Dreef 24, 3739 KA Hollandse 
Rading. 
7 april 2019: Rondje Wijde Blik. Vertrek 14.00 uur. Ver-
trekpunt Kruising Vreelandseweg/Moleneind, Korten-
hoef. Parkeren De Zuwe 19, 1241 NA Kortenhoef.

FIETSTOCHTEN

Huizen:  
13 april 2019: De HK Huizen organiseert de historische 
fietstocht Oostermeent. Aanvang 10.30 uur. Verzamelen 
bij de bibliotheek. www.historischekringhuizen.nl. 
18 mei 2019: De HK Huizen organiseert de fietstocht 
Villawijken en landhuizen. Aanvang 13.30 uur. Verzame-
len bij theehuis Bos en Hei.  
www.historischekringhuizen.nl.
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regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis 
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