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De Bunschoter Melis van Twillert was vanaf oktober 1944
dwangarbeider in Duitsland. In dit nummer vindt u zijn bijzondere
geschiedenis, door hem zelf verteld.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem
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Vroeger was alles beter
Dit is een onzekere tijd. Er verandert veel. Het tempo waarin zaken veranderen lijkt steeds hoger
te worden. Er verdwijnt ook veel van wat voorheen gewoon en vertrouwd was. Dingen, instellingen,
regelingen. Niet iedereen is ervan overtuigd dat (veel van) deze veranderingen ook echt verbeteringen
inhouden. Hebben we niet samen met het badwater een hele kinderschaar weggegooid?
Sommige mensen verlangen terug naar een verondersteld gouden tijdperk, waarin geen
onzekerheden bestonden, iedereen zich aan de normen hield en alles veel veiliger was dan nu. In
dit nummer vindt u diverse artikelen die u snel van dit soort gevoelens kunnen genezen. Zo kunt u
ontdekken dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ ook vroeger al bestond, als u de eerste aflevering van
onze nieuwe rubriek ‘Een eeuw geleden’ leest. Klagen over het gedrag van jongeren is van alle tijden.
Ruim tweehonderd jaar geleden schreven twee artsen (een uit Naarden en de ander uit Weesp)
hun waarnemingen over ziekten en de behandeling ervan op. Ze constateerden onder andere dat
veel patiënten eigenwijs waren, de raad van de artsen in de wind sloegen en hun eigen therapie
prefereerden. Komt u dit bekend voor?
De Bunschoter Melis van Twillert werd in 1944 als dwangarbeider naar Duitsland gevoerd. Van de
groep dwangarbeiders waartoe hij behoorde overleefden velen de oorlog niet. Melis wel. Hij zette zijn
verhaal op schrift. Bepaald geen verslag uit een gouden tijdperk.
Wist u dat er in onze regio veel tabak-, sigaren- en sigarettenfabrieken zijn geweest? Iny Hoogendijk
laat ons zien hoeveel het er wel niet waren en waar ze zaten. Nu is deze industrie, waarop we
tegenwoordig niet meer trots zouden zijn, in rook opgegaan.
Sander Koopman ging op onderzoek in de Zanderij Crailoo en kwam met grote hoeveelheden
stenen terug. Sander vertelt ons wat we hiervan over dit gebied kunnen leren. En August den
Hollander laat ons kennis maken met de Bussumse kunstenares Mia van Oostveen.
Dus hebt u last van valse nostalgie? Lees en genees!
Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: De voormalige sigarettenfabriek ‘Palazzo’ in Naarden.
©TVE 2019
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Tabaksindustrie tussen Vecht en Eem
Iny Hoogendijk-Vranken
Bij het zoeken naar de voorouders van mijn moeder Elisabeth Jaspers kwam ik in Valkenswaard
terecht, waar in de negentiende en twintigste eeuw verre familieleden tabaksfabrieken waren
gestart, zoals de firma Gebroeders van Best en Sigarenfabriek Jasneva. De vraag kwam bij me op,
of er ook tabaksfabrieken tussen Vecht en Eem bestaan hebben in deze twee eeuwen. Het enige
wat me te binnen schoot, was sigarettenfabriek Palazzo aan de Comeniuslaan in Naarden.

Geschiedenis van de tabaksindustrie
in Nederland
Het genotsmiddel tabak is via Amerika in Nederland terechtgekomen. Het gebruik van tabak
nam een grote vlucht in de negentiende eeuw,
doordat in tegenstelling tot andere Europese
landen, de staat en de kerk zich hier niet verzetten tegen het verbouwen van tabak.1 De inlands

geteelde tabak werd halverwege het midden van
de negentiende eeuw langzamerhand vervangen door in Nederlands-Indië geteelde tabakssoorten en de tabaksmarkten van Amsterdam
en Rotterdam leefden weer op.
De Indische tabak leende zich uitstekend voor
het maken van sigaren. Vanaf 1850 groeide het
aantal sigarenmakers. Het produceren van sigaren was betrekkelijk eenvoudig en kon desnoods door één persoon gedaan worden; ook
vereiste het geen kapitaal. Heel lang bleef het
produceren van sigaren handwerk, de mechanisatie zette pas echt door in de jaren dertig.
Aanvankelijk konden de machines niet alle processen aan en verbruikten te veel tabak. Het
loon van de arbeiders was een minder belangrijke factor.
Enerzijds maakten de zogenaamde thuiswerkers sigaren, die ze verkochten aan eigen
klanten of leverden aan een sigarenfabriek of
opkoper. Anderzijds ontstonden er kleine (1-10
personen) en middelgrote bedrijfjes (11-50 personen). Een aantal grote bedrijven (meer dan
50 personen) werd later omgezet in N.V.’s.2
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw, en
zeker na de Tweede Wereldoorlog, werd de sigaar in populariteit verdrongen door de sigaret,
die vanaf het begin machinaal geproduceerd
werd.

Tabaksindustrie tussen Vecht en Eem
De voorgevel van sigarenfabriek van A. Schröder,
Laarderweg (Noord-Hollands Archief, NLHlmNHA_492_0256).

Om te achterhalen of er ook tabaksfabrieken in
het gebied tussen Vecht en Eem geweest zijn,
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heb ik lokale kranten als bron gebruikt, voornamelijk De Gooi- en Eemlander. Daarnaast
is de database van de Stichting Nederlandse
Tabakshistorie van grote waarde geweest. Ik
stelde mij vragen als: wie richtten de fabrieken
op, wanneer, op welke plaats, hoe groot waren
de fabrieken en hoe lang bestonden ze?

lieden uit Culemborg verklaarden zich bereid
te werken onder de geboden condities. De ontslagen stakers postten enige tijd aan de poort
en er was ’s morgens en ’s avonds sprake van
politiebewaking, als de nieuwe werklieden van
en naar het station liepen. In de loop van september was de fabriek weer volledig bemand
en verliep de staking. Ook in juni 1910 dreigTabak- en sigarenfabrieken
den 103 van de 120 werklieden in staking te
HILVERSUM
gaan, alweer met het doel het Amsterdamse
Omdat Hilversum een grotere stad was in de standaardloon te ontvangen. 17 christelijke en
regio en ook een industriestad, verwachtte ik ongeorganiseerde werklieden beraadden zich
daar de meeste tabaks- en sigarenfabrieken te nog. De vennoten wachtten de staking niet af,
vinden. In de lijst achteraan dit artikel is een ontsloegen direct 103 werklieden en stuurden
overzicht te vinden van deze fabrieken. Ik neem de 17 andere werklieden met verlof. In septemde belangrijkste fabrieken nader onder de loep. ber 1910 brachten de vennoten de fabriek (en
‘Over het spoor’, op het adres Laarderweg3 de onrust) over naar sigarenstad Kampen. Er
38 zijn jarenlang sigarenfabrieken gevestigd werkten daar op het hoogtepunt 100 werkliegeweest. Tussen 1882 en 1904 zijn hier zeker den. Die fabriek zou als filiaal nog tot april 1929
vier firma’s kortere of lanblijven bestaan.
gere tijd actief geweest.
De Hilversumse architect
Het betreft dan de firma’s
Barend H. Bakker was bevan Anthonie Schröder, Pielast met het uitbreiden van
ter H. Wijnand J.Hz., Van
de fabriek in 1904, 1906,
Oenen en Van Blaaderen
1909, 1914/1915 en 1920.
en Cornelis van Blaaderen.
Na de uitbreiding van 1909
Er kwam meer bestendigstrekte de fabriek zich uit
heid in 1904, toen de ventot de Ampèrestraat. In mei
noten Daniël van O
 enen4
1909 legde een uitslaande
Het merk ‘Prins Maurits’ van de
en Johan C. Manssen
brand een deel van de besigarenfabriek Van Oenen en Manssen
hun sigarenfabriek met
staande fabriek in de as;
(Database St. Ned. Tabakshistorie).
circa 20 werklieden vernog hetzelfde jaar werd met
plaatsten van de Jacob van
de herbouw begonnen. In
Lennepkade in Amsterdam naar Hilversum. De februari 1916 werd de nieuwe fabriek op grootse
sigarenfabriek Van Oenen en Manssen zou circa wijze heropend. Er werkten toen 500 werklieden
45 jaar lang een grote werkgever zijn in de stad. en de fabriek behoorde tot de grootste sigarenDirect na de verhuizing voerden de vennoten fabrieken van het land. De jaarlijkse productie
een verlaagd loontarief in. De werklieden gin- van sigaren was opgelopen van 1,5 miljoen in
gen hiermee niet akkoord en eisten het Am- het beginjaar naar 25-30 miljoen in 1916.
sterdamse standaardloon. De sigarenmakersEen derde vennoot, in de persoon van de heer
bonden stonden achter de werklieden, maar Marinus Smith, trad toe tot de firma op 16 auhun acties bleven zonder succes. De vennoten gustus 1917. Hij zou aanblijven tot 1924. In 1921
schreven iedere staker een brief waarin ze uit- werd de firma omgezet in een naamloze venlegden dat het geboden loon marktconform nootschap. De beide firmanten van het eerste
voor de regio was en met de aanzegging van uur trokken zich terug in 1937 (Van Oenen) en
ontslag, indien ze niet spoedig het werk zou- 1943 (Manssen). In september 1949 werd de faden hervatten. In omringende regio’s werd briek in Hilversum ontruimd en verplaatst naar
geadverteerd voor personeel en enkele werk- het Brabantse Bergeijk, omdat men in Hilver-
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Advertentie van sigarenmagazijn ‘KADIMA’
(‘De Gooi- en Eemlander’, 15 februari 1924).

sum niet voldoende personeel kon aantrekken.
In de loop der jaren deponeerden Van Oenen
en Manssen ruim dertig merken, zoals FRANS
VAN MIERIS, PRINS MAURITS en VAN ZIJST.
Nog een Amsterdammer startte op 1 mei
1902 een sigarenfabriek en wel aan de Diamantstraat 33: Wolf Peper. In augustus 1903 deponeerde hij twee merken en vervolgens kondigde hij aan zijn fabriek op 20 oktober van dat
jaar naar Borculo te verplaatsen. Twee kinderen
bleken in 1908 en 1913 in Hilversum geboren te
zijn en in september 1917 deponeerde hij het
merk KADIMA5 in Hilversum. Nog datzelfde
jaar verhuisde hij naar Amersfoort. Vanaf deze
tijd was hij eigenaar van of exploiteerde hij kiosken en sigarenmagazijnen in Amersfoort
(1917, Stationsplein), Utrecht (1919, Lijnmarkt),
Zutphen (1924), Bussum (1924, station), Den
Haag (1925), Zeist
(1925, inclusief afdeling chocolaterie)
en Dordrecht (1933,
station). Op 21 mei
1943 werd hij in Sobibor vergast, zestig
jaar oud.
Het merk ‘De
Gooische Damper’
van tabaksfabriek
J.F. Herman en Zoon
(Database St. Ned.
Tabakshistorie).

Aan firma J.F. Herman en Zoon werd in 1911
een vergunning verleend voor het oprichten van
een (stoom)tabaksfabriek aan Noorderweg 46.
De firma was al in 1735 in Gouda opgericht en
werd in juli 1911 naar Hilversum overgebracht.6
In 1923 en 1924 werden twee merken gede
poneerd: J.F.H. en 1735. In 1943 deponeerde de
firma J.F. Herman en Zoon ‘Achilles’ de merken
DE GOOISCHE DAMPER en ZWALUW. Deze
namen klinken niet onbekend. Was er niet in
1924 aan de Noorderweg 12b een tabaksfabriek
met de naam De Gooische Damper gevestigd?
Had Joannes G. Bernsen7 niet in 1923 met tabaksfabriek Taba het merk ACHILLES voor pijp-

Het merk ‘De Indische Post’ van de sigarenfabriek
van Marius G. Vollenberg.

tabak gedeponeerd en een jaar later met de
stoomtabaksfabriek Achilles het merk ZWALUW
TABAK? We kunnen rustig aannemen dat firma
J.F. Herman en Zoon De Gooische Damper aan
Noorderweg 12b heeft overgenomen en ook de
beide tabaksfabrieken van Joannes G. Bernsen.
In 1943 bleek de firma J.F. Herman en Zoon
verhuisd te zijn naar Noorderweg 52.
Marius G. Vollenberg vroeg in 1921 en 1925 vergunning voor de oprichting van een sigarenfabriek aan de Oude Doelen 2. In maart 1923 deponeerde hij het merk DE INDISCHE POST en
in november 1926 het merk PETRUS CAMPER.
In 1942 liet hij een pand in zijn geboorteplaats
Grave (NB) ombouwen tot de sigarenfabriek
De Indische Post. Onder de naam van Vollenberg
& Zoon deponeerde hij in maart 1946 en februari 1947 dezelfde merken als in Hilversum,
maar voorzien van andere afbeeldingen. De fa-
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De firma vormde zich om tot een N.V. in
1913. De sigarenfabriek en het
hoofdkantoor verhuisden
in april 1927 van Utrecht
BAARN
naar De Bilt. Op 1 augusVan de sigarenfabrieken
tus van dat jaar vierde
in Baarn beschrijf ik alde fabriek het 75-jarige
leen de twee grote fabriejubileum. In 1935 werd
ken. Omdat de gemeen- Sigarenbandje van het beroemde sigarenmerk de N.V. weer omgezet
teraad op 11 januari 1934
in een firma en werd de
‘Washington’ van sigarenfabriek Tingana
besloten had de voorexploitatie van de laatste
(Catawiki).
malige
Westerschool
eigen winkels in het land
te verkopen voor vermoedelijk een sigarenfastopgezet. De reden hiervan was de groei van
briek, richtten de bewoners van de Ferdinand
de grootindustrie in de sigarenbranche, waarHuyck
laan een verzoekschrift aan Gedepudoor het zelf exploiteren van eigen winkels
teerde Staten van Utrecht om dit raadsbesluit
niet meer rendabel was. De fabriek in De Bilt
ongedaan te maken.9 De bewoners hadden
werd in februari 1935 verlaten en voortgezet in
huizen in deze wijk gekocht van de gemeente,
Baarn. Daar was de doelstelling: het vervaardiin de veronderstelling dat de wijk uitsluitend
gen van 60.000 sigaren per week van een bijbestemd was voor villabouw. In hetzelfde jaar
zonder merk, beperkt tot een achttal merken in
bracht het bedrijf Gerke Visser het merk FERde prijsklasse van 25 tot 60 cent, en daarnaast
DINAND HUYCK uit. Een jaar later had Sigarenfabriek Tingana10, gelegen op Ferdinand
Huycklaan 48, plaats voor twee flinke jongens
en drie flinke meisjes van 14 jaar. In 1937 werd
het bedrijf omgezet in een vennootschap onder firma, met de vennoten G. en H. Visser.
In 1939 trad H. Visser uit als vennoot en werd
het bedrijf omgezet in een eigen zaak, met als
eigenaar Gerke Visser. Deze deponeerde in
februari 1940 het befaamde merk WASHINGTON, waarnaar de sigarenfabriek ook wel werd
vernoemd. In de jaren zestig verhuisde de fabriek vanwege personeelsgebrek naar Hippolytushoef. Na enkele fusies maakt het bedrijf
Etiket van de sigarenfabriek Hagen (Catawiki).
nu deel uit van de Scandinavian Tobacco Group
Tobacco Service B.V.
De Koninklijke Sigarenfabriek van H.G. & M.A.
14.000 señorita’s in de prijsklasse van 13 cent.
Hagen verhuisde in 1935 naar het oude St.- Overplaatsing van de fabriek naar Baarn bracht
Nicolaasgebouw aan de Hoofd
straat. De fatoch niet de gehoopte redding: op 31 december
briek was al op 1 augustus 1852 te Utrecht op1936 was de firma in liquidatie. Op 19 decemgericht door de broers Henricus G. en Marinus
ber 1952 werd in Baarn een nieuwe N.V. opgeA. Hagen. Het bedrijf hield zich bezig met het
richt: de Koninklijke Sigarenfabriek H.G. & M.H.
produceren van sigaren en het importeren van
Hagen N.V. In hetzelfde jaar werd nog het merk
sigaren, sigaretten en tabak. Het kenmerkende
ROYAL HOUSE gedeponeerd. Het mocht niet
van de firma Hagen was dat er rechtstreeks aan
baten: het bedrijf werd uiteindelijk op 31 juli
de eigen winkeliers werd geleverd en niet aan
1956 opgeheven.
de detailhandel.11
briek brandde in 1952 af en zo kwam een
einde aan het bestaan van de sigarenfabriek in Grave.8
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BUSSUM

In Bussum komen we diverse kleine en middelgrote bedrijfjes tegen. In een wandelgids uit
187512 wordt in een advertentie P. de Kloet, Tabak- en sigarenfabriek vermeld, gelegen aan de
Hoogstraat. Tabak- en sigarenfabriek ‘de Ploeg’
van firma Pieter de Kloet blijkt later gevestigd
te zijn aan Brinklaan 88. Het pand zou in 1901
afbranden. Zoon Johannes D. de Kloet vroeg in
1914 vergunning voor de oprichting van een sigarenfabriek met een drogerij in een bestaande
schuur achter het perceel Kapelstraat 53; het
adres werd later Nieuwstraat 20. Medio 1917
verhuisde Johannes naar de Schoolstraat en in
1918 gaf hij als beroep op ‘fabriekschef’.
Rimmer Jellema uit Watergraafsmeer richtte
in het najaar van 1903 een sigarenfabriek met
drooginrichting op, gelegen op Landstraat 2-4.
In januari 1906 haalde hij de pers vanwege het
ontslag van een jonggezel, die zich naar het
oordeel van de patroon niet goed gedroeg,
waarop een staking volgde. Een jaar later brak
er weer een staking uit, weer naar aanleiding
van het ontslag van een gezel. 18 stakers waren aangesloten bij ‘de bond’. Deze staking zou
twee maanden duren en leverde uiteindelijk
niets op. Een enkele keer vroeg R. Jellema nog
om personeel in Bussum, totdat hij in januari
1915 15 sigarenmakers (handknakwerkers) nodig had in zijn sigarenfabriek aan de Nieuwe
Koekoekstraat 68 in Utrecht. Hij zou vier jaar
bij de fabriek R. Jellema en Co betrokken blijven.
De Firma Räkers en Co vestigde zich in januari
1908 aan de Huizerweg 128a, in de voormalige
schoensmeerfabriek Jumbo, naast de leerfabriek Koelit. Amsterdammer Johannes A.M. Räkers en Rotterdammer Gerrit A. Zaaijer gingen
eind 1907 in Amsterdam een vennootschap

Personeelsadvertentie van sigarenfabriek Jellema
(‘De Gooi- en Eemlander’, 4 november 1903).

aan die tot doel had het fabriceren van sigaren
en sigaretten en het handelen in die fabricaten.
Ze maakten geen goede start in Bussum, want
binnen een maand werden 12 sigarenmakers
ontslagen. Volgens de firma vanwege slapte in
het bedrijf, volgens de sigarenmakers omdat
de firma andere werkkrachten wilde aantrekken. Binnen drie weken werden de ontslagen
werkkrachten weer aangenomen. Op 1 april
1909 werd de heer J. Räkers failliet verklaard.
Vervolgens werd de vennootschap op 8 mei
1909 ontbonden en vond de openbare verkoop
van de inventaris van de sigarenfabriek plaats
op 2 juli van dat jaar. Het fabrieksgebouw stond
te huur.
De sigarenfabriek Van Schuil en Van Driel was
later in bedrijf op dit adres.
Rond 1925 vestigde de Gooische Tabaksfabriek

Briefhoofd van de Gooische Tabaksfabriek
‘Het Wapen van Bussum’ (Database St. Ned.
Tabakshistorie).

‘Het Wapen van Bussum’, zich aan Brinklaan
65. Eind 1926 werden er nieuwe machines geplaatst en werd het kantoor vergroot en gemoderniseerd. Rond dezelfde tijd brachten de firmanten het nieuwe merk GOJA in de handel.
Was een van de firmanten niet H. Hardeman
die eerder in Weesp actief was geweest als tabaksfabrikant?
Tabaksfabrikant Heinrich Hardeman uit Bussum werd op 1 februari 1928 failliet verklaard;
zijn zaak lag aan de Landstraat 18.
In mei 1938 trad J.F. Moser jr. van de Gooische Tabaksfabriek Hardeman en Moser uit de
vennootschap. De tabaksfabriek was gelegen
op Industriestraat 4. Tegelijkertijd werd de handelsnaam gewijzigd in Gooische Tabakskerverij en
Sigarenfabriek H. Hardeman en werd het bedrijf
verplaatst naar Duistereweg 9, Rhenen, gelegen
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in de regio waarin Heinrich opgroeide. Die fabriek zou uiteindelijk blijven bestaan tot 1961.
HUIZEN

In Huizen treffen we een paar middelgrote fabriekjes aan.
De (Nederlandsche Havana) Sigarenfabriek
van den Berg en Co is waarschijnlijk in 1906
opgericht door Bernardus M. van den Berg.
Als locatie voor de fabriek sprak men in 1906
over een plaats gelegen tegenover het station
van de stoomtram en in 1928 over een pand
dat was gelegen op Nieuwe Kerklaan nr. E164.
In 1910 verzocht Bernard het College van B&W
op zon- en feestdagen de cafés en hotels toestemming te geven iets langer open te blijven;
dit zou zowel de bezoekers als het dorp ten
goede komen. In 1914 en 1918 had hij nog personeel nodig. Het merk FINANCIER werd door
Bernardus in augustus 1919 gedeponeerd. In
maart 1920 verscheen het bericht dat de export, onder andere naar de Rijnprovincie13,
geen doorgang meer kon vinden, zodat in eerste instantie ongehuwd personeel en een week
later ook de gehuwde sigarenmakers hun ontslag kregen. 1928 ten slotte verkocht Bernardus
de inventaris van zijn fabriek en liet hij de fabriek zelf verbouwen tot twee woon- en winkelhuizen met bakkerij en slachtplaats.14
Ook Sigarenfabriek J. van den Berg was in Huizen gevestigd, maar de locatie is niet bekend.
Op foto’s uit 1923 zijn vrouwen in klederdracht
te zien die de sigaren met de hand vervaardigen. Op de ‘Taba’15 in hetzelfde jaar demonstreerde de firma het machinaal fabriceren
van sigarenzakjes. Naamgever Joseph van den
Berg van de sigarenfabriek was eigenlijk een
Amsterdamse koopman, die per 1 maart 1918
voor veertien maanden een vennootschap aanging die ten doel had het fabriceren, kopen en
verkopen van enveloppen. In 1923 was schoonzoon Lodewijk Bramson16 directeur van de sigarenfabriek, Joseph was al in 1921 overleden.

opengaan. Een paar maanden later nam hij
ook thee van een bekende Amsterdamse firma
aan het Damrak in depot. Vervolgens liet hij
weten waar zijn producten in ’s-Graveland en
Vreeland te koop waren. Naast sigarenfabrikant was hij lid van de gemeenteraad. In 1896
overleed hij.
LAREN

In Laren zijn één N.V. en een paar kleine fabriekjes gevestigd.
Pieter H. Smidt17, medevennoot in twee
N.V.’s voor de exploitatie en administratie van
onroerend goed in Amsterdam18, verhuisde
rond 1902 naar Hilversum. In Laren richtte
hij een sigarenfabriek op onder de naam firma
P.H. Smidt Jr. & Co. In augustus 1908 gingen
acht aangesloten sigarenmakers in staking
vanwege de slechte kwaliteit tabak, de lage
lonen etc. In juli 1909 deponeerde Pieter drie
merken: BETSY, CAPTAIN en ODILIA. In december 1910 zette hij zijn firma om naar een
N.V. genaamd de N.V. P.H. Smidt en Co’s Sigarenfabriek en Tabakshandel, gevestigd te Laren.
Pieter deponeerde in juni 1911 het merk AVIA.
In 1912 en 1913 wierf hij nog personeel. Wegens
gebrek aan tabakstoevoer liet hij in 1916 zijn
personeel halve dagen werken. Nadat er ook gebrek aan brandstoffen was ontstaan, ontsloeg
hij een tiental sigarenmakers in februari 1917.
In augustus 1917 kocht de gemeente Laren het
pand op de Brink aan, met het
doel er een magazijn voor
regeringsartikelen in te
vestigen.
Het bedrijf Joh.
Goetjes & W.H.
Weverink, deponeerde in november 1919 het merk
DE HEIDEZANGERS. Een jaar la
ter echter werd in
de kranten het bericht

KORTENHOEF

Amsterdammer Coenraad I.J. Heybroek kondigde in een advertentie van 9 juni 1877 aan
dat zijn tabak- en sigarenfabriek die dag zou
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Het merk ‘Jan Hamdorff’ van sigarenfabriek
‘Hamdorff’ in Laren (Database St. Ned.
Tabakshistorie).

gepubliceerd dat de handelsmaatschappij ontbonden was verklaard met ingang van 22 oktober 1920. De derde vennoot, Pieter Lensselink,
zou de liquidatie op zich nemen en onder eigen
naam en voor eigen rekening de zaken voortzetten. Was dit dezelfde Pieter Lensselink die
in 1910 bloemist was in Laren? Eind mei 1921
brak er brand uit in de sigarenfabriek die gevestigd was achter in het distributiehuis aan de
Brink. De brand was vermoedelijk ontstaan in de
droogkamer. De fabriek brandde geheel uit; de
gemeente was verzekerd voor het pand en Pieter
voor de inventaris. Hij zou uitwijken naar Huizen, waar hij onderdak vond in een gedeelte van
de vroegere rokerij van de firma Veerman-Westland.
MUIDEN

De Tabak- en sigarenfabriek J.F. van der Veen
was waarschijnlijk al in de jaren negentig van
de negentiende eeuw in bedrijf. In januari 1907
werden onder de naam van Johan F. van der
Veen vier merken tegelijkertijd gedeponeerd:
FLORIS V, FLOR DE ANTILLA, FLOR DE VADILLO en BELLA DONA.
Volgens een krantenbericht van 10 juni 1905
echter was de fabriek op dat moment al in handen van de heer Würdemann uit Amsterdam
(Tabak- en sigarenfabriek Würdemann). Twee dagen daarvoor had een twaalftal georganiseerde
werklieden een staking uitgeroepen vanwege
een loonconflict: de Amsterdamse lonen waren
namelijk aanmerkelijk hoger. In april 1908 werd
er tweemaal brand geconstateerd in de droogschuur van de fabriek, die aan de Achterstraat
langs de kazerne was gevestigd. De tweede
maal brandde de droogschuur helemaal uit.
NAARDEN

In deze plaats lijken kleine tabaksfabrieken te
hebben bestaan.
Josephus P. Enders was in 1875 winkelier in
de Regenboogstraat, bij wie de Souchong-thee
van Brandsma uit Amsterdam in depot was.
Hij had zich een jaar later gevestigd in de
Marktstraat, waar in februari 1877 een flinke
brand woedde in de werk- en droogplaats van
de Tabaks- en sigarenfabriek van J. P. Enders.

Rond 1889 was Gerrit B. de Kloet19 de opvolger van Joseph P. Enders, in de sigarenfabriek
‘’t Huis de Smit van Naarden’. In mei 1895 had
De Kloet een conflict met zijn werklieden. De
jaren daarna had hij functies in de kerk, was hij
lid van de gemeenteraad en afficheerde hij zich
als makelaar.
Ook Pieter van Rooijen had een connectie met
Josephus P. Enders.20 Hij moet rond 1889 zijn
sigarenfabriek gestart zijn. In januari 1906 de-

Personeelsadvertentie van sigarenfabriek ‘’t Huis
de Smit van Naarden’ (‘De Gooi- en Eemlander’,
13 juli 1889).

poneerde hij het merk GOOILAND en in 1907
vroeg hij vergunning om een etage op zijn fabriek te mogen zetten. Ook hij was actief in de
gemeenteraad en in schoolbesturen.
WEESP

De firmanaam Weesper Tabaksfabriek ‘De Eg’
werd door Reinier Brouwer in 1881 gedeponeerd. Reinier was afkomstig uit Hoorn en had
zijn sporen als tabaksfabrikant al in Leiden
verdiend.21 In Weesp woonde Reinier aan de
Hoogstraat: zijn woonhuis stond op het huidige nummer 19 en het pakhuis op nummer
17. In het voormalige pakhuis is nu een Grieks
restaurant gevestigd. De beide percelen hadden recht van uitgang naar de Middensteeg.
Bekend zijn de tabakspijpen die Reinier gratis
cadeau deed aan klanten, bij wijze van reclame;
hij gaf ook reclame-lithoplaatjes uit. Eind 1906
overleed Reinier en de tabakskerverij en sigarenmakerij, waarin 15 personen werkzaam waren, werden ter overname aangeboden. Begin
1907 werd de Weesper Tabaksfabriek ‘De Eg’
overgenomen door Franciscus L. van Duijkeren, die al eerder een eigen sigarenfabriek had
in Weesp. De zaak werd voorgezet onder de
oude naam en in februari 1907 bracht Van Duij-
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LIJST VAN TABAKS- SIGAREN- EN SIGARETTENFABRIEKEN TUSSEN VECHT EN EEM (op plaats
en vervolgens chronologisch)
Tabaks- en sigarenfabrieken
BAARN
Firma G. Martens en Co, Nassaulaan 42 en
Schoolstraat 22 (1914-)
Sigarenfabriek D. Wijdemans (1919-)
Johannes Hubertus Goote (circa 1921)
H.P.H. van Wees, (circa 1921)
Sigarenfabriek ‘Tingana’ van G. Visser (1934-)
N.V. Koninklijke Utrechtse Sigarenfabriek van
H.G. & M.A. Hagen, Hoofdstraat 3, (19351936) en (1952-1956)
Anton Noordijk (circa 1937)
Nicolaas Andries Johannes van der Meiden,
Penstraat 11, (circa 1948)
BUSSUM
P. de Kloet, tabak- en sigarenfabriek, Hoogstraat
(circa 1875-)
Sigarenfabriek Johannes G. Barends, Raadhuisstraat 61, (1885-), zie ook Naarden
Tabak- en sigarenfabriek ‘De Ploeg’, firma P. de
Kloet, Brinklaan 88 (-1901)
Sigarenfabriek R. Jellema, Landstraat 2-4 (19031914)
Sigarenfabriek firma Räkers en Co, Huizerweg
128a (1908-1909)
Sigarenfabriek J.D. de Kloet, Nieuwstraat 20,
(1914-1917)
Sigarenfabriek (?), sigarenmagazijn Mouissie,
Kapelstaat 22,
Gooische Tabaksfabriek ‘Het wapen van
Bussum’, Brinklaan 65 (circa 1925-)
Gooische Tabaksfabriek Hardeman en Moser,
Industriestraat 4, (1938), zie ook Weesp
HILVERSUM
Tabaks- en sigarenfabriek ’De Ploeg’ van T.L.
Heeres, Kerkstraat 231 (circa1875)
Sigarenfabriek van de heer J.B.P. van ’t Rood,
(circa1881)
‘Het wapen van Hilversum’, Tabak- en sigarenfabriek H.C. Pompe, Groest/ hoek Spoorstraat
(1884-)
Sigarenfabriek Laarderweg 38, A. Schröder (1886-)
Sigarenfabriek Laardergrintweg (circa 1891)
Sigarenfabriek Laarderweg 38, P.H. Wijnand J.Hz
(circa1894)
Jacob Venlet, sigarenfabrikant, Vaartweg 13,
(circa 1895)
Sigarenfabriek Laarderweg 38, firma Van Oenen
en Van Blaaderen (circa1899)
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Sigarenfabriek Laarderweg 38, Cornelis van
Blaaderen (circa1901)
Sigarenfabriek, Kruissteeg 19, (1902-1920)
Sigarenfabriek Laarderweg 61 (circa 1902)
Sigarenfabriek Veerstraat 12 (circa 1903)
Sigarenfabriek Laarderweg 38, Firma Van Oenen
en Manssen (1904-1949)
Sigarenfabriek W. Peper, Diamantstraat 33,
(1902-1903, 1917)
Sigarenfabriek en magazijn van D. Engers en Co,
Zeedijk 2 (1902-)
Sigarenfabriek van Wed. Spruyt, Lijsterweg 20a,
(1909-)
Sigarenfabriek ‘America’, Bussummerstraat 29,
(circa1910-)
Firma Spruijt en Wisman (1911-1912)
Stoomtabaksfabriek J.F. Herman en Zn., Noorderweg 46, (1911-)
J.F. Herman en Zn. Tabaksfabriek ‘Achilles’,
Noorderweg 52
Sigarenfabrikant A.J. van Bakel, Ruitersweg 115
(circa 1913-), Havenstraat (-1925)
Sigarenfabriek Volkers & Reddering, Hoge Laarderweg (1915-)
Sigarenfabriek C. Tersteeg, Kruissteeg 19/Langestraat 94, (1920-1929)
Tabak- en sigarenfabriek Oranda, Heerenstraat
24, (1920-1926)
Sigarenfabrikant M.H. Jagtenberg, Geuzenweg
168 (-1921)
Marius Gerardus Vollenberg, Oude Doelen 2,
(1921-)
Sigarenfabriek H. Deenik, Hoge Naarderweg
19a, (1922-)
Tabaks- en sigarenfabriek A.A. van Dorf, Herenstraat 24 (1923-)
Tabaksfabriek ‘de Gooische Damper’, Noorderweg 12b (circa1923-)
Tabak- en sigarenfabriek Jacques de Vries, Noorderweg 28 (1923-)
J.G. Bernsen, Tabaksfabriek ‘Taba’, (circa 1923)
J.G. Bernsen, Stoomtabaksfabriek ‘Achilles’,
(circa 1924)
Tabak- en sigarenfabriek Derk de Vries, Noorderweg 12A (1924-1925)
Firma De Boer en Van Schaik, Oude Doelen
steeg 2, (1924)
Sigarenfabriek M.W. Riemersma jr., Leeghwaterstraat 127A (-1925)
Tabak- en sigarenfabriek D. de Vries, Noorderweg 30 (1925-)
Firma Dorland & De Jong, 2e Nieuwstraat 47,
bovenverdieping (1925-)
Sigarenfabriek Diepeweg 6a (-1926)
Sigarenfabriek G. van Schaik, Hertenstraat 28
(1926-)

Sigarenfabriek M. van Schaik, Ruitersweg 5A
(1928-)
Bjintze Pieter Strik, (circa 1932)
Sigarenfabriek ‘Elcho’ van J. T., Herenstraat 24,
benedenverdieping (circa 1935)
Van der Meijden’s sigarenfabriek, Jan van der
Heijdenstraat 168 (1941-)
Sigarenfabriek Planetenstraat van J.S. (circa 1942)
J. Brouwer, Bussumerstraat 67, (circa 1952)
HUIZEN
Sigarenfabrikant Jan Honing (circa 1898-)
Sigarenfabrikant Jacob Visser Cz, (-1900)
Sigarenfabriek J.G. Jaarsveld en Co (1901-)
De Nederlandsche Havana Sigarenfabriek van
den Berg en Co, Nieuwe Kerklaan nr. E164,
(1906-1920)
Sigarenfabrikant Fr. Visser, wonende B 157,
(-1919)
Sigarenfabrikant Jacob Visser Fz
Sigarenfabriek Lensselink, ondergebracht in
Rokerij van de firma Veerman-Westland
(1921-), zie ook Laren
Sigarenfabriek J. van den Berg (circa 1923)
Sigarenfabriek van de heren Visser en C. van de
Born, Noordereind (circa 1927)
Sigarenfabrikant H. Zeeman, Lindenlaan (circa
1927)
KORTENHOEF
Tabak- en sigarenfabriek van C.I.J. Heybroek
(1877-1896)
LAREN
Sigarenfabriek van Feitsma (-1903)
P.H. Smidt Jr. & Co en N.V. P.H. Smidt Jr. & Co
(circa1908-1917)
Sigarenfabriek Goetjes en Weverink, (-1920)
Sigarenfabriek Lensselink (1920-1921), zie ook
Huizen
Sigarenfabriek ‘Hamdorff’, Schapendrift 24-26
(circa 1933-1939)
MUIDEN
Tabak- en sigarenfabriek J.F. van der Veen, Achterstraat
Tabak- en sigarenfabriek Würdemann, Achterstraat
NAARDEN
Tabak en sigarenfabriek van J.P. Enders, Regenboogstraat, Marktstraat (circa 1875)
Johannes G. Barends, Gansoordstraat, (1882-),
zie ook Bussum
G.B. de Kloet, Marktstraat, (circa1889-)

Sigarenfabrikant P. van Rooijen, Marktstraat
(circa 1889-, Gansoordstraat (circa 1915)
Sigarenfabrikant en winkelier Melis Spaans in de
Schipperstraat (circa1890-)
Tabaksfabriek ‘De Rookende Moor’, van Johannes Thuring; winkel in Cattenhagestraat 28
Sigarenfabriek C. Bijlhouwer, St. Annastraat
(circa1898)
Van Rhijn en Bijlhouwer (circa1899)
P.P. ten Velthuis, Schipperstraat (circa 1915)
Firma Jacob Zoon, Duivensteeg (circa 1930)
SOEST EN SOESTDIJK
Sigarenfabriek ‘Parsifal’, F. C. Kuijperstraat 13
(circa1929-)
Sigarenfabriek ‘Haro’, Burgemeester Grothestraat
13 (circa 1933-1939)
J.J.E. Klarenbeek (circa 1934)
WEESP
Weesper Tabaksfabriek ‘De Eg’ van R. Brouwer,
Hoogstraat (1881-1910 )
Tabak- en sigarenfabriek Pieter Peelen en Zn, in
de Ploeg, op de Hoogstraat (1885-1910)
Stoomkerverij en Sigarenfabriek ‘de Nederlandsche Handelmaatschappij’ van H.J.P. Bremmer,
Nieuwstad D96, (circa 1887)
Sigarenfabriek Alexander Bouwens, Slijkstraat
(circa 1895)
J. van Amstel, Nieuwstad, (circa1899-)
Tabakskerverij en sigarenfabriek H. de Kloet,
Binnenveer, (circa 1900-)
N.V. Stoom-, Tabak- en Sigarenfabrieken v/h R.
Brouwer en P. Peelen en Zn (1910-circa 1940)
Tabakskerverij en sigarenfabriek ‘Cuba’ van H.
Hardeman, het Nauwe Steegje en Middenstraat
(-1924), zie ook Bussum
N.V. Tabaksmaatschappij Herms’ Oldenkott en
Zonen, Middenstraat 21 (circa1940-)
Sigarettenfabrieken
BUSSUM
? Sigarettenfabriek van M. Dickhoff en F. de
Jager, Veldweg 2
HILVERSUM
Sigarettenfabriek van de firma S. Kanter en Co,
Emmastraat 36a (1918-1923)
NAARDEN
Sigarettenfabriek ‘Palazzo’, Comeniuslaan 10,
Naarden (1916-1924)
N.V. Sigarettenfabriek Reemtsma, Comeniuslaan
10, Naarden (1924-1928)
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Het merk van Weesper Tabaksfabriek
R. Brouwer (Database St. Ned.
Tabakshistorie).

keren het merk WEES
PER TABAKSFABRIEK R.
BROUWER uit.
Ook de Tabaks- en Sigarenfabriek P. Peelen & Zoon was
gevestigd in de Hoogstraat (in De
Ploeg). De firma handelde in tabak, snuif
en sigaren en had in 1885 het merk WEESPERFABRIEK - P. PEELEN & ZOON gedeponeerd.
Ook zijn panden liepen door tot de Middenstraat. Van Duijkeren nam in juni 1903 de Tabaks- en Sigarenfabriek P. Peelen & Zoon over
en zette de zaak voort onder dezelfde naam.
Hij vernieuwde de inschrijving van het merk
WEESPERFABRIEK - P. PEELEN & ZOON in
maart 1904.
Van Duijkeren zette de Weesperfabrieken De
Eg en De Ploeg dus vanaf 1907 voor eigen rekening voort onder de oorspronkelijke namen.
Daar zou verandering in komen in mei 1910.
Van Duijkeren bracht de fabrieken onder in een
rechtspersoon: de N.V. Stoom- Tabak- en Sigarenfabrieken v/h R. Brouwer en P. Peelen & Zoon.
Het doel van de nieuwe rechtspersoon was de
fabricage van en handel in tabak en sigaren en
wat daartoe in de ruimste zin behoorde. Al snel
liet hij nieuwe merken deponeren: in maart
1911 ZWARTE PIET, in mei 1913 DE WOGNUMMERS - R.B. EN P.P 22, in maart 1915 MR.
P.W.A. CORT VAN DER LINDEN, ZIJNE EXCELLENTIE, in juli 1915 VON FALKENHAYN en in
juni 1922 GIRO SIGAREN. In 1928 was de firma
niet meer gevestigd op Hoogstraat 17, maar op
Middenstraat 21. Tot circa 1940 zou de firma
actief zijn met de productie van sigaren.
Rond 1940 vestigde zich de NV Tabaksmij
Herms. Oldenkott & Zoonen aan Middenstraat
21. In de directie en bij de commissarissen waren de namen van de familie Van Duijkeren te
vinden. In november 1948 werd nog het merk
TJITJAK gedeponeerd en in 1965/1966 het
merk AEMSTEL TOEBACK.
Heinrich Hardeman was eigenaar van de Tabakskerverij en Sigarenfabriek Cuba, gelegen
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aan het Nauwe Steegje, uitkomend op de Middenstraat.
Op 5 mei 1924 sloeg het
noodlot toe. De heer
Hardeman en zes personeelsleden
hadden
het gebouw om zes uur
’s avonds verlaten en drie
kwartier later brak brand uit
in het tabakspakhuis. Het hele
pand zou afbranden, de schade werd geschat op ruim ƒ 20.000. Heinrich zou zijn fabriek naar Bussum verplaatsen.

Sigarettenfabrieken
In Hilversum vroeg de Amsterdamse firma S.
Kanter en Co toestemming om een sigarettenfabriek op te richten. De firma kocht in 1918
twee percelen aan, gelegen op Emmastraat 36
en 36a, die door architect Barend H. Bakker
verbouwd zouden worden tot respectievelijk
villa en fabrieksgebouw. Eind 1918 zocht men
al naar tabaksbewerkers en het jaar daarna
naar sigarettenpaksters, meisjes voor de machines en een mecanicien. In maart 1923 werden villa en fabriek vrijwillig verkocht wegens
een sterfgeval.
In Naarden gaf B&W in januari 1916 toestemming aan Amsterdammer Antonius J. Weurman een sigarettenfabriek op te richten op
een perceel bij de Lambertus Hortensiuslaan.
Hij had in november 1915 al het belendende
pand Comeniuslaan 8 gekocht. Hij liet de
Amsterdamse architect J.P.W. Breling in zijn
tuin een fabrieksgebouw ontwerpen in NeoMoorse stijl. De vormgeving refereerde aan
het oriëntaalse karakter van de sigaret.23 Op
advies van een Italiaanse kennis gaf Weurman
het pand de exotische naam: Palazzo. In 1918
en 1919 adverteerde hij voor pluk- en plakmeisjes. Eind 1923/ begin 1924 echter werd de
sigarettenfabriek verkocht aan het Duitse bedrijf Reemtsma. De aanwinst werd omgezet in
een rechtspersoon: de N.V. Sigarettenfabriek
Reemtsma24 te Naarden. Direct gonsde het
van de activiteiten. Men adverteerde in 1924
en begin 1925 voor meisjes in diverse functies.
Nog in 1924 werden er twee merken gede-

poneerd: SENOUSSI25 en SWANEBLOEM. In
1926 volgde nog het merk TIMARAH. In landelijke kranten introduceerde men het logo van
de fabriek en maakte men reclame voor de eigen merken. In 1926 werden er machines vervangen en bijgeplaatst. Tot in februari 1928 de
aankondiging kwam dat het tabaksbedrijf opgeheven werd.26 Palazzo werd verkocht aan de
sigarettenfabriek Nerses & Co. uit Den Bosch.27
Het kantoor verhuisde naar Amsterdam. De
markt voor sigaretten verslechterde namelijk
vanaf 1924, alleen het beter gemechaniseerde
grootbedrijf kon overleven. Het pand op Comeniuslaan 10 werd in januari 1931 te koop
aangeboden via een Amsterdams makelaarskantoor. Toen het gebouw op Comeniuslaan 10

in 1994 vrijkwam, vestigde Reemtsma zich hier
opnieuw, nu alleen als verkoopkantoor.

Ten slotte

In voorgaande beschrijving komen we tal van
tabaks- en sigarenfabrieken tegen, maar heel
weinig sigarettenfabrieken. De marges bij sigaretten waren heel klein, zodat het noodzakelijk
was in hoge mate te mechaniseren, waardoor
weer kapitaal nodig was, waarover grote bedrijven gemakkelijker konden beschikken.
Bij tabaks- en sigarenfabrieken zag je vaak het
patroon dat sigarenmakers voor zichzelf begonnen en de eigen sigaren ook zelf verkochten. Daar bleef het niet bij. Ze breidden het aanbod van tabak en sigaren in
hun winkeltjes uit met koffie, thee, chocolade en aanverwante artikelen. Andere
sigarenfabrikanten gooiden
het over een andere boeg en
verrichtten nevenwerkzaamheden, ze waren gemeenteraadslid of makelaar.
Het gros van de fabrieken
overziende, kunnen we constateren dat veel sigarenfabriekjes maar kort bestonden. De eigenaren van kleine
bedrijfjes staakten hun werk
zaamheden in de tabak of
gingen failliet. Soms pakten
ze in een andere plaats de
draad gewoon weer op, met
of zonder compagnon. Niet
zelden werden ze geplaagd
door branden die meestal in
de droogruimten ontstonden. Voor hen was het te
hopen dat ze voldoende verzekerd waren. Ook kwamen
we tegen dat het ene bedrijf
het andere overnam. Vooral
in Weesp waren daarvan
duidelijke voorbeelden te
Foto van Comeniuslaan 10, voorheen sigarettenfabriek ‘Palazzo’ (foto:
vinden. Het lijkt of de hanDeskgram).
del in tabak en sigaren lucra-
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tiever was dan het produceren ervan; productie
en handel zag je menigmaal in één hand.
Van de circa honderd bedrijven in de regio waren er maar een handjevol echt groot; ze stonden in Baarn, Hilversum en Weesp. De eigenaren kwamen niet uit die plaatsen zelf, maar uit
grote plaatsen in de wijdere omgeving. Deze
fabrieken hebben vaak tientallen jaren bestaan,
maar hebben uiteindelijk in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw het hoofd moeten
buigen.

Noten
1. Zie artikel over de Taba (= Tabaksbeurs in Amsterdam) in Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 mei 1923.
2. Kasper Sloots en Rob Hoen, Tabaksverwerkende industrie, PIE Rapportenreeks 25, Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist 1996, p. 10.
3. Pas in 1949 wordt de naam Laarderweg vervangen
door Larenseweg.
4. Op 11 februari 1902 richtte Daniël van Oenen in Amsterdam een sigarenfabriek op. Per 1 januari 1904
ging hij eveneens in Amsterdam een vennootschap
aan met Johan Conrad Manssen voor de handel in
tabak en de uitoefening van een sigarenfabriek.
5.	Hebreeuws voor ‘Kom op, maak tempo’, zie ‘Wolf
Peper, de onbekende, vermoorde eigenaar van de
Dordtse stationskiosk’ via
www.stolpersteine-dordrecht.nl.
6. Leidsch Dagblad, 22 juli 1911.
7. Joannes Gijsbertus had eigenlijk een Stoomkoffiebranderij en Theehandel. Hij overleed op 1 december 1938 in Hilversum op 52-jarige leeftijd.
8. http://www.brabantbekijken.nl/2014/07/
exotische-sigaren-uit-grave.html.
9. De Gooi- en Eemlander, 19 januari 1934.
10. In 1927 nam G. Visser al in Groningen de Tingana
sigarenfabrieken over, zie Nieuwsblad van het
Noorden, 28-11-1927. Die fabrieken werden later
een filiaal van de sigarenfabriek in Baarn.
11. J.I.M. Cladder-Stinkens, De Tabaks-, Sigaretten-,
maar vooral de Sigarenindustrie in De Bilt. 1995.
12. Wandelgids in de omstreken van Naarden, Bussum,
Laren, Hilversum, Baarn en Soest. 1875.
13. Een provincie van Pruisen die het Rijnland omvatte.
14. De Gooi- en Eemlander, 28 juli 1928.
15. Zie artikel over de Taba (= Tabaksbeurs in Amsterdam) in Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 mei 1923
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16. Lodewijk en zijn vrouw Mina van den Berg woonden in april 1942 aan de Sandtmanlaan 13 in
Naarden; Lodewijk was toen directeur van een
papierfabriek. Ze zouden in 1944 in Auschwitz omkomen.
17. Pieter was bij zijn huwelijk in 1871 in Amsterdam
nog smidsknecht.
18. N.V. ‘Arnolda’ (statuten dateren van 25-05-1898 en
19-07-1900) en N.V. Maatschappij ‘Van Lennep’
(statuten dateren van 30-11-1899 en 30-07-1903).
19. Gerrit Bellaar de Kloet (1865-1956) is een zoon van
Pieter de Kloet (1842-1899) uit Bussum.
20. Na het overlijden van J.P. Enders in 1901 geeft
Pieter zijn zoon de voornamen Josephus Petrus.
Tevens is hij ondertekenaar van de overlijdensadvertentie van mevrouw W.E. Enders-Das in 1911.
21. Bert van Lingen, ‘Reinier Brouwer (1826-1906).
Tabaksfabrikant in Leiden en Weesp’, in: Jaarboek
Stichting Nederlandse Tabakshistorie, 2016.
22. R.B. staat voor Reinier Brouwer en P.P. voor Pieter
Peelen.
23. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Monumentnummer: 524808 Palazzo.
24. Het Vaderland, 29 april 1924.
25. De N.V. Reemtsma voert dit merk, maar in de
database van Stichting Nederlandse Tabakshistorie staat de heer D. Th. A. Kuipers uit Naarden als
indiener vermeld.
26. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 februari 1928.
27. Kasper Sloots en Rob Hoen, Tabaksverwerkende industrie, PIE Rapportenreeks 25. Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed. Zeist 1996, p. 65.
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Galkoorts, rotkoorts en persloop –
medische rapportages uit de achttiende eeuw
Hans Mous
In 1779 richtte de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen een netwerkorganisatie op,
de ‘Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit in de Vereenigde Nederlanden’.
De correspondenten waren zo’n 500 artsen, verspreid over het hele land. Zij verzamelden
gegevens over welke ziekten in hun omgeving voorkwamen en wat de relatie was met
de plaatselijke weers- en bodemomstandigheden. Tussen 1779 en 1793 stuurden zij hun
waarnemingen op. Deze werden gebundeld in de ‘Verhandelingen van de Natuur- en
Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit in de Vereenigde Nederlanden’, die van 1782 tot
1793 verschenen. De sociëteit werd geplaagd door een chronisch geldgebrek; onder andere
hierom moest ze in 1793 haar activiteiten staken.

Wetenschappelijke aanpak
De Verhandelingen zijn een rijke bron voor onze
kennis van de gezondheidssituatie aan het
eind van de achttiende eeuw en voor de toen
heersende medische opvattingen. Die waren
‘moderner’ aan het worden. Het tijdperk van
piskijken en aderlaten was grotendeels voorbij.
Natuurwetenschappelijke theorieën kwamen
in de plaats van Hippocrates’ opvattingen over de invloed van de ‘vier
lichaamsvochten’ en de uitwerking van de (on)balans tussen
deze vier op de menselijke
gezondheid.
Deze wetenschappelijke
aanpak van de geneeskunde kwam tot stand
onder invloed van Herman Boerhaave (16681738). Met hem begon
pas goed de (natuur)
wetenschappelijke richting in de geneeskunde.
Zo maakte hij in Leiden,
waar hij doceerde, anatomie en fysiologie tot basisvakken; daarnaast beoefende
hij ook met veel succes het klinisch onderwijs. De leerboeken die

hij schreef, werden in vele landen gebruikt bij
de opleiding van medici; zijn colleges trokken
ook veel buitenlandse studenten. Toch was
Boerhaave niet in alle opzichten modern: hij
was bijvoorbeeld geen voorstander van preventieve maatregelen tegen pokken. Dat kunnen
we opmaken uit de getuigenis van Antonius
de Haen, die in Leiden bij Boerhaave medicijnen studeerde. Hij tekende uit de mond van
de beroemde arts op dat deze het beter vond dat kinderen door andere
kinderen met pokken besmet
werden dan preventief door
middel van variolatie (besmetting met pus van iemand die aan een milde
vorm van pokken leed).1
Er woedde dan ook een
felle strijd tussen vooren tegenstanders van
variolatie en diverse
stadsbesturen in de Nederlanden verboden deze
praktijk.

Plaatselijke medici
De artsen die in onze regio
bijdragen leverden aan de VerHerman Boerhaave.
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Titelpagina van het tijdschrift waarin de
waarnemingen van Boshuizen Cranen en van
Houtman verschenen.

handelingen waren in Naarden Daniël van Boshuijsen Cranen en in Weesp Joannes Houtman
Thz. De eerste, geboren in 1741 in Amersfoort,
had in 1763 zijn medische bul aan de universiteit van Harderwijk behaald. Deze universiteit
stond erom bekend dat je er in korte tijd tegen lage kosten een doctorsgraad kon behalen.
Maar ter geruststelling van de lezer: de meeste
studenten kwamen alleen naar Harderwijk om
daar te promoveren. Ook Boerhaave had hier
zijn bul behaald. Van Boshuijsen Cranen werd
in 1763 benoemd tot stadsarts van Naarden.
Tussen 1777 en 1786 was hij daarnaast verschillende keren burgemeester van deze stad.
In 1778 was hij bestuurslid van het Departement Naarden van de Oeconomische Tak, een
organisatie die de economie wilde modernise-
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ren en waarvan vele leden (onder wie ook Van
Boshuijsen Cranen) patriottische sympathieën
hadden. In 1789 vertrok hij naar Amersfoort
waar hij vervolgens ook diverse keren burgemeester is geweest. Hij overleed daar in 1806.
In de tijd dat Van Boshuijsen Cranen burgemeester van Naarden was, heerste er in deze
stad grote werkloosheid. Het stadsbestuur
vond dat deze werkloosheid grotendeels te
wijten was aan de luiheid van de bevolking.
De burgemeesters, onder wie Van Boshuijsen
Cranen, stelden daarom in 1786 aan de vroedschap voor dat diegenen die van de liefdadigheid wilden leven en werk weigerden, alleen
een uitkering konden krijgen als ze accepteerden dat ze een merkteken op hun linkermouw
genaaid kregen. Dit ging de diakenen en de
potmeesters, die verantwoordelijk waren voor
de uitkeringen, te ver. Zij betoogden dat er eerder sprake was van gebrek aan werk dan van
onwil. Hun verzet leidde eerst tot uitstel en vervolgens, toen de Pruisische inval van 1787 het
land op zijn kop zette, tot afstel.2
Joannes Houtman Thz. stamde uit een familie van stadsbestuurders van Weesp. Hij werd
in deze plaats in 1754 geboren en behaalde zijn
medische doctorsgraad aan de universiteit van
Utrecht. Tot zijn overlijden in 1825 werkte hij in
Weesp als arts. Hij vertaalde verschillende geneeskundige geschriften, maar ook een aantal
toneelstukken. Daarnaast schreef hij gedichten,
waaronder Aan de Roomsch Catholijke Inwooners
van Hilversum Bij gelegenheid der Plegtige Inwijdinge hunner Nieuwgebouwde Kerke (1786). 3
Een citaat uit dit gedicht toont hoe Houtman
dacht over godsdienstige verdraagzaamheid:
Hoe hard en prangend was het lot,
Daar Romens braave Kerkgenooten,
Als Bannelingen uitgesloten,
Veracht, versmaad, beschimpt, bespot,
Langs bosch en heide moesten zwerven,
Om ’t Geestlijk voedsel niet te derven!
Want pas zag de Edele WARIN
Zich tot Bailliuw van ’t Gooi verkoren,
Of Uwe smeekstem trof zijn ooren,
Hij wilde aan U ten voorspraak zijn;

Niet dat Gij Hem met goud moest blinden,
Om zich aan Uw belang te binden.
Zijn doel was van verheevner rang;
Gantsch wars van Dweepzucht en Vooroordeel
Behartigt Hij het nut en voordeel
Des Dorps, en niet zijn zelfbelang;
Door zijn getrouw en heusch berichten
Mogt Gij deez’ kostbren Tempel stichten!

Van Boshuijsen Cranen en Houtman stuurden
in 1779 en 1780 berichten op die in de Verhandelingen gepubliceerd werden.

De vier lichaamssappen en de bijbehorende
temperamenten: Bloed (sanguinisch), Slijm
(flegmatiek), Gal (cholerisch) en Zwarte Gal
(melancholisch).

Ziekten en medicijnen
In de verslagen van beide artsen komen we verschillende ziekten tegen die de lezer niet zal
kennen, in elk geval niet onder de namen die er
toen voor gebruikt werden. Enkele hiervan zijn:
Koepokjes Nu kennen we de koepokken als
een veeziekte die voor mensen ongevaarlijk is.
Rond 1780 bedoelde men hiermee de pokken.
Dat was in de achttiende eeuw een ziekte die
grote aantallen slachtoffers maakte.
Najaarskoortsen Een verzamelnaam voor aller-

lei ziekten die meestal in de herfst opdoken en
gepaard gingen met koorts. Ook de hierna genoemde ziekten konden daartoe behoren.
Galkoorts Een ziekte die met de gal in verband
werd gebracht. Dit kon bijvoorbeeld geelzucht
zijn, maar meestal werd hiermee malaria bedoeld. Dat was in de achttiende eeuw geen
tropische ziekte, maar een regelmatig terugkerende inheemse epidemie. In het begin van
de twintigste eeuw werd de bestrijding ervan
effectief en pas in 1970 kon Nederland malariavrij worden verklaard.
Rotkoorts Met dit woord duidde men in de achttiende eeuw de tyfus aan, omdat een van de
symptomen ervan een hoge koorts is en men
dacht dat de ziekte het gevolg was van een inwendige verrotting.
Persloop Dysenterie, een ziekte waarbij de patiënt zware diarree heeft met bloed in de ontlasting. Een andere naam voor deze ziekte was
dan ook rodeloop. Ze kwam in de achttiende
eeuw vaak voor. In 1783 maakte de persloop
in Gelderland zo’n 4000 dodelijke slachtoffers.
Opvallend is ook wat er niet genoemd werd:
de pest. In Huizen stierf aan deze ziekte in
1655-1656 nog de helft van de bevolking. In de
achttiende eeuw was de pest verdwenen.
Beide artsen beschreven ook nauwkeurig wel
ke geneesmiddelen ze voorschreven. Ook hierbij komen we termen tegen die wat toelichting
kunnen gebruiken:
Emetica Dit zijn braakmiddelen, zoals de braakwortel of de gedroogde wortels en stengels van
de rabarber.
Cortex Peruvianus Dit is de bast van de kinaboom die de koortswerende kinine bevat.
Salix alba of wilgenbast Dit bevat salicine, een
natuurlijke pijnbestrijder.
Aderlating Deze aanpak was in de achttiende
eeuw op zijn retour, maar nog niet verdwenen.
Ook Houtman blijkt haar volgens zijn berichtgeving nog een aantal keren (met de nodige
voorzichtigheid) gebruikt te hebben.

Naarden
Geheel volgens de opzet van de Correspondentie-Sociëteit beschreef Van Boshuijsen Cranen
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‘Bezoek van de arts’ door Elisabeth Geertruida Wassenbergh, circa 1750 (collectie Rijksmuseum).

uitgebreid de ligging van Naarden en zijn bevolking als volgt:
Naarden is in het Gooi vrij hoog gelegen, vooral
de grond ten oosten van de stad. Tot zo’n 300
roeden rondom de stad is de grond deels afgezand. Hier zijn weilanden met daartussen brede
sloten die bij hoge vloed makkelijk onder water
kunnen komen te staan. Ten westen van de stad
ligt de bodem van nature aanmerkelijk lager dan
ten oosten. Hier liggen polders die met behulp
van molens droog gehouden moeten worden.
Naarden telt circa 2166 inwoners. De dagelijkse voeding voor de ‘gewone man’ bestaat
voornamelijk uit aardappelen en roggebrood,
althans wat de bedeelden betreft. Anderen eten
ook spek en zeevis, velen gebruiken meel-gort
en gekarnde melkspijzen. Daarnaast eet men
dat wat het seizoen biedt. Van Boshuizen Cranen merkt op dat er onder de gemeenen man
weinig zieken zijn.4
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In Naarden heerste in het afgelopen jaar (1782)
de persloop, maar niet zodanig dat het besmettelijk genoemd kan worden. Over deze ziekte
schreef Van Boshuijsen Cranen onder andere:
Er zyn aan gestorven drie kinderen, die alle
hulp – het drinken zelfs weigerden: en drie volwassen menschen, waarvan één was eene vrouw
van hooge jaaren, die de gepaste middelen te laat
en te onbestendig gebruikt heeft, om er een goeden uitslag van te kunnen verwagten, de ander
een man, door afgaande koortsen, waaraan hy
de halve zomer te voren geleeden had, reeds verzwakt en ongezond, en de derde een Lyder, welke
wegens een allergevoeligst zenuwgestel en daaruit
ontstaane anomala symptomata aan de gevolgen
meer dan aan de ziekte overleden is: en waaromtrend nog in aanmerking komt, dat wegens eene
hernia, by gemelde Lyder het gebruik van een tydig emetic. niet heeft kunnen plaats vinden. De
overige, waaronder enkelen, die de ziekte lang en

ten aanzien van de byblyvende tenesmi [kram- soort koortsen kwamen hier in de omgeving
pende, brandende pijn in de anus] hardnekkig jaarlijks voor, terwijl echte ontstekingskoortsen
gehad hebben, zyn alle gelukkig hersteld.
– in vergelijking met deze koortsen – zeldzaam
De ziekte had zich half augustus geopen- zijn.
baard en duurde tot november, van koorts was
Van Boshuijsen Cranen vraagt zich dan af: Zou
geen sprake. Wel van koude rillingen en he- de veeltyds vochtige dampkring wegens het menigvige buikpijn en bij enkelen kwam daarbij, wat vuldige water, en het misbruik der warme dranken
wij nu diarree zouden noemen. Ter genezing [koffie en thee], dat ook hier zoo in zwang gaat,
diende hij toe de emetica en zagte laxantia in door het verslappen der vaste deelen, en verdunnen
den beginne de roboolventia comfortantia (?) der vochten, onze lichaamen daar toe niet meer
in den afloop, en den geheelen loop der ziekte en meer geschikt maaken? De geneeswijze, door
door, s’ avonds opiata.
de heer De Man (stadsgeneesheer te Nijmegen)
Over het algemeen had dit een genezende aangeprezen, was succesvol. Het nut van het
werking, al matten de buikloop en de buikpijn gebruik van de Emetica is nuttig gebleken, ook
de zieken zodanig af dat de genezing lastig en al was de ziekte heftig. In andere gevallen waarheftig was voor de patiënt.5
bij geen Emetica toegediend is, had de ziekte
Maar de persloop heerste niet als enige ziekte langer geduurd en had soms een moeilijke gein en rond Naarden. In het voorjaar van 1779 nezing en soms de dood tot gevolg.
had men weinige zieken, maar in augustus
Daarna beschrijft Van Boshuijsen Cranen het
openbaarden zich reeds de najaarsziekten. De gebruik van een ander medicijn: De Cortex Peverschijnselen waren over het algemeen het- ruvianus is, na de zuivering der eerste wegen, by
zelfde, maar bij sommigen weken deze weer af. veelen heilzaam geweest: daar eene groote zwakDe meesten waren Gal-koortsen; sommige, heid, en meer aanmerkelyke rottige ontaarting der
waarin de rottige ontaarting der vochten meer aan- vochten een versterkende rotting-weerend middel
merkelyk was, openbaarden zich waare Rotkoort- vorderden. Maar met geen minder voordeel heb ik
sen te zyn. Geenen verzeld van scherpe, hier en my in deeze gevallen van de Salix alba bediend:
elders zich verplaatsende
niet in een enkelen, maar
pynen, scheenen Febres
in verscheidene Lyderen
Rheu
matica te weezen,
is het my met dit middel
terwyl wederom anderen
gelukt, wanneer het eerste
met geene byzondere Phezelfs onvermogend scheen.
nomena, dan Ziekte en
In de langduurige nasleep
zwakheid gepaard gingen,
van byblyvende zwakheid,
en enkel aanhoudende
aan dit soort van Koortsen
Koortsen waren.
zoo algemeen eigen, is het
Besmettelijk konden ze
nut van dit Inlandsch midniet worden genoemd,
del my zoo blykbaar gedaar huisgenoten en
weest, dat ik het der memensen uit de directe
dedeeling vooral noodig
omgeving niet ziek weroordeele, In de daad, als
den; ze ontstonden dus
een rotting-weerend- en
vanzelf. Meestal waren
versterkend middel, beze goed
aardig, zonder
antwoordt deeze bast nog
uitslag of zo. Er zijn weidagelyks aan de verwachnig mensen gestorven,
ting, welke het getuigenis
tenzij ze zwak waren. In
van anderen my ‘er van
1778 overleden hieraan 68 Beschrijving van de Persloop in Gelderland had ingeboezemd...6
mensen en in 1779 74. Dit in 1783 (uitgegeven in Amsterdam in 1784).
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Huizen
Van Boshuijsen Cranen schreef ook korte notities over andere Gooise dorpen zoals Laren,
Hilversum en Blaricum. Veel bijzonders merkte
hij daar niet op. Anders lag dit met Huizen.
Over het dorp zelf schrijft hij dat het bijna 1700
inwoners heeft. De belangrijkste middelen van
bestaan in het dorp zijn de handel, visserij, landbouw en veeteelt, katoenspinnerijen en daglonerswerk. De mensen leiden een geregeld bestaan. Voor enkelen bestaat de voeding uit vlees,
vis, groente en toespijzen, afhankelijk van wat
het jaargetijde oplevert. De meesten echter leven van spek, boekweitmeel, gort met melk en
karnemelk gekookt, pannenkoeken, aardappelen en roggebrood. Af en toe afgewisseld met
een enkel visje, maar voor de gewone man is het
hoofdbestanddeel meel- en gortepappen.
In Huizen heerste in 1779 de besmettelijke
persloop die niet van elders is overgebracht,
maar in het dorp zelf is ontstaan voornamelijk onder de ‘geringste lieden’. Van Boshuijsen Cranen vertelt dat het meeste wat hij ervan
weet, afkomstig is van anderen. Het aantal zieken schatte men op ruim 50 personen, waarvan
er dertien gestorven waren, onder wie kinderen. Er was niet op tijd medische hulp gevraagd
of er waren geen medicijnen gebruikt. In een
bepaalde buurt was de persloop het hevigst en
meest dodelijk geweest. Vooral bij hen waar
ook sprake was van ‘rotkoorts’. Anderen hadden geen koorts en konden gewoon doorgaan
met hun werkzaamheden.
Zoo ver ik zelfs heb waargenoomen, was de perssing des stoelgangs en waterloozing geweldig, de
snydende buikpyn hevig, de ontlasting menigvuldig, meer dan overvloedig; de stof slymerig, met
bloed vermengd, dan meer, dan minder. De aanhoudende perssing en pyn matte den Lyder uitermaaten af, de pols was ongeregeld klein en koortsig, de tong geel beslagen, en de Lyder zeer dorstig.
Men heeft van Emetica zich met veel vrucht bedient, en daartoe de Ipecacuanha [braakwortel]
gebruikt, vervolgens de Rhabarber, en ‘s avonds
nu en dan de Syrup. Diacodii [?], en voor gemeenen drank, of eenvouwdig garstenwater, of een afkooksel van Tamarinden laaten drinken.
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Apothekerswinkel (circa 1740).

Veelen die in tyds deeze middelen genoomen
hebben, zyn gelukkig gered. Eenigen nog al spoedig, anderen traager, en onder deezen heeft men
ook tot smeeringe tevens met versterkende middelen toevlugt moeten neemen; en dén willigenbast,
tegen de groote verzwakking der Lyderen, na de
voorafgegaane ontlastende geneeswyze, met veel
nut beproeft...
Het aantal doden is in Huizen in 1779 groter
geweest dan in de voorafgaande jaren, dat waren er veelal zo’n 50. In 1779 waren het er in de
eerste zeven maanden al 25 en de overige 54
zijn in de laatste maanden van het jaar overleden. Hoewel het verschil aanzienlijk is, komt
het overeen met de situatie in andere plaatsen.
Vooral wanneer men in aanmerking neemt,
dat de dorpsbewoners over het algemeen zeer
onagtzaam, slordig, en met vooroordeel te zeer
bezet zyn, om de regelen van voorzigtheid, en
beste geneeswyze gereedelyk op te volgen, en in
veele opzichten niet zelden missen dat hun allernoodigst is.7

Weesp
Ook Houtman begon zijn relaas met een beschrijving van de ligging en het uiterlijk van zijn
stad en de gevolgen daarvan voor de gezondheid:
Weesp had drie grachten parallel aan de Vecht:
De meest oostelijke, de Grobbe, is nauw en het
water is niet al te zuiver. Dit wordt veroorzaakt
door enkele branderijen en mouterijen die op
dit water lozen. De grond is er los waardoor
de modder soms naar boven komt. De tweede
gracht, de Nieuwe Gracht, is een frisse, ruime
en zuivere gracht. De derde, de Achter Gracht,
stinkt heel erg. Hier vindt men de meeste brouwerijen, die naast hun varkenshouderijen e.d.
in deze gracht lozen. De gisting van het water
is zodanig dat vooral bij laag water en in warme
jaargetijden, het als het ware met een korst
overdekt is. Dit is, naast de stank van de brouwerijen, een van de oorzaken van de stank op
deze gracht. Het omringende land komt overeen met het aangrenzende Amstelland, het is
moerassig en veenachtig. De huizen zijn veelal
erg vochtig, vooral die aan de Nieuwstad en de
Achter Gracht gelegen zijn. Hier vindt men weinig schadelijke vuilnishopen, daar die dagelijks
in opdracht van de magistraat opgeruimd en
buiten de stad gebracht worden. Wat weer tot
de frisheid van de stad bijdraagt.
Het land onder Weesp ligt ten opzichte van
dat van Naarden en Muiden heel laag en bestaat voor een deel uit een kleiachtige, meest
modderachtige zeer sponsige en op sommige
plaatsen moerasachtige substantie. Het land
bestaat voor het grootste gedeelte uit drooggemaakte polders, waardoor dan ook vele chronische ziekten hier hun vaderland hebben, die
veroorzaakt worden door de vochtige en onzuivere uitwaseming: … als Scorbutus [scheurbuik],
Phthisis [tuberculose], Tabes [min of meer hetzelfde als phthisis], Affectiones hystericae [hysterische aandoeningen], Morbi nervosi [zenuwziekten], verminosi [?]; Arthritis, Rheumatismi,
Dolores colici [kolieken], Deglutitiones depravatae
[?] enz. waarvan Weesp, van de drie GOOILANDSCHE Steden, voornamentlyk wordt aangedaan.
De ligging van de stad aan de rivier de Vecht

droeg zeer veel bij aan de gezondheid van de
inwoners. Bovendien waren de bomen van het
grootste deel van de singels van de wallen gekapt, waardoor geen schadelijke dampen in
de omgeving van de stad bleven hangen. De
levenswijze van de burgers was over het algemeen matig. Koffie en thee werden hier voornamelijk door vrouwen en jonge meisjes veel
gedronken. Dit gaf aanleiding tot maag- en
darmklachten, maagpijnen, verstoppingen,
een gezwollen en bleke huid, hysterische aandoeningen, hoofdpijn en gezwollen voeten.
Houtman is van oordeel dat een ‘heldere slok’
die de mannen nemen in de branderijen, mits
matig gebruikt, niet nadelig is. Men vindt hier,
zelfs onder deeze Lieden die eenen hoogen Ouderdom bereiken, schoon zy van jongs af een maatig
glaasje van hunnen Vaderlandschen drank [jenever] gedronken hebben.8
Houtman had met diverse soorten koorts te
maken, waar hij zijn geneeswijze op afstemde:
Gaarne wil ik bekennen, dat ik tot het Aderlaaten,
hoe ook van anderen in de Ziekten van het Voorjaar
opgeheven, zeer spaarzaam en niet dan in de dringendste noodzakelykheid myne toevlugt genomen

Een herbarium met afbeelding van de Cortex
Peruvianus (circa 1790).
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heb: Laxantia [laxeermiddelen], Emetico Cathartica [een braakmiddel], enkele Vomitoria [andere
braakmiddelen], Lenia Diaphoretica [zweetafdrijvende middelen], Diluentia [verdunnende geneesmiddelen], waren genoeg voldoende.9
Maar niet iedereen was van Houtmans adviezen gediend. Vanaf begin februari 1778 tot oktober heersten hier de kinderpokjes (Variolae)
veelal Discretae, enkele Confluentes, deze laatste
vorm van pokken was heftiger dan de vorige.
Veel kinderen zijn hieraan overleden, vooral die
kinderen die niets wilden gebruiken of waarvan
de ouders hen hun verhittende en verrotting verwekkende dingen, als sterke Thee met Saffraan, gekookte Schaapenkeutels enz. toedienden.
Houtman beschreef ook enkele specifieke gevallen, zoals het volgende:
By een Jongeling van 19 Jaaren, heb ik, in deze
ziekte, de Stuipen, die zich eerst op eene verschrikkelyke wyze door het gantsche Ligchaam opdeeden, op het onverwagst zich enkel in de tong
zien bepaalen, welke tot een groote lengte en dikte
uit den mond gedreven wierd, en nu zich op, dan
beneden, en dan wederom zy waards boog. Wanneer de tong naar boven gebogen was, scheen de
Lyder te zullen stikken. Hy maakte een bulkend
geluid; de hals was van buiten zeer opgezwollen,

het aangezicht opgezet.
De tong was zuiver, door
de gestadige beweeging
kon men in den mond
niet zien. Het aanmerkelykst was dat de pols, die
te vooren zeer intermitteerde [met tussenpozen
klopte], nu zeer geregeld
sloeg, behalven aan de
rechte zyde, daar dezelve
zomwylen nog sterk interApothekerspot met
mitteerden. Daar nu het
Salix Alba.
Mechanique van de keel
stuipagtig was zaamengetrokken, liet ik een Emplastrum [pleister] uit de
Campher en Labdani op de keel leggen. Na eenige
uuren kromp de tong in, alles bedaarde, de Lyder
begon te spreeken klaagde over een stinkenden en
lymerigen smaak, welke door een Laxans cesseerde
[ophield] enz. enz. de Koorts hield nog eenige dagen aan, en de Patient herstelde onder het gebruik
van den Cortex Peruv. met Laxantia vereenigd.10

Wij weten beter
Van Boshuijsen Cranen en Houtman waren
producten van de Verlichting. We kunnen hun

Weesp in de tijd van Houtman.
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opvattingen over ziekten en de aanpak daarvan rationeel noemen. In dat opzicht staan
ze veel dichter bij onze tijd dan de artsen uit
de Middeleeuwen of zelfs die uit de Gouden
Eeuw. Toch moeten we de verschillen niet over
het hoofd zien. Hun ‘inzichten’ ten aanzien
van besmetting lijken mij eerder antiek dan
modern. Houtman meent dat die via de (verontreinigde) lucht gaat. Vandaar zijn enthousiasme over het kappen van de bomen op de
stadswallen. Tegenwoordig zou een gemeentebestuur daarvoor niet gauw de handen op elkaar krijgen. Van Boshuijsen Cranen gelooft dat
de ‘najaarskoortsen’ en de persloop spontaan
kunnen ontstaan.
Opmerkelijk is dat beide artsen het drinken
van koffie en thee zo afkeuren. Van Boshuijsen
Cranen meent dat het lichaam daardoor ondermijnd wordt en volgens Houtman komt er een
hele reeks aandoeningen uit voort. De laatste
is zelfs positiever over jenever dan over koffie
en thee. In onze tijd zullen slechts weinigen die
opvatting delen. Je kunt dus stellen dat wij in
onze tijd het beter weten dan de mensen van
tweeënhalve eeuw geleden. Hoewel…
Met dank aan internet is er tegenwoordig een
groeiende groep mensen die het beter weten
dan de dokter. Die ‘ontdekt’ hebben dat er een
wereldwijde samenzwering van de farmaceutische industrie bestaat die het voorzien heeft op
onze gezondheid. Die dus niet bereid zijn om
de beste geneeswyze gereedelyk op te volgen maar
hun eigen medische aanpak bij elkaar googlen,
op zoek naar hedendaagse ‘schapenkeutels’.
En dit doet dan niet alleen de door Van Boshuijsen Cranen zo geminachte gemeene man,
maar ook de beter gesitueerde en ontwikkelde
man (en vrouw). Kijk maar eens naar de opkomst van de anti-priklobby.
Je zou bijna zeggen dat Houtman in 1824
deze laatste groep op het oog had, toen hij het
volgende gedicht over vaccinatie tegen pokken
uitgaf:
Hoe kunt ge, o Ouders! ’t leed verkroppen,
U, door halsstarrig ’t oor te stoppen
Voor des Geneesheers wijzen raad,
Berokkend? — hoe uw Lievelingen

Met de ijsselijkste folteringen
Zien worstlen, eer nog ‘t uur van hun verscheiden
slaat?
En spaart de Hemel hen in ’t leven,
Hoe smartvol boet gij dan ‘t weêrstreven
Aan zijnen wil? wanneer ge uw kroost,
Verstandloos, blind, verminkt van leden,
Al wagglend’ voor U uit ziet treden,
En waar genoegen nooit uw knagingen verpoost?
Van hier, o Beeldtnis! zoo verschriklijk:
Ras banne een tijdperk hoogst verkwiklijk
Uw nagedachtnis weg van de aard’;
Daar op des jonglings wezenstrekken
Geen spoor van pokgroef is te ontdekken,
Waarvoor hij door den vond van JENNER is
bewaard.11

Noten
1. In: J.K. van der Korst, Een dokter van formaat. Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
Houten, 2003, p. 256.
2. Zie voor deze gebeurtenissen: Geertruida van
Bochove, ‘Een teken van zorg. Bestrijding van armoede in Naarden in 1786’, in: De Omroeper, nr. 3,
1990.
3. Uitgegeven in 1786 bij J. Houtman, Boekverkooper
te Weesp.
4. Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige
Correspondentie-Sociëteit in de Vereenigde Nederlanden, deel I, afdeling II (1783), p. 794-796.
5. Verhandelingen… deel IV (1793), p. 550-552.
6. Verhandelingen… deel I, afdeling II (1783), p. 796
t/m 799.
7. Verhandelingen… deel I, afdeling II (1783), p. 801
t/m 804.
8. Verhandelingen… deel I, afdeling II (1783), p. 782
t/m 788.
9. Verhandelingen… deel II, afdeling I (1785), p. 79.
10. Verhandelingen… deel II, afdeling I (1785), p. 85.
11. Uitboezeming na het leezen der Handhaving van de
Waarde der Koepok-Inënting door den Geneesheer
C.G. Ontyd tegen de Bestryding derzelve van den
Med. Doct. Abraham Cappadoce (1824). In 1798
had de Engelse plattelandsarts Jenner een boek
gepubliceerd waarin hij zijn resultaten met het
vaccineren heeft vastgelegd. Deze methode won nu
terrein, maar kende ook bestrijders.
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Houtskooltekeningen van Mia van Oostveen
Nagelaten werk van een Bussumse kunstenares
1
in enkele archieven

August den Hollander

Onderzoek doen in archieven levert soms verrassende
vondsten op. Niet alleen kun je zaken op het spoor komen
die niet eerder door anderen aan het licht zijn gebracht,
ook herbergen archieven soms stukken of objecten die geen
of maar zijdelings een verbinding hebben met een archief.
Dergelijke objecten tref je bijvoorbeeld aan in een map ‘varia’
of in een doos ‘overige stukken’ in een archief. In veel gevallen
hebben dergelijke stukken weinig aandacht gekregen van
onderzoekers, omdat ze niet direct relevant waren voor hun
onderzoek of omdat de stukken incompleet waren en daardoor
onvoldoende coherente informatie boden. Historisch materiaal
raakt soms versnipperd en kan in verschillende archieven
terechtkomen. Iets dergelijks is het geval met het werk van
de Bussumse kunstenares Mia van Oostveen, waarvan delen
terechtgekomen zijn in verschillende archieven. Het betreft
hier originele houtskooltekeningen van haar hand, die zij
vervaardigde als basis voor boekillustraties.
Spieghelkerk Bussum (foto overgeno
men uit ‘Reliwiki’).

Opleiding
Mia (Maria Suzanna Henriëtte) van Oostveen
(Bussum, 14 maart 1899-Bussum, 10 november 1979) was tijdens haar leven onder meer
actief als (reclame)tekenaar, schilder, pentekenaar, lithograaf, illustrator en graficus.2 Zij genoot haar opleiding aan de School voor Bouwkunst, Versierende Kunsten en Ambachten te
Haarlem, aan de Academie Minerva voor Beeldende Kunst en Vormgeving te Groningen, de
Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France
in Parijs en de Heimann Akademie in München.

Illustrator
Mia van Oostveen illustreerde diverse kinderboeken, onder andere voor Van Holkema & Wa-
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rendorf en voor Callenbach. Alhoewel veel van
haar werk religieus(-pedagogisch) van karakter
is, heeft zij ook ander werk geproduceerd. Zo
ontwierp ze bijvoorbeeld ex-librissen (onder andere voor jonkvrouwe M.J.S. Beels Quarles van
Ufford), affiches, wandborden en ansichtkaarten.
Ook illustreerde Mia werk van en voor Suzanna Maria Van Woensel Kooij, met wie zij in
contact was gekomen op een evangelisatie-zomerkamp. Suzanna Maria van Woensel Kooij
(1875-1934) was actief als evangeliste. In 1916
startte zij, in de lijn van de Engelse Westhill-beweging, in Bussum haar eigen kinderkerk, die
een groot succes werd. Ook was zij initiatiefneemster tot de bouw van een kerk voor de
evangelisatie, de Spieghelkerk aan de Nieuwe
’s-Gravelandseweg in Bussum. De kerk werd
in 1924 ontworpen door de architect Theodore

Schaatsers aan de stok, Mia van Oostveen (illustratie overgenomen uit ‘Europeana Collections’).

Wilhelm Rueter en geopend op 26 maart 1925.3
Van Woensel Kooy schreef, bewerkte en vertaalde ook vele kerkliederen. Zij behoorde, als
enige vrouw, tot de eerste leden van ‘de Liturgische Kring’, waartoe destijds ook G. van der
Leeuw behoorde.4 De liederen die zij in de loop
van de tijd verzamelde, publiceerde zij onder
andere in de bundel Oude en Nieuwe Gezangen,
die populair werd en vele herdrukken beleefde.
Ook na haar dood bevorderde de Stichting Van
Woensel Kooy de ontwikkeling van het (protestantse) kerklied, onder andere door
nieuwe kerkliederen in opdracht te laten maken. Deze stichting werd opgericht door de jongste zuster van Van
Woensel Kooy. In 2000 is het archief
van de stichting overgedragen aan het
Historisch Documentatiecentrum voor
de geschiedenis van het Nederlands

protestantisme (HDC) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.5
Via Van Woensel Kooij werd ook Mia van
Oostveen actief in het evangelisatiewerk. Ook
als illustrator droeg zij haar steentje hieraan bij.
Zo illustreerde zij diverse kinderboekjes die verschenen in de serie Westhill-Bibliotheek die werd
uitgegeven uit naam van de Vereniging voor
Godsdienstige Opvoeding bij de NV Koninklijke
Drukkerij Floralia in Assen. En, zoals gezegd,
Van Oostveen illustreerde ook werk van Van

Vader Iwersen, houtskooltekening door
Mia van Oostveen, gebruikt ter illustratie
van ‘De waddewandeling van vader
Iwersen’ (illustratie overgenomen uit
prentencollectie UB-Leiden, collectie
BibWal, prent nr. 809).
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Illustratie door Mia van Oostveen uit
‘Marguerite maakt een vlag’.

Woensel Kooij zelf. Zo maakte zij bijvoorbeeld
houtskooltekeningen voor de vertelling De waddewandeling van vader Iwersen.6 Enkele van de
originele houtskooltekeningen bevinden zich
in het genoemde archief van de Stichting Van
Woensel Kooy.

Eigen werk
Mia van Oostveen publiceerde ook eigen werk,
dat zij zelf voorzag van illustraties. Ook verzorgde zij voordrachten met lichtbeelden over
haar werk en kon men van sommige werken
kleinbeeldopnamen en licht
beelden op aanvraag via haar Bussumse woonadres verkrijgen.
Een flink aantal houtskooltekeningen van Van
Oostveen is opgenomen in de collectie prenten van de Bibliothèque wallonne, die is opgenomen in de UB-Leiden (zie ook afb. op p.89).
De reden dat werk van Van Oostveen in deze
collectie terecht is gekomen, is gelegen in de
bijzondere liefde die Mia opvatte voor de Waldenzen en hun geschiedenis, waarover zij ook
publiceerde – zoals in 1951 Henri Arnaud, Leraar en Veldheer der Waldenzen of in 1959 Marguerite maakt een vlag (beide uitgegeven bij J.N.
Voorhoeve te Den Haag). Ook voor dit werk
vervaardigde Van Oostveen zelf de illustraties.
Ook separaat maakte zij illustraties over de
Waldenzen, zoals een reeks ansichtkaarten.

Waardering
Het oeuvre van Mia van Oostveen is niet gering
en zeer divers. Wie alleen al de schitterende illustraties bekijkt bij Dit is ’t verhaal van menschenhart (uitgegeven in 1920 door Ten Have in Am-
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sterdam), zal zich wellicht afvragen of zij niet
meer waardering verdient dan zij tot op heden
heeft gekregen. Een eerste stap zou zijn om een
overzicht te geven van het werk van Van Oostveen (voor zover bekend en te achterhalen), van
de bestaande documentatie over haar en haar
werk en van de verblijfplaatsen van hetgeen van
haar werk is overgeleverd. Aan het laatste hoop
ik een bescheiden bijdrage te hebben geleverd.

Noten

1. Deze bijdrage is een bewerking van ‘Bijvangst’,

2.

3.
4.

5.

6.

een artikel dat eerder van de hand van de auteur
verscheen in: Tussen Amsterdam en Kampen. George
Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van
de Vrije Universiteit 1985-2017. Donumreeks 18, Amstelveen 2018, p. 65-68.
Zie over Mia van Oostveen uitvoerig M.J.A. van
der Heide, ‘Mia van Oostveen (1899-1979)’, in:
Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (2001),
p. 59-63. Zie ook P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
beeldende kunstenaars, 1750-1950. Den Haag 1969,
dl. 2, p.137, en C.A. Scharten, Register van overlijden
bij P.A. Scheen’s lexicon, Nederlandse beeldende kunstenaars geboortejaren 1750-1950: jaar van geboorte
1881 of later - jaar van overlijden voor 1994. Zutphen
1996, p. 105, M. Groot, Vrouwen in de vormgeving in
Nederland 1880-1940, p. 516.
Zie www.despieghelkerk.nl voor (achtergrond-)
informatie over deze kerk.
J.F. Lescrauwaet, De liturgische beweging onder de
Nederlandse hervormden in oecumenisch perspectief.
Een fenomenologische en kritische studie (dissertatie). Bussum 1957, p. 90-91.
Zie Plaatsingslijst van het archief van de Stichting
Van Woensel Kooy (1902-1999), samengesteld door
J.F. Seijlhouwer, Universiteitsbibliotheek Vrije
Universiteit, HDC/Protestantse erfgoedcollectie,
HDC-collecties, nr. 714. De Stichting draagt de
naam van Suzanna Maria van Woensel Kooy (18751934), oprichter en bestuurslid van de ‘Vereeniging
tot Evangelisatie te Bussum’.
M. van Oostveen, De waddewandeling van vader
Iwersen. Wageningen 1950.
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is hoogleraar Religieus Erfgoed aan de Faculteit Religie
en Theologie van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105,
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Een dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog
Een persoonlijk verslag van Melis van Twillert
Hierna volgt een brief die Melis van Twillert uit Bunschoten op 19 april 1948 heeft gestuurd
naar Jan Koelewijn, hoofd der MULO te Spakenburg. Jan Bos heeft met voetnoten de zaken
verduidelijkt en Willem Ruizendaal heeft er illustraties bij gezocht. Deze tekst is afkomstig van
de zoon van Jan Koelewijn.
Soldaat van Twillert
Kamp Suffisant
Curaçao

‘

Beste heer Koelewijn,
Allereerst hartelijk dank voor uw hulp, om moeder uit de put te helpen. En nu zal ik proberen
om een beetje het verhaal waar u naar hebt gevraagd, op papier te zetten. Ik werd geboren
7 juli 1922 te Spakenburg. Na ongeveer zeven
jaren lager onderwijs, moest ik op mijn 12e
jaar de school verlaten en toen zo goed en zo
kwaad als het ging de kost verdienen, omdat
mijn vader een ongeluk met dodelijke afloop
kreeg.

Arbeitseinsatz1
Tot 1940 ging dat zo’n beetje, maar toen de
Arbeidsinzet begon, hadden de Duitsers mij al
gauw te pakken. De eerste keer mocht ik kiezen, of naar Duitsland gaan of helpen bouwen
aan de Atlantikwall2 op het eiland Walcheren.
Ik ging naar Walcheren en na vier weken niet
anders te hebben gedaan dan ’s morgens mijn
werkkaart inleveren en ’s avonds zo laat mogelijk halen, om veel uren te krijgen, kon ik het zo
bewerken, dat ik voor zes weken in de Ongevallenwet kwam. Na die zes weken moest ik weer
terug, waar ik weinig zin in had.
Na veertien dagen in Domburg gezeten te
hebben, werden de stuwdammen bij Dortmund
gebombardeerd. Haast alle jongens moesten
toen de boel inpakken en gingen met materiaal
in Vlissingen op de trein. Onder strenge bewa-

Melis van Twillert (1922-2010), zoon van Hendrik
van Twillert en Geertruij van den Bos, getrouwd in
1952 met Philipina Severijn.

king van de Todt3 ging het op Duitsland aan.
De firma waar ik ingeschreven stond, zou zaterdags vertrekken. Omdat de brug die Walcheren met het vasteland verbindt, onder strenge
Duitse bewaking stond, was het niet gemakkelijk om Walcheren zonder Urlaubschein (verlofpas) te verlaten. Het enige wat overschoot was
de Schelde bij eb te doorwaden.

Vluchtpoging
Dat hebben wij donderdags met 30 man geprobeerd. Toen we bij de Schelde kwamen, ging
ik met nog vier andere mannen bij de groep
vandaan, om niet teveel in de gaten te lopen!
Naar ik later hoorde, zijn die 25 mannen ongehinderd aan de andere kant gekomen. Toen wij
met zijn vijven aan de Schelde kwamen, was
alles rustig. De enige hindernis was, dat wij
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Voorbeeld van een algemene oproep om zich te melden voor werk in Duitsland. Deze komt uit Gouda
en geldt voor alle in 1922 geboren mannen. Melis van Twillert heeft een dergelijke oproep zeker gezien.
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ongeveer 15 meter door het water moesten
waden, ongeveer tot aan onze hals! Wij gingen allemaal het water in en toen we ongeveer
tweederde hadden afgelegd, kwam er opeens
een motorboot te voorschijn en verschenen er
een paar wachten op de kant. Er werd een paar
maal geschoten, zodat de kogels bij ons in het
water terechtkwamen.
Wij stonden al gauw allemaal met onze handen in de nek. De boot kwam bij ons en we
werden met klappen in de boot gehesen. Toen
we weer aan de wal kwamen, gingen we op een

door Brabant en veel jongens hadden naar huis
getelegrafeerd, dat ze langs dat spoor gingen.
Op de stations, waar we langs kwamen stond
dan ook veel volk.
Tussen Goes en Bergen op Zoom heeft de
trein even stil gestaan en verschillende jongens klommen uit de wagon, om zogenaamd
even te plassen om vervolgens weg te duiken
in het koren, dat langs de spoorbaan groeide.
Maar tegen dat de trein zich weer in beweging
zette, werden er een paar geweersalvo’s door
het koren afgevuurd en iedereen maakte, dat

Ook de Nederlandse kust was in de Atlantikwall opgenomen, die van de Noordkaap tot de Spaanse grens
liep. In Den Haag werden hele woonwijken gesloopt voor de aanleg ervan.

auto en moesten we terug naar Middelburg,
waar we met vijf man naakt in een cel werden
gegooid. Vrijdagsmiddags kregen we onze kleren weer droog terug en werden we verhoord
en om al vast te wennen kregen we gelijk vijf
stokslagen!

Op transport
Op zaterdag gingen we terug naar onze firma
en ’s middags op de trein. Met 30 man in een
goederenwagon gingen wij ’s middags om drie
uur uit Vlissingen weg. De route leidde midden

hij weer terug kwam in de wagon. Nu bleef alleen de enige kans om te proberen onder het
rijden van de trein te springen of te ontsnappen
op de stations waar het druk met volk was. Wij
hadden in elke wagen twee man van de Todt als
bewaking en hadden het geluk dat de deuren
open mochten blijven. Alleen was er een baal
stro voor gerold.

Tweede vluchtpoging
Toen we Bergen op Zoom waren gepasseerd,
ging ik eerst op de baal stro zitten en later
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staan. Toen Breda in zicht kwam, konden wij
al van veraf zien dat het op de perrons ontzettend druk was. Ik dacht: ‘Het is mijn enige
kans om niet in Duitsland terecht te komen’, en
ging klaar staan om te springen. De trein had
toen een gangetje van ongeveer 70 km, maar
ik troostte mij met de gedachte, dat wanneer ik
midden in het publiek sprong, ik er misschien

Vrij
Vanaf die tijd was ik onderduiker, maar ik stond
daar eigenlijk niet zozeer bij stil. Ik reisde
overal heen en als er naar papieren werd gevraagd, drukte ik ze altijd een oude verlofpas
van de tijd op Walcheren onder de ogen. Wel
ben ik in Hilversum een paar keer nagezeten
door landwachters, maar of het om mij was te
doen, of om de paling die ik bij me had, weet ik
niet. Dat is altijd een vraag gebleven.

Weer gearresteerd

Joseph Kotälla (1908-1979), vlak na zijn arrestatie
op 5 mei 1945. Hij was een van de beruchtste
kampbeulen van Kamp Amersfoort en een van de
Vier, later Drie van Breda.

met een paar gebroken benen vanaf kwam!
Maar dat liep goed af, alleen een wacht sprong
mij na. Ik ben toen het station uitgelopen en
net buiten het station stond een stapel lege kisten en daar ben ik onder gekropen. Ik heb toen
een uur gewacht en heb toen een kaartje naar
Amersfoort gekocht en toen was ik zondagochtend weer thuis, in plaats van in Duitsland!
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Op 1 oktober 1944 had je het drama van Putten.
Ik was nog vrij en kon me niet indenken dat ik
daar ook nog mee te maken zou krijgen. Op
maandag ging ik nog naar Nijkerk om aardappelen voor de wintervoorraad op te halen en
daar deden de lelijkste verhalen de ronde. Op 4
oktober ging ik ’s avonds bij mijn oom naar Radio Oranje luisteren. (Die uitzendingen vonden
plaats vanuit Londen en daar luisterde men
stiekem naar, want dat was streng verboden!)
Die uitzendingen waren ’s avonds om kwart
over acht. Om negen uur had de Feldgendarmerie4 me te pakken. Het voorste blok van de
woningen ‘Op de Pol’ (wijk in de Molenstraat)
was rondom afgezet. Iedereen moest toen in
de oorlog om 8 uur thuis zijn. Dus waren er
weinig mensen op straat om mij te waarschuwen. Ik dacht dan ook dat mijn kameraden aan
de straat stonden en die stonden er wel, maar
met hun neus bij Klaas Korlaar tegen de schutting. Ik liep mooi in handen van de Duitsers en
stond even later ook tegen de schutting. Melis Heinen kwam een luchtje scheppen en zou
even aan de straat komen kijken en hem overkwam hetzelfde als mij. Toen ze echter even
later weer een paar mensen aanhielden om in
te rekenen, namen die weer de benen. Er werd
nog op hen geschoten maar zonder resultaat.
Bij Korlaar werd de hele boel doorzocht op
wapens. Daarvoor waren ze gekomen, omdat
Piet Vermeer, die daar inwoonde, verdacht
werd van wapenbezit. Toen ze ophielden met
zoeken, werden we een voor een voor de commandant geleid. Wie goede papieren had, kon
naar huis gaan. Toen schoot ik alleen over. Omdat ik geen geldig bewijs had, werd ik diezelfde

avond nog meegenomen naar de Ortskommandantur 5 in Amersfoort.

zo bekende Rosengarten (de ‘rozentuin’)8, waar
wij zowat de hele dag zijn gebleven.

Gevangen

Bij de Puttenaren

Ik werd daar in de kelder gebracht, die als cel
was ingericht. Dat was daar een nacht gratis
logies! De volgende morgen werd ik op een
manier wakker geschud, die me nog lang zou
heugen en moest ik meekomen naar boven.
Na een poosje ondervraagd te zijn werd ik verder met rust gelaten. Ik werd naar de eetzaal
gebracht en daar zaten nog een paar jongens,
die ’s nachts waren gearresteerd onder Oos-

’s Avonds kwam ik bij de Puttenaren in de barak en ben ik tot het eind bij ze gebleven. Het
leven in Amersfoort was gauw voorbij, want
op 10 oktober ging ik met de Puttenaren naar
Duitsland. Ik was eerst nog ingedeeld bij 60
man uit Dordrecht, die naar het vliegveld Delen
moesten, maar werd daar later weer bij vandaan gehaald.

De Ortskommandantur Amersfoort was gevestigd aan de Regentesselaan 1. Het gebouw bestaat nog steeds
in vrijwel ongewijzigde vorm.

terbeek. Dat waren Frans en Dennis Plantinga
uit Ede, twee broers. Met z’n drieën werden wij
naar Laan 1914 6 gebracht.
Al heel gauw zou ik merken, hoe de kampcommandant daar de scepter zwaaide. Wij kwamen
bij Kotälla7 op het bureau en toen wij de deur
open lieten staan, ging hij op zijn Pools te keer,
waar ik niets van verstond, maar de gevolgen
zou ik al gauw merken. Wij werden uitgescholden voor ellendige Engelandvaarders en nog
veel meer! Vanaf het bureau gingen wij naar de

Op transport
De reis naar Duitsland beviel mij slecht. Drie
dagen niets anders te eten dan een paar suikerbieten, dat valt niet mee. Ik was half en half
blij, dat wij in kamp Neuengamme9 arriveerden,
maar had toen nooit kunnen denken, dat ik later met schrik aan dat kamp zou terugdenken!
Ik had al gauw in de gaten dat er van ontkomen
geen sprake was. En velen die een grote mond
hadden gehad, marcheerden nu als lammetjes
naar de slachtbanken van Neuengamme.
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In het kamp
Wij werden allemaal in een grote schuilkelder
gedreven. Daarvandaan gingen wij elke keer in
groepen van 50 man naar de badkamer waar
wij alle kleren uit moesten doen en alle sieraden, ringen en geld af moesten staan. Het
was in de ene kamer uitkleden en dan ging je
naar de andere kamer. Daar stond in de deur
een kapo10, die onder je tong moest kijken of je
geen sieraden verborgen had!
In de badkamer werd iedereen over het hele
lichaam kaal geschoren, geknipt en gedoucht.
Als dat was gebeurd, hingen onze kamppakjes
al klaar. Het was in de herfst, maar je kreeg
alleen een dun broekje en een dun hemd met
een colbertjasje. Alles veel te klein, maar je wist
waar je was aangeland en je begon je in de toestand te schikken.			
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Het was zondagmorgen toen we voor de eerste keer in Neuengamme ontwaakten, een dag
om nooit te vergeten. Toen we de eerste sneden brood met een beetje margarinesmeersel
en een kop koffiesurrogaat kregen, zei ik tegen
mezelf, dat als we het zo zouden houden mogen, niet hoefden te mopperen, maar ik vergat
dat je op datzelfde beetje eten ook moest werken en hard ook.
Daar wij pas waren aangekomen, hoefden wij
niet te werken, want dat werd zondags maar
een halve dag gedaan en dan had je ’s middag
groot appèl en ook vaak een voetbalmatch. Ik
keek dan ook mijn ogen uit toen er ’s middags
een interlandwedstrijd werd gespeeld. Na het
voetballen kwam er een grote stellage op het
plein. Later bleek dat het een galg was. Niemand mocht het plein meer verlaten en we

Kamp ‘Neuengamme’ bij Hamburg, waar
dwangarbeiders werkten voor een naburige
steenfabriek.

Op dinsdagsnacht gingen wij op transport
naar Husum11. Daar kwamen wij op 18-19 oktober aan. Daar bleken Hollanders te zitten en
dat zouden sommige jongens van ons de volgende dag wel merken! Wij kwamen te liggen
in een voormalig kamp van de Arbeitsdienst12,
dat veel te klein was voor zoveel mensen. Wij
sliepen dicht op elkaar op de vloer en klaagden
steen en been en hadden niet in de gaten dat
het nog slechter kon. Over het eten hadden wij
niet te klagen in het begin. Wel veel te weinig,
maar beter dan in Neuengamme.

Werken

moesten allemaal toekijken, naar het ophangen van een Rus, die ’s nachts een brood uit
de keuken had gestolen! Het was ontzettend
hard om dat te moeten zien, maar dat zou op
de duur wel wennen!

Verplaatst
Al gauw hoorden wij dat we naar een buitencommando zouden worden gezonden en daar
werd ook niets anders gedaan dan de boel in
orde brengen voor de volgende reis. Overdag
werden we aan ons lot overgelaten en ’s nachts
werden wij uit bed getrommeld om nummers
op onze kleding te naaien. Als er ’s avonds
luchtalarm was, was dat iets verschrikkelijks.
Dan werden we met honden en gummistokken
achter je aan de schuilkelder in geslagen, daar
vielen dan ook vaak doden bij.

Het werk, tankwallen van 3 meter diep graven, was zwaar en dat viel voor de meesten
niet mee vanwege de schrale kost. En klappen
dat er werden uitgedeeld, dat was verschrikkelijk. Er was een Amsterdammer als voorbaas,
die er op los sloeg of je nog minder dan een
hond was! De tweede dag dat ik op het werk
was, maakte ik kennis met een kapo, die het
voor elkaar kreeg om mij zeven klappen met
de stok van een schop te geven en twee tanden
uit mijn onderkaak te stompen. Na een week
was je daar ook weer aan gewend. ’s Morgens
bij het opstaan rekende je al op tien klappen.
Kreeg je er meer, dan had je pech, kreeg je er
minder dan had je geluk. Naarmate er meer
gevangenen bijkwamen, werd het eten slechter en werden de koolstronken niet meer gaar
gekookt. Veel gevangenen konden dat niet verdragen en de gevreesde ziekte difterie13 deed
zijn intocht, ook bij ons in de barak. De zoon
van de kastelein van de Grote Slok, die samen
met zijn vader bij mij op de kamer lag, werd
het eerst ziek en werd overgebracht naar een
zogenaamd ziekenzaaltje.

Vertrek naar Ladelund
Op 31 oktober moesten we weer vertrekken,
omdat het werk klaar was. We gingen naar
Ladelund bij Flensburg.14 Vader en zoon van
‘de Grote Slok ‘werden gescheiden. De zoon
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maakte zijn laatste reis naar Ladelund. Op 1
november gingen we daar aan het werk. Onze
gelederen werden met de dag door de toenemende difterie meer en meer uitgedund. In het
begin kregen we bijna geen eten. Om vijf uur
moesten we opstaan en dan kreeg je een snee
brood. Om zes uur was er appèl, dan moest
je blijven staan, totdat het licht werd, meestal
om een uur of acht en dan een paar uur lopen
of met auto’s naar het werk en weer tankwallen graven van negen tot vijf uur aan één stuk
door zonder rustpauzes. Dan weer terug naar
de hel van het kampleven. Om zes uur kreeg
je zogenaamd warm eten: een theekopje soep
en vier aardappels ter grootte van een kievitsei!
We hadden een week lang regen en liepen dus
een week lang met natte kleren aan. De barakken lekten als een vergiet. Je kon soms nog beter buiten in de regen slapen dan in de barak.
’s Morgens ziekenrapport. Daar werd je soms
als een stel honden uit elkaar geslagen. Wonden werden verbonden met papier en medicijnen waren er niet! Het enige medicijn was een
kop surrogaatkoffie en dan maakten we ons
zelf maar wijs dat dat hielp! Ik leerde daar een
zekere Geurt van ‘t Klaphek uit Klein-Diermen
kennen. Hij had veel te kleine schoenen gekregen en daardoor kreeg hij rauwe plekken aan
zijn hielen, door het papieren verband rotte
het gewoon weg en na een paar dagen waren
het ingevreten plekken, zo groot als een half ei,

maar hij moest evengoed werken. Toen het te
laat was, werd hij opgenomen in een ziekenbarak en een paar dagen later was ook dit jonge
leven uitgedoofd.

Overleven in het kamp
Het leven onder elkaar was hopeloos. Het was
eerst tien keer ik en dan een ander. Het deel
eten dat je toekwam, kreeg je nooit. Om difterie
te verhelpen was het beste middel Norit-tabletten en eens in de week kreeg de kampdokter
een paar doosjes. Die waren dan ook gauw verdwenen. Wie een stuk brood liet zien, kreeg ze
het eerst! De meesten haalden verkoold hout
uit het vuur en schraapten dat fijn in een schaal
en dan werd dat opgegeten. Het water was ontzettend slecht. Wie het dronk, kreeg difterie.
Eind november werd de helft van de barakken
ingericht als ziekenbarak. De pastoor van het
dorpje Ladelund had geklaagd over de wantoestanden in het kamp! Hij kwam bijna elke dag
op het kerkhof van Ladelund en het was hem
opgevallen, dat er steeds Nederlanders uit hetzelfde dorp bij waren.
De toestanden werden iets milder wat het
kampleven betrof, echter op het werk ging het
op dezelfde manier verder. Omdat er te weinig
kleding was, werden vaak cementzakken als
hemd gebruikt, maar o wee als je gesnapt werd
met papier om je lichaam. Een flinke aframmeling stond je te wachten. Soms stond je de
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Een tankgracht bij
Husum, onderdeel van
de Atlantikwall aan
de Noordzeekust van
Sleeswijk-Holstein.
Kamp ‘Husum’ was
een buitenkamp van
‘Neuengamme’.

hele dag tot de knieën in het water te werken
en als je het durfde om even op je schop te
gaan staan leunen, dan kon je je schrap zetten
voor de kapo!
De ziekenbarakken werden op vier december
weer ontruimd, want de zieken zouden weer teruggaan naar het moederkamp Neuengamme.
Tweederde deel vertrok, waar ik zelf ook bij was.
Daar wij met veel te veel man in een wagon
lagen en allemaal ziek waren, waren er weer
verscheidene doden, toen wij op zes december
in Neuengamme aankwamen. Wij ondergingen
daar dezelfde behandeling als toen we net uit
Nederland aankwamen. Wij waren blij dat we
weer eens een schoon pakje kregen, want wij
hadden geen ander gehad sinds we waren vertrokken. We hadden alleen het voorrecht dat wij
een papieren onderbroek kregen, die bestond
uit twee modellen regenpijpen.
In Neuengamme kregen wij het eerst gemakkelijk. De eerste 14 dagen lagen wij in quarantaine, maar de uitgestane ellende liet zich daar
ook gelden. Er waren ook nog Puttenaren naar
Meppen geweest, die hetzelfde werk hadden
moeten doen als wij, en enkelen ervan ontmoetten wij nog.

Ellende in het kamp
Een tweeling van een boer van ‘Groot Hel’
kwam op de ziekenafdeling te liggen. De ene
was doof geslagen in Ladelund en nu waren ze
allebei gewond en hadden ze difterie met het
gevolg, dat ik ze nooit meer terug heb gezien!

De oude Schuiteman onderging hetzelfde lot.
Nooit had hij iets gemankeerd ondanks het
zware werk en nu in een tijd van een week was
het met hem gebeurd!
De eerste tijd werden we met rust gelaten,
maar later kwamen elke woensdag SS-artsen
om een keuring te houden op een manier die
men veel op paardenmarkten tegenkomt. Een
ieder moest naakt voorbij lopen en zagen je
benen er weer behoorlijk uit, zonder wonden,
dan moest je een paar keer heen en weer lopen
en dan was het vaak een nieuw transport! Dan
ging het de nieuwe ellende tegemoet. Ik heb
me met A. Arendsen steeds kunnen drukken,
wat soms niet meeviel.
Later werden alle slechten eruit gehaald, die
zouden naar een sanatorium gaan, maar niet
een van die jongens is teruggekomen, die toen
zogenaamd naar het sanatorium gingen! D.
Lubbers werd steeds afgekeurd. Dit was mijn
maat en wij moesten samen een eenpersoonsbed delen. Het deed ons allebei goed, als we
weer op ons bed arriveerden en we weer een
week ongehinderd konden blijven slapen.
Het ging zo prachtig tot begin maart 1945.
Elke week werd het groepje Puttenaren kleiner.
Op zekere dag kwamen er grote bussen van
het Deense Rode Kruis in het kamp. Die hadden pakketten gebracht voor de Denen, die er
bij ons zaten. De hele barak werd weer eens
gekeurd en allen die nog ziek waren, kregen
andere kleren en gingen de bus in en weg. Wij
dachten allen dat wij onder de hoede van het
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Barak in het kamp ‘Ladelund’ in Sleeswijk, vlakbij de Deense grens. Ook dit kamp was een buitenkamp
van ‘Neuengamme’.

Deense Rode Kruis kwamen, maar dat viel bitter tegen. De grootste armoede begon pas!

Weer op transport
Na een rit van tien uur kwamen we in Wattenstadt bij Brunswijk aan. De besten onder ons
konden aan het werk op de Hermann Göringwerke15, die toen al zo goed als weg waren gebombardeerd. De huisvesting was er slecht.
Er werd wel eens vergeten om het eten op te
scheppen en sommige keren als het er was,
zorgden de Joden wel dat het weggegooid of
heel niet uitgedeeld werd! Daar zaten we ongeveer drie weken en toen moesten we weer
vertrekken, omdat de Amerikanen en de Rus-
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sen snel oprukten. Alles werd zaterdags in de
trein geladen en ieder kreeg een halve Duitse
kuch16, wat margarine en een stuk worst. We
wisten niet wat ons overkwam! We hadden al
in zo’n lange tijd niet zo’n groot stuk brood
gezien! Niemand wist toen dat hij daar heel tot
de volgende week donderdag mee moest doen!
Wij werden met 3300 man in wagons geladen, 80 man in een wagon en daar gingen we
een stukje vooruit en weer een stukje terug.
In de kolenwagons hadden we geen dak boven ons hoofd. Het leven was hopeloos en de
meesten kon het niets schelen of ze vandaag
kapot gingen of morgen! In die wagon leerde
ik G. van de Pol kennen. D. Lubbers was toen

achtergebleven in Neuengamme en G. van de
Beek, die later mijn maat was, zat in een andere
wagon. Die man was er erg aan toe. Eten deed
hij niet meer. Hij vroeg alleen maar om water.
Maar we kregen het allebei niet. Er waren er die
hun eigen urine opvingen en opdronken van de
dorst! Er waren er ook die uit radeloosheid uit
de wagon sprongen, als ze soms een sloot met
water zagen, maar voordat ze bij het water waren, hadden de SS-ers hen al dood geschoten!
Men was ’s morgens blij als er weer een paar
waren gestorven. Dan was er weer een beetje
meer plek om te liggen! Op donderdagmorgen
kregen we weer een halve kuch, waar we op
aanvlogen als wolven. Vrijdags kwamen we aan
bij Oraniënburg en gingen meteen door naar
de Heinkel-vliegtuig-fabrieken.17 Daar konden
ze ons niet gebruiken en ’s nachts ging het weer
verder. Elke keer kwamen we treinen tegen, die
net zo aan het scharrelen waren als wij. Zondags kwamen wij in Ravensbrück18 aan, waar
wij werden uitgeladen. In onze wagon waren
nog 45 man over van de 80 en in de meeste
wagons was dat het geval.
Met dat transport van acht dagen was er
weer een Puttenaar overleden. K. Schuit was
hier overleden. Toen was ik jaloers op hem en
ik dacht: Was ik het maar geweest, dan was

tenminste die ellende voorbij! Het was een hopeloos uitgemergeld zooitje dat de poorten van
Ravensbrück binnen strompelde. Hoe lang zou
het nog duren, voordat de bevrijding kwam?
Het eten werd hopelozer, aanvoer was er niet
meer, want de machtige Duitse legers moesten
terugtrekken naar de Heimat.
Warm eten kregen we maar eens in de twee
en of drie dagen, twee keer werd er een Rode-Kruis-pakketje uitgedeeld, waar de SS-ers
zelf de sigaretten en chocolade uithaalden! Ze
hadden soms de aardigheid om een pakketje
tussen duizend man in te gooien en als er dan
vechtpartijen uitbraken en goed aan de gang
waren, dan werden de vechtenden uit elkaar geslagen met stukken ijzer en geweerkolven. Het
was verschrikkelijk hoe er dan gevochten werd
tussen de gevangenen om hun eigen leven te
redden en om niet om te komen van de honger.

De Joden
De Joden waren de verschrikkelijkste mensen,
die ik heb meegemaakt in Ravensbrück. Als
men een snee brood stond op te eten en er
kwamen een paar Joden aan, dan was het uitkijken, want ze sprongen met een paar man boven op je en dan bleef er van het brood niet veel
meer over en ging het meeste brood verloren in
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het zand. Met soep uitdelen gebeurde het dat
de ton soep werd omgegooid, omdat het uitdelen van de soep niet vlug genoeg ging en dan
was het vechten om toch nog een beetje warm
vocht in je maag te krijgen. Als je ’s avonds op
bed lag, dan rommelden je maag en darmen
zo erg, dat het net was of het oorlog in je ingewanden was.
[N.B.: De redactie van TVE heeft deze schokkende passage gehandhaafd, omdat ook deze
kant van Melis van Twillert in het verhaal thuishoort. De brief is in 1948 geschreven en toen
was inmiddels bekend wat er met de joden gebeurd was. Blijkbaar heeft dat Melis’ opvattingen niet veranderd.]

Vlees
Wij hadden ongeveer tien dagen in het kamp
gezeten en hadden de vorige dag een half Rode-
Kruis-pakketje gekregen. Ik had alleen het pond
boter nog over en de rest was in vijf minuten
verdwenen. Opeens komt er een Rus naar mij
toe en vraagt mij of ik boter had. Ik laat hem
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mijn boter zien en hij vraagt of ik vlees lust.
Natuurlijk lustte ik vlees, maar ik wist niet eens
meer hoe dat er uit zag. Alleen al de klank van
vers vlees deed me weer een beetje herleven!
Er werd vuur gemaakt en de pan op het vuur
en voordat de plakjes vlees gaar waren, was het
al door onze keel verdwenen. Boter en vlees
waren gauw opgegeten, maar toen vroeg die
Rus aan mij: ‘Weet je wel wat voor vlees je hebt
gegeten?’ Nu, dat wist ik niet en ik vermoedde
het ook niet, omdat die Rus zelf net zo hard
had meegegeten als ik! Hij zei toen, dat wij een
kameraad hadden opgegeten! Ik maakte hem
voor gek uit, waar hij kwaad om werd en mij
meenam achter de keuken. Daar had hij een
lijk heen gesleept en het vlees dat er nog op
zat, had hij afgevild! Ik stond toen even raar te
kijken, maar troostte me ermee dat het lekker
had gesmaakt! Die man had er toch geen erg
meer in. Niemand dacht ergens lang over na.
Je geweten en alles stond gewoon stil, zelfs je
geheugen werkte niet meer. Je was meer dier
dan mens!

De ruïnes van de
toenmalige Heinkelvliegtuigfabrieken bij
Oranienburg bestaan
nog steeds. Ze zijn
volgekalkt met graffiti,
zoals hier een antifascistische leus.

De dood
Een Puttenaar, Van de Pol, lag in de ziekenbarak en werd met de dag slechter. De doden werden niet eens meer begraven of gecremeerd en
lagen als takkenbossen over elkaar te stinken
of werden met een deken erover gebruikt als
zitbank! Zover kan het komen! Maar aan die ellende kwam ook weer een eind. Op 28 april vertrokken 800 vrouwen, die moesten lopen naar
Lübeck, daar zaten veel Nederlandse vrouwen
onder. Of ze er ooit zijn aangekomen, daar hebben we nooit iets van gehoord.

Weer op transport
Op 30 april werden wij weer eens geëvacueerd. We werden op vrachtwagens geladen en
naar een kamp gebracht in de buurt van Stettin. Malchow19 heette dat kamp. Eerst werden
degenen weggebracht die nog door het kamp
liepen, en later zouden de ernstig zieken worden weggebracht, maar zover kwam het niet.
De Russen bombardeerden ’s nachts de stad
en het kamp en de andere dag waren de Rus-

sische troepen er al gearriveerd. In het kamp
waren weer Puttenaren achtergebleven in een
hopeloze toestand en zij hebben waarschijnlijk
Nederland nooit meer gezien!

Bevrijd
In Malchow waren we nu nog met zes Nederlanders bij elkaar, later bleek dat er in andere
barakken nog twee waren. Op twee mei werden
we door de Russen bevrijd. Het was de hoogste
tijd. Dat we bijna omkwamen van de honger,
was nog niet erg genoeg. De luizen liepen in
grote getalen over ons lichaam en beten gaten
in je huid en gingen zich daar nestelen. Als wij
ons ’s morgens met een heibezem afveegden,
zaten we er de andere morgen nog erger onder.
Er ging een zucht van verlichting op, toen op
twee mei de witte vlag in het kamp omhoog
werd gehesen. De eerste aanval was toen op
de keuken, want de SS had de hele nacht eten
gekookt voor de soldaten die in de frontlinie zaten! Maar gelukkig voor ons konden ze de ketels
met eten niet meenemen.
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Kaart van de
concentratiekampen in naziDuitsland. Melis van Twillert
ging van kamp ‘Amersfoort’
naar achtereenvolgens de
kampen ‘Neuengamme’ en
‘Ravensbrück’ (ten noorden
van Berlijn).

De twee kapo’s die nog praatjes hadden en
hun gummistok wilden trekken, werden met
soeplepels bij de ketels neergeslagen. Hun
heerschappij was uit! Ik dronk zeven liter snert
op en at een halve varkenskop op en wist nog
niet van ophouden. De andere dag moest ik het
natuurlijk ontgelden, zo ontzettend beroerd
was ik en de snert kwam er dunner uit dan,
toen ik ze had opgegeten. Maar na een paar
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dagen droog brood te hebben gegeten was dat
weer verholpen. Daar ik er van de zes mannen
nog het beste er aan toe was, ging ik ’s middags
naar de stad om kleding voor ons allemaal te
bemachtigen. Ik kwam dan ook ’s avonds terug
met voor de man een broek en een hemd.

Uit het kamp
Een paar dagen nadat we bevrijd waren, gin-

gen we op zoek naar een kosthuis, dat wij vrij
gauw hadden gevonden en waar we heen gingen met hetgeen wij georganiseerd hadden.
G. van de Beek moesten we achterlaten, maar
er werd voor gezorgd dat hij in een Russisch
hospitaal werd opgenomen. Met vijf man kwamen we bij een weduwe en waren allemaal blij
dat we ons lichaam weer eens op een goed
bed konden neerleggen. Vier weken zijn we

daar geweest en toen kwam er een order van
de Russen, dat iedereen die kon lopen, de
Russische zone moest verlaten. A. Arendsen
en ik hadden een fiets georganiseerd en wij
gingen een week na Pinksteren weg.
Na 25 kilometer te hebben gefietst, stond er
een Russische soldaat langs de straat, die ons
een teken gaf om te stoppen. Wij dachten dat
we mee konden rijden, maar die vlieger ging
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niet op. De fietsen werden afgenomen en wij
konden verder lopen. Diezelfde dag kwamen
we aan in Lubs, waar we bij een Hollandse
familie, die daar woonde, eten kregen en de
nacht doorbrachten. De volgende dag ging het
verder naar Parchim, waar we
de andere dag door de Amerikanen werden afgehaald.
Wat het eten en drinken betreft, hadden wij het bij de Russen enorm goed gehad. Ik was
in zes weken tijd 20 kg aangekomen en woog nu 66 kg! Het
ergste was echter dat er na de
bevrijding nog zoveel stierven
van de ontberingen die ze hadden geleden, of ze aten zich gewoon dood door veel te veel te
eten. Maar de manier waarop
ze met de Duitse bevolking
omgingen en vooral met de
vrouwen en meisjes van 12 tot
80 jaar, dat was verschrikkelijk,
gewoonweg beestachtig.

Ieder zijns weegs
De andere jongens gingen een paar dagen later
weg. Ze moesten echter een Fries, Jaap Tijdsma
achterlaten, aangezien hij heel erg difterie had.
Hij is toen in een burgerziekenhuis opgenomen en daar aan de gevolgen overleden. Bij
de Amerikanen aangekomen kregen wij het
slechter wat eten en onderdak betrof dan bij de
Russen. We kregen slechts droog brood en pap
uit het water. (Misschien om onze ingewanden
weer op peil te brengen?)
Na een paar dagen ging het weer verder op
Nederland aan. Eindelijk na veel reizen en trekken met auto’s en dan weer eens een eindje
met de trein, kwamen we in Lüneburg aan waar
wij werden gesorteerd. De SS-ers werden er uitgepikt en de ex-politieke gevangenen kwamen
onder de hoede van de UNRRA.20 Vandaar ging
het van het ene hospitaal naar het andere, maar
we werden steeds goed verzorgd. Na eerst een
nacht in Kleef te hebben doorgebracht, gingen wij ’s morgens vroeg over de Nederlandse
grens bij Nijmegen en werden daar naar een
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broedergesticht gebracht.21 Wij werden daar
onthaald op eten, drinken en sigaretten en
werden meteen ontluisd. Na ’s nachts goed te
hebben geslapen, werden we de volgende dag,
op woensdagmorgen, naar alle oorden van het

Een wagon waarin mensen van het ene kamp
naar het andere werden vervoerd. Deze staat
tegenwoordig als museumobject op het terrein van
het voormalige kamp ‘Neuengamme’.

land getransporteerd. Voordat ik de gemeente
binnenkwam, hadden we een ongelukje. De
chauffeur week met zijn auto teveel uit voor
een boerenwagen, met het gevolg dat wij met
auto en al in de sloot belandden. We kwamen
allen met een half nat pak en de schrik vrij.

Thuis
Ik was blij, dat ik weer thuis was, maar kan er
nog steeds niet over uit, dat er zoveel dominees en pastoors in de concentratiekampen zaten en wij daar niets van merkten! Er werd niet
de moeite gedaan een stervende een troostwoord toe te spreken! Eensdeels kan ik ze dat
vergeven, omdat een ieder genoeg met zichzelf
te doen had en iedereen wilde het er zo goed
mogelijk vanaf brengen. Maar toch had ik van
een dominee of pastoor iets anders verwacht!

Terugblik
Het moreel werd in het kamp in december

1944 het meest geknakt, omdat 90% erop rekende dat de oorlog voor de Kerstdagen afgelopen zou zijn. Toen dat niet gebeurde, lieten
de meesten de moed zakken en dachten na hoe
lang het nu nog zou duren en ze gingen zitten
peinzen en denken aan hun vrouw en kinderen
of de boerderij, met het gevolg dat ze met geen
dommekracht uit de put waren te halen!
Ik hoop, Koelewijn, dat u hiermee tevreden
bent. Als er soms dingen zijn, die niet geheel
duidelijk zijn, dan moet u mij daar maar over
schrijven. Als het kan, zou ik dit schrijven graag
weer terug ontvangen. Wilt u zo goed zijn en
de fouten er voor mij uit halen, daar die er geloof ik wel in zullen zitten. Ik heb misschien
weinig namen genoemd, maar de meeste ben
ik vergeten, daar het al weer drie jaar geleden
is. Kunt u zorgen dat ik het adres krijg van J.
Schuiteman, omdat ik die eens wilde schrijven. Die dokter zal ik eens opzoeken en hem
de groeten doen.
Verder de hartelijke groeten aan allemaal van
soldaat M. van Twillert, kamp Suffisant te Curaçao.

’

Melis van Twillert

Dit artikel verscheen eerder in Bun Historiael 2018-1
(maart 2018) en 2018-2 (juni 2018).

Noten
1. Arbeitseinsatz was de benaming voor de
vaak gedwongen inschakeling in de Duitse
oorlogseconomie van arbeiders uit de bezette
gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het
Nederlands werd de term destijds letterlijk vertaald
met ‘arbeidsinzet’. In Duitsland zijn tussen 1938
en 1945 zo’n 7,7 miljoen arbeiders van niet-Duitse
origine ingeschakeld in de oorlogseconomie. In de
Duitse wapenindustrie bleek uiteindelijk de helft
van alle arbeidsplaatsen bezet te zijn door buitenlandse dwangarbeiders.
2. De Atlantikwall was een meer dan 5000 kilometer
lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens
de Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden
heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. Deze linie liep van Noorwegen, via
Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar
Frankrijk tot aan de grens met Spanje. Ze bestond
uit bunkers, kanonnen en mijnenvelden, maar werd
nooit geheel voltooid.
3. De Organisation Todt was een Duitse
bouwmaatschappij tijdens het bestaan van nazi-Duitsland, genoemd naar de oprichter Fritz Todt
en werd in 1938 opgericht. In 1945, toen het Derde
Rijk was gevallen, werd de organisatie opgeheven.
Organisation Todt was een Duitse overheidsorganisatie en aanvankelijk onderdeel van het Duitse
Ministerie voor Bewapening en Munitie. Na het uitbreken van de oorlog kreeg de organisatie steeds
meer bevoegdheden. In het kader van ‘Bouwen aan
een nieuw Duitsland’ gaf ze leiding aan de bouw
van de Atlantikwall.
4. De Feldgendarmerie was de militaire politie van de
Wehrmacht, aanvankelijk bedoeld om transporten
te begeleiden en deserteurs op te sporen. Maar
vanaf september 1944 werd ze ook ingezet tegen
verzetsgroepen. Vanwege de ketting om hun nek
werden deze soldaten wel ‘kettinghonden’ genoemd. Veruit de meeste leden van de Feldgendarmerie waren Rijksduitsers; velen van hen woonden
al jaren in Nederland en spraken onze taal. Bij elke
Wehrmachtkommandantur waren 30 Feldgendarmen
ingedeeld.
5. De Ortskommandantur was gevestigd in villa Mezzo
Monte (midden op de berg), Regentesselaan. De
Ortskommandant was de militaire tegenhanger van
de burgemeester.
6. Laan 1914 verwijst naar de Belgische vluchtelingen,
die onder andere in Amersfoort onderdak vonden.
Hier verwijst de naam naar het concentratiekamp
Amersfoort. Vanaf 1941 deed het voor de Duitse
bezetters dienst als Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort (Politiedoorgangskamp). Het was een
transitkamp voor uitzending naar Duitsland, maar
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het voldeed zeker ook aan de criteria voor werkkamp of strafkamp. Op 18 augustus 1941 kwamen
de eerste gevangenen, een groep van bijna 200
communisten, uit kamp Schoorl.
Het waren overigens niet alleen politieke tegenstanders van het naziregime die gedurende
de oorlogsjaren in het kamp terechtkwamen.
De grootste groep bestond uit opgepakte onderduikers, meestal jongens en mannen die
aan de arbeidsinzet hadden willen ontkomen
en nu in Amersfoort werden ‘voorbereid’ op
tewerkstelling in Duitsland. Ook mensen die zich
aan zogenaamde ‘economische vergrijpen’ hadden
schuldig gemaakt, zoals zwarthandelaren, slachters
zonder vergunning en palingverkopers kwamen in
het kamp terecht. Ook de Puttenaren werden eerst
in kamp Amersfoort ondergebracht. In 1943 werd
de bevolking van het kamp nagenoeg geheel overgebracht naar kamp Vught. Dit om een verbouwing
en vergroting van kamp Amersfoort mogelijk te
maken tot de Vergrote Politiegevangenis Amersfoort.
7. Kotälla was een van de beruchtste kampbeulen
van Amersfoort en had als bijnaam ‘De beul van
Amersfoort’. Hij stond onder andere bekend om
zijn wreedheid tijdens het dagelijks appèl, waarbij
hij gevangenen schopte en sloeg met een knuppel.
In één geval liet hij bij wijze van strafexercitie gevangenen op hun rug liggen en liep dan met zijn
laarzen stampend over de liggende mensen. In
andere gevallen liet hij zijn herdershonden los op
de gevangenen. Hij had er schik in om de gevangenen slechts vijf minuten de tijd te gunnen om
hun warme maaltijd te verorberen. Hij schopte ook
tussen de benen van de gevangenen; in het kamp
werd dit de ‘Kotälla-trap’ genoemd. Kotälla maakte
diverse keren deel uit van een vuurpeloton.
8. De ‘rozentuin’ was een afgescheiden deel van de
appèlplaats waar de gevangenen voor straf urenlang moesten stilstaan en ook wel mishandeld
werden. De punten van het prikkeldraad werden
door de gevangenen doornen van rozen genoemd.
Ze ontstond de schertsnaam ‘rozentuin’.
9. Neuengamme was een Duits concentratiekamp
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het kamp
ligt zo’n achttien kilometer ten zuidoosten van
Hamburg bij het dorp Neuengamme. Dit kamp
bezat geen gaskamers of vergelijkbare methoden
om mensen massaal van het leven te beroven.
Desondanks stierven er meer dan 42.900 mensen
door de onmenselijke toestanden in het kamp,
waaronder epidemieën en gebrek aan voedsel.
Tijdens de oorlog verbleven ongeveer 106.000
mensen in Neuengamme. Bij aankomst moesten
alle persoonlijke bezittingen worden afgegeven.
Vervolgens werd al het lichaamshaar afgeschoren
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en kreeg men in plaats van de eigen naam een
nummer op een zinken plaatje, dat om de nek gedragen moest worden. De SS probeerde de morele
en psychische weerstand van de gevangenen te
breken door hen in vernederende omstandigheden
te laten leven en werken. De barakken waren overvol, sanitaire voorzieningen waren ontoereikend en
enige privacy was er niet. Men kreeg onvoldoende
voedsel en moest zware arbeid verrichten. De dag
was zo strikt ingedeeld dat er nauwelijks een vrije
minuut overbleef.
10. Een kapo was een gevangene in een nazikamp in
de Tweede Wereldoorlog, die als taak had op de
andere gevangenen toe te zien. Hij moest voor de
SS het werk van de gevangenen begeleiden en was
verantwoordelijk voor hun resultaten. Kapo’s kregen voor hun verdiensten verschillende privileges,
bijvoorbeeld alcohol. In grotere kampen was ook
sprake van Oberkapo’s, de bazen van de ‘gewone’
kapo’s. Kapo’s waren vaak misdadigers die deze
functie aangeboden kregen om een zwaardere straf
te ontlopen. Het woord schijnt uit het Italiaans te
komen en betekent dan zoiets als voorman.
11. Het kamp Husum lag in Noord-Friesland, op circa
5 kilometer ten noordoosten van het dorp Husum.
Het kamp werd op 26 september 1944 in gebruik
genomen als onderdeel van een veel grootschaligere fortificatie, bekend als de Friesenwall. Het
kamp heeft slechts drie maanden bestaan. Gedurende de herfst van 1944 hebben er in totaal 2500
mensen uit 14 landen gevangen gezeten, van wie
tussen de 300 en 500 dit verblijf niet overleefden.
Op 25 september werden circa 1500 gevangenen
met veewagons van de Deutsche Reichsbahn vanuit
kamp Neuengamme hierheen gebracht, op 20 oktober volgden nog eens 1000 gevangenen afkomstig
uit Neuengamme.
De gevangenen moesten in het moerassige gebied
onder toezicht van de kapo’s allerlei werkzaamheden ten behoeve van het Duitse leger verrichten,
zoals het graven van tankgrachten. Ze stonden
daarbij de hele dag in het koude water. ’s Morgens en ’s avonds werden ze door de straten van
Husum gedreven. In december 1944 was de Friesenwall als gevolg van de nieuwe militaire situatie
nutteloos geworden, waarna het kamp Husum-
Schwesing werd opgedoekt. Alle overlevenden werden teruggebracht naar Neuengamme.
12. De Reichsarbeitsdienst (RAD) was een organisatie die door nazi-Duitsland was opgezet om de
werkloosheid terug te dringen, analoog aan de
werkverschaffing in Nederland. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de RAD ingezet ter ondersteuning van de Wehrmacht. Tijdens de oorlog was de
Reichsarbeitsdienst geclassificeerd als ondersteu-

nend onderdeel van de krijgsmacht. Gedurende de
inval in Noorwegen en de inval in de Benelux en
Frankrijk werden honderden eenheden van de RAD
ingezet om de troepen aan het front te voorzien
van voedsel en munitie; ook repareerden zij wegen en vliegvelden. Tijdens de rest van de oorlog
werden zij op grote schaal ingezet, onder meer
bij de bouw van de Atlantikwall. De RAD vervulde
niet alleen ondersteunende functies, maar werd
ook rechtstreeks ingezet in de oorlog zoals bij het
luchtafweergeschut en aan het oostfront als infanterie-eenheid.
13. Melis van Twillert spreekt hier van difterie. Of hij
eigenlijk dysenterie bedoelde, is niet meer na te
gaan.
14. Ladelund is een gemeente in de Sleeswijk-Holstein
en ligt aan de grens met Denemarken. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd in Ladelund een
buitenkamp van Neuengamme geopend. Het kamp
bestond van 1 november tot 16 december 1944. De
ruim 2000 gevangenen moesten werken aan de
Friesenwall, een verdedigingslinie aan de kust van de
Noordzee. Hitler had op 28 augustus 1944 het bevel
gegeven om de linie van de Nederlandse grens tot
de Deense grens aan te leggen uit angst voor een
invasie vanuit zee. In totaal hebben 22.000 gevangenen aan het project gewerkt. De helft daarvan kwam
uit Nederland, de andere helft uit Denemarken,
Frankrijk en Polen. De gevangenen moesten 12 uren
per dag werken, 7 dagen per week. De Friesenwall
had een lengte van ongeveer 250 kilometer, toen het
project in februari 1945 werd stopgezet. In de zes
weken dat kamp Ladelund bestond, overleden 301
gevangenen, onder wie 111 mannen die tijdens de
razzia van Putten waren opgepakt.
15. De Hermann Göring Werke vormden samen met
IG-Farben en de Vereinigte Stahlwerke AG de grootste industriële onderneming in het Derde Rijk en
richtte zich in alles op de instandhouding en uitbreiding van de Duitse oorlogsindustrie. Rondom
Salzgitter waren een viertal concentratiekampen

met niet minder dan 5.650 dwangarbeiders.
16. Soldatenbrood.
17. In 1922 had Ernst Heinkel de Heinkel-Flugzeugwerke in Warnemünde-Rostock opgericht. De
Heinkel-vliegtuigfabrieken zouden op luchtvaartgebied niet minder dan 1352 patenten verzamelen. Oorspronkelijk werden er watervliegtuigen
en burgervliegtuigen gebouwd, maar later ook
jachtvliegtuigen en bommenwerpers. Toen Adolf
Hitler aan de macht kwam, vormden de ontwerpen
van Heinkel een essentieel onderdeel van de groeiende kracht van de Luftwaffe in de aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog. In 1938 werd het allereerste
vliegtuig (Heinkel He 176) met een raketmotor
getest. Een jaar later bouwde Heinkel zijn eerste
straalvliegtuig (Heinkel He 178). Ernst Heinkel
stond echter bekend als tegenstander van Hitler en
in 1942 werden zijn fabrieken door het naziregime
overgenomen.
18. In Ravensbrück werden tussen 1939 en 1945
132.000 vrouwen en kinderen, 20.000 mannen en
1.000 vrouwelijke tieners als gevangene geregistreerd. De gevangenen, onder wie Roma, Sinti,
politieke gevangenen, verzetsstrijders en joden,
kwamen uit veertig landen. Er werden 900 Nederlandse vrouwen gevangen gehouden, onder wie
75 met een joodse achtergrond. De vrouwen werden ingezet als dwangarbeider. Tussen de 20.000
en 30.000 gevangenen zijn overleden. Andere
bronnen spreken van 90.000 tot 92.000 slachtoffers. Zij kwamen om door executies, honger of
ziekte of als gevolg van medische experimenten.
19. Malchow ligt in Mecklenburg-Vorpommern en had
een relatief klein concentratiekamp. De gevangenen moesten werken in de plaatselijke munitiefabriek.
20. De UNNRA is de United Nations Relief and Rehabilitation Administration, een instelling van de
Verenigde Naties die bezig was met hulpverlening
en herstel.
21. Onduidelijk is welke inrichting wordt bedoeld.
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‘Nieuwe’ zwerfsteenvondsten
in de Zanderij Crailoo
De bijvangst van graafwerkzaamheden in 2018
Sander Koopman
De Zanderij Crailoo is een oude spoorwegzanderij gelegen tussen Hilversum en Bussum.
Het zuidelijk deel van deze zanderij is van oudsher een gebied waar veel zwerfstenen zijn
aangetroffen (Coesèl, 2002). Eind 2018 zijn bij graafwerkzaamheden voor natuurontwikkeling
enkele tientallen stenen gevonden die tot dusverre nog niet bekend waren. In dit artikel
worden de nieuw gevonden stenen beschreven en worden de vondsten in een historische en
geologische context geplaatst.

Korte historie van de Zanderij Crailoo1
In 1874 kwam de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort gereed. Deze spoorlijn, aangelegd door de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), liep dwars
over de heide tussen Hilversum en Bussum.
Al snel na de aanleg begon de HIJSM met het
afgraven van zand in de directe omgeving van
de spoorlijn. Zo was er rond 1900 met name
in het zuidelijk deel al een flink stuk afgegraven. De Zanderij had toen aan de zuidzijde
haar uiterste begrenzing reeds bereikt. De vele
zwerfstenen die er werden gevonden, trokken
de aandacht van natuurkenner E. Heimans.
Hij schreef in de periode 1909-1913 diverse artikelen over de natuur in de Zanderij Crailoo.
Tussen 1911 en 1914 pachtte hij in het uiterste
zuidwesten van de Zanderij een stukje grond
bedekt met vele zwerfstenen, met het oogKaart van het zuidelijke deel van de Zanderij
Crailoo. Gemarkeerd: H = locatie voormalige
zwerfsteenstapel van ‘Heimansterreintje’,
omcirkeld = locatie van de drie aangetroffen
zwerfsteendepots, doorgetrokken lijn = gebied met
keien langs de spoorlijn, streepjeslijn = globale
begrenzing van de uiterste uitbreiding van het
landijs, 4, 5, 6 = waarnemingslocaties van profielen
(zie afbeeldingsnummers) (Topografische kaart van
Nederland 1:25.000 blad 31F-32A, Kadaster, 2011).
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merk om dit terreintje voor het nageslacht te
behouden.
Maar in de zomer van 1914 werd de pacht
ontbonden en vrij snel daarna zijn de zwerfstenen op een hoop gegooid en geleidelijk aan in
de vergetelheid geraakt. De zandwinning ging
nog door tot 1970. Daarna huisvestte de Zanderij meerdere functies, zoals – onder meer –

een graszodenkwekerij, zwembad, sportvelden, natuur en een golfbaan. Een deel
van het terrein is nog altijd in gebruik bij
de spoorwegen, tegenwoordig als opslagplaats en werkplaats van Voestalpine Railpro, een bedrijf in spoormaterialen. Het
deel van de Zanderij ten westen van de
Naarderweg werd vanaf 1998 omgevormd
tot natuurgebied. Bij die werkzaamheden
kwam de stenenhoop op het vroegere terreintje van Heimans weer aan het licht.
Deze stenen zijn toen verwerkt langs de
wandelroute Heimans Zwerfkeienpad.

Geologische opbouw
De ondergrond van de Zanderij bestaat
uit grofzandige fluvioglaciale afzettingen,
gevormd aan het eind van het Saalien.
Deze hebben een totale dikte (inclusief
het afgegraven deel) van maximaal zo’n
15 meter. In de bovenste meters zijn de
fluvio-glaciale afzettingen plaatselijk gestuwd (zoals onder meer opgetekend
door Koning, 1899), maar meer onderin
is het pakket volledig onverstoord. De
fluvioglaciale afzettingen zijn aan de bovenkant bedekt door een keileemlaag van
0,5-1,5 meter dik. Bij de afgravingen is deze laag
verdwenen, maar in de directe omgeving van
de Zanderij is de keileemlaag nog aanwezig
en op diverse plekken tijdens graafwerkzaamheden aan het licht gekomen (Ruegg & Koopman, 2010; Koopman, 2018). Steevast kwamen
hierbij ook nieuwe zwerfstenen tevoorschijn.
Het keileemvoorkomen in en rond de Zanderij
maakt deel uit van het keileemplateau van de
Aardjesberg dat zich uitstrekt vanaf de vroegere
Wereldomroep tot onder de woonwijken van
Hilversum Noord. Tijdens de afgraving van de
Zanderij is de noordelijke begrenzing van het
keileemplateau niet gekarteerd, maar op basis
van de spreiding van zwerfstenen lijkt het erop
dat de grens van de keileem zo’n 100 m ten zuiden van de Natuurbrug heeft gelegen. Ten noorden van deze lijn zijn geen zwerfsteenvondsten
meer bekend (persoonlijke waarneming; mondelinge mededeling van R.T. van Balen).

Topografische kaart van het gebied van de Zanderij
rond 1900 (Chromotopografische kaart van het
Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000, blad 387).

Het ontstaan van de ondergrond van de
Zanderij laat zich als volgt verklaren (Ruegg
& Koopman, 2010; Koopman, 2017). Aan het
eind van het Saalien werd door het landijs in
een eerste stuwingsfase de stuwwal van Hilversum gevormd, die waarschijnlijk met een
S-vormige boog doorliep richting Laren. Na
deze stuwingsfase trad een smeltfase op
waarbij op de plaats van de Zanderij een dal
ontstond, dat aan het eind van de smeltfase
volledig werd opgevuld met smeltwaterafzettingen. De fluvioglaciale afzettingen werden
tijdens een latere uitbreidingsfase overreden
door het landijs. Hierbij ontstond de keileemlaag en werden door het ijs vele zwerfstenen
gedeponeerd. Door het overrijden van het ijs
zijn de fluvioglaciale afzettingen in de bovenste
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Gegeneraliseerd geologisch profiel van het zuidelijk
deel van de Zanderij Crailoo. Met de stokjes in
het midden is aangegeven welke delen van het
profiel zichtbaar zijn op de afbeeldingen 4, 5 en
6 (bronnen: www.dinoloket.nl boring
B32A0002 en eigen waarnemingen).

Hoe zijn deze zwerfstenen in de grond gekomen? Om hierop meer zicht te krijgen, werd
Har van Duin geïnterviewd, oud-medewerker
van de NS-bovenbouwwerkplaats Crailoo. Hij
werkte daar ten tijde van de afgraving en had
contact met personen die bij de afgraving betrokken waren. Uit zijn relaas blijkt dat grote
stenen bij elke afzanding (de afgraving verliep
in lagen) opnieuw dieper in de grond werden
begraven, ze werden dus niet of nauwelijks
verplaatst. Kleinere stenen werden groepsgewijs in de grond begraven, dus in depots, in de
buurt van de plek waar ze lagen. Hieruit blijkt
wel dat men de zwerfstenen geen (financiële)
waarde toedichtte en men er het liefst met zo
min mogelijk moeite vanaf wilde komen. Direct
in de buurt begraven was dan ook een voor de
hand liggende optie.

meters plaatselijk gestuwd geraakt.
Na het Saalien zijn er in het gebied
van de Zanderij in geologisch opzicht – behoudens erosie en lokale
dekzandafzetting tijdens het Weichselien – geen wezenlijke veranderingen meer opgetreden waardoor
we hier nu nog steeds keileem en
zwerfstenen direct aan het oppervlak vinden.

Zwerfstenenvondst eind 2018
Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van natuurontwikkeling, uitgevoerd in november 2018, schampte de graafmachine de top van drie tot dan toe onbekende
stenendepots. De depots zijn alle drie opgegraven, waarbij verkleuringen in de grond aan het
licht kwamen. Deze verkleuringen wijzen erop
dat er gegraven was ten tijde van de depositie
van de stenen. Hiermee is dus bewezen dat de
stenen door menselijk handelen begraven waren. Ze zijn na het opgraven van de depots tijdelijk, in afwachting van de definitieve inrichting
van het gebied, in drie hopen en los neergelegd.
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Ontsluiting in de bodem van het zuidelijk deel
van de Zanderij, nabij het GAD-scheidingsstation,
februari 2010. Zichtbaar zijn horizontaal gelaagde
en onverstoorde fluvioglaciale afzettingen. Het
maaiveld ligt hier op 3,85 m +NAP (foto Sander
Koopman).

Algemene beschrijving
In totaal waren er 39 nieuw gevonden stenen in
determineerbare toestand. Deze stenen zijn gedetermineerd2 en staan in detail beschreven en

Soort

Aantal

Graniet

16

Gneis, gneisgraniet

9

Ganggesteente (apliet, pegmatiet)

2

Gabbro

2

Migmatiet

2

Porfier

1

Dalazandsteen

6

Totaal

39

stenen worden aangeduid als gidsgesteenten.
Volgens de regels van de methode moeten er
minimaal honderd gidsgesteenten geteld worden, maar dat aantal was hier bij lange na niet
beschikbaar. In dit onderzoek kon slechts voor
zeventien van de 39 stenen de herkomst met
een redelijke mate van zekerheid worden vastgesteld (zie tabel 2 en bijlage 1). De representativiteit van deze telling is dus beperkt. De Hesemannformule bestaat altijd uit vier (of vijf,
indien één gebied 100% heeft) cijfers met een
totale som van tien, bijvoorbeeld ‘5113’. Voor
de zeventien onderzochte stenen komt deze
formule uit op: 2620. De betekenis hiervan is:

Tabel 1: indeling van de gedetermineerde stenen
naar soort.

afgebeeld in bijlage 1 (zie tabel 1 voor een indeling van de gevonden stenen). Het zijn allemaal
noordelijke zwerfstenen, dus meegevoerd door
het landijs uit Scandinavië. Qua samenstelling
zijn de granieten en gneizen het meest vertegenwoordigd, daarna gevolgd door Dalazandsteen, een specifiek type paars gekleurde zandsteen. In mindere mate zijn vertegenwoordigd:
ganggesteenten, gabbro’s en migmatiet. Tot
slot is er één porfier aangetroffen. De afmeting
van de stenen varieert van 30 cm lengte voor de
kleinste exemplaren tot ruim 1,5 meter lengte
voor de grootste.

Hesemanntellingen en herkomst
De Hesemanntelling is een methode om in
een eenvoudige formule direct zichtbaar te
maken waar voor een op één locatie gevonden set zwerfstenen het zwaartepunt ligt qua
herkomstgebied. In de Hesemanntelling tellen uitsluitend mee de kristallijne gesteenten
waarvan het herkomstgebied bekend is. Zulke

2 = 20 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 1 (west-Finland, noordZweden, Ålandseilanden, Botnische Golf)
6 = 60 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 2 (midden-Zweden, streken
als Dalarna en Uppland)
2 = 20 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 3 (zuid-Zweden, streken als
Småland, Blekinge en Skåne)
0 = 0 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 4 (Noorwegen, Osloregio)

Dit getal is vergeleken met een aantal eerder
uitgevoerde Hesemanntellingen in de omgeving van Hilversum (zie tabel 3). Uit deze tellingen blijkt het volgende. Gesteenten uit Finland,
Noord-Zweden en de Botnische Golf komen
weinig voor in de omgeving van Hilversum.
Gesteenten uit de omgeving van Oslo komen
hier (bijna) helemaal niet voor. Negen van de
tien tellingen hebben  60 procent gesteenten
uit Midden-Zweden. Het percentage stenen
afkomstig uit Zuid-Zweden varieert van 0-40
procent. De nieuwe zwerfsteentelling van de

Groep

N

H1

H2

H3

H4

Kristallijn, herkomst bekend

17

4

10

3

0

Kristallijn, overig

16

Sedimentair, herkomst bekend

6

Sedimentair, overig

0

Totaal

39

3

0

6*
4

16

Tabel 2: indeling van de gedeter
mineerde stenen op hoofdgroep
en herkomst. H1 – 4 =
Hesemanngebied 1 t/m 4.
* telt niet mee in de Hesemanntelling.
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Sleuf met in de wand een keileemlaag met zwerfstenen, liggend op fluvioglaciale afzettingen, langs de
toegangsweg naar de Sportvallei, juni 2004 (foto Sander Koopman).

Sterk verweerde keileemlaag (bruin, bovenin de foto) op fluvioglaciale afzettingen, Witte Kruislaan, april
2013 (foto Sander Koopman).
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Noordelijke zwerfstenen gevonden bij de aanleg van een waterleidingsleuf langs de Witte Kruislaan, april
2013. Diverse granieten en blokken Dalazandsteen (foto Sander Koopman).

De zwerfstenen zijn net ontdekt tijdens de graafwerkzaamheden en worden opgegraven (foto Joost Tilborghs).
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Toponiem

X

Y

Aantal
stenen

Hesemann
formule

Kraailosche Heide*

140,000

472,000

64

0640

Hilversum (1)*

140,000

474,000

28

01000

Wereldomroep

139,950

472,950

38

1900

Aardjesberg

141,070

473,580

129

01000

Gravenstaete 1

139,740

471,450

85

01000

Gravenstaete 2

139,740

471,450

59

0910

Zonnelaan

139,520

471,175

80

01000

Mediapark midden (a)

140,210

472,190

Onbekend

0810

Hilversum noord (b)

Onbekend

Onbekend

Onbekend

1540

Zanderij Crailoo (c)

139,980

473,100

17

2620

Zanderij Crailoo levert 60 procent herkomst
Midden-Zweden op, 20 procent Noord-Zweden
en Ålandseilanden en 20 procent Zuid-Zweden.
Als we rekening houden met het gegeven dat de
steekproef klein is en kleine aantallen daardoor
al een grote invloed op de percentages kunnen
hebben, past de uitkomst goed bij de reeds bekende gegevens uit de directe omgeving. Het
hoge percentage Dalazandsteen onder de nieuw
beschreven stenen is hiermee in overeenstemming, want deze steensoort komt ook uit Midden-Zweden. Onder de nieuw gevonden stenen zijn de volgende soorten typerend voor de
zwerfstenenassociatie van het Gooi (zie bijlage
1 voor foto’s): het grote aantal Uppsalagranieten
(zes stuks, wit-zwart gevlekt), Smålandgranieten (rood), Stockholmgraniet (grijs), gneizen
en de veel voorkomende paarse Dalazandsteen
(zes stuks). Betrekkelijk zeldzaam in het Gooi
zijn de Rödögraniet, Grijze Revsundgraniet en
de Älvdalenporfier.

Tabel 3: Hesemann tellingen
in Hilversum. Bronnen:
zwerfsteentellingenarchief van
J. G. Zandstra, (a): Ruegg &
Koopman (2010, p. 86), (b):
Ruegg, 1995, (c): dit onderzoek.
* coördinaten waarschijnlijk niet
juist en later toegevoegd.

Nog meer zwerfstenen?
Ondanks het feit dat de Zanderij de afgelopen
jaren al vele tientallen zwerfstenen heeft opgeleverd, lijkt het er steeds meer op dat het eind
nog niet in zicht is. De vondst van 2018 kwam
onverwachts en brengt de vraag met zich mee
hoeveel stenen er in zijn totaliteit nog in de
grond verstopt zitten. Het deel ten oosten van
de Naarderweg is na de afzanding niet meer
afgegraven en biedt naar alle waarschijnlijkheid
nog kansen op het voorkomen van steenhopen
in de ondergrond. Op instigatie van prof. dr.
Ronald van Balen is door de auteur samen met
hem een veldverkenning uitgevoerd langs de
westelijke zijde van de spoordijk. Hierbij zijn
onderlangs de dijk zo’n 25 tot nu toe ongedocumenteerde zwerfstenen waargenomen met
een doorsnede tot maximaal plus minus een
meter, helaas steeds meer bedekt met afgevallen bladeren en overgroeid door struiken en

Uitsnede uit de geologische
oppervlaktekaart van
Hilversum (deel van
afbeelding 4 uit Koopman,
2018). ‘Formatie van
Drente’ is in de geologie
de benaming voor alle
afzettingen die met het
landijs te maken hebben.
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Zwerfsteen aan de voet van
de spoordijk (foto Sander
Koopman).

Overzichtsfoto van het gebied waar de nieuwe zwerfsteenvondsten zijn
gedaan, met de drie steenhopen. Links op de achtergrond het kantoor van
het Goois Natuurreservaat (foto Sander Koopman).

mossen. Deze zwerfstenen zijn waarschijnlijk
in de buurt van de spoordijk gevonden en daar
tijdens het afzanden naartoe versleept, omdat
de spoordijk niet werd afgezand. Daar lagen de
stenen dus het minst in de weg.
Uit deze vondsten blijkt wel dat de Zanderij
op het gebied van zwerfstenen nog verrassingen voor ons in petto heeft. Na de afwerking
van het ‘Heimansterreintje’ in 1914 leek het
doek gevallen voor de zwerfstenen van de Zanderij Crailoo. Door het werk tijdens de verdere
afgraving zijn de stenen na 1914 aan het oog
onttrokken en toevertrouwd aan de bodem.
Maar vanaf 1998 komen ze zo zoetjesaan allemaal weer aan het licht! Voor de stenen die
zijn of nog worden gevonden in het gebied van
het Goois Natuurreservaat (GNR) geldt dat ze
zichtbaar neergelegd zullen worden in de directe omgeving van de vondstlocaties, waardoor ook toekomstige generaties ervan kunnen
genieten en de glaciale ontstaanswijze van het
landschap direct kunnen aflezen.
Hiermee wordt alsnog recht gedaan aan de
opvattingen van Heimans, die terecht van mening was dat het zuidelijk deel van de Zanderij een – voor het zuidwestelijke Nederlandse
stuwwallengebied – geologisch unieke locatie
is. Uniek vooral vanwege de hoge concentratie

van zwerfstenen, de grote oppervlakte keileem
die in de omgeving nog aanwezig is, en het
dankzij deze fenomenen herkenbaar zijn als
een locatie waar de rand van het Saalien land
ijs heeft gelegen. Voor de zwerfstenen die op
andere terreinen liggen, zoals bij de spoordijk,
is het GNR waakzaam teneinde te waarborgen
dat de stenen niet ooit nog eens worden versleept naar heel andere locaties waardoor de
samenhang tussen stenen en landschapsgenese verloren zou gaan.

Dankwoord
Bij dit onverwachts zwerfstenenproject ben ik
door meerdere mensen voortreffelijk geholpen,
waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. Allereerst
gaat mijn dank uit naar Joost Tilborghs (Stichting Goois Natuurreservaat) voor het tijdig signaleren van de vondsten, voor informatie over
de vondstcontext en voor het reviewen van dit
artikel. Voorts dank aan Ruud de Groot, kraanmachinist bij de firma Van Oostrum, voor extra informatie over de vondstcontext. Dank aan
Har van Duin, oud-medewerker bij NS Bovenbouwwerkplaats Crailoo voor informatie over
de werkwijze tijdens het afzanden. Tot slot mijn
grote dank aan drs. Wim Dubelaar, TNO-Ge-
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Nr.

Hoofdsoort

Verbijzondering

Herkomstgebied

1

Graniet

Rödögraniet?

1 omgeving Rödö, noord-Zweden

2

Gneis

-

3

Gneis

-

4

Gneis

-

5

Zandsteen

6

Apliet-pegmatiet

7

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

8

Gneisgraniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

9

Gneis

Ogengneis

-

10

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna, midden-Zweden

11

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna, midden Zweden

12

Porfier

Älvdalenporfier type
Blybergporfier

2 Dalarna, midden-Zweden

13

Migmatiet

14

Graniet

Biotietgraniet

-

15

Gneis

Ogengneis

-

16

Pegmatiet

-

-

17

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna

18

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

19

Gneisgraniet

-

-

20

Graniet

-

-

21

Graniet

Ålandgraniet?

1 Ålandeilanden, Botnische Golf

22

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

23

Migmatiet

-

-

24

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna

25

Graniet

Smålandgraniet

3 Småland, zuid-Zweden

Grijze Revsundgraniet?

1 Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, noord-Zweden

26

Graniet

27

Apliet-pegmatiet

Dalazandsteen

Bijlage: voorlopige determinatie
Onzekere gidsgesteenten hebben
herkomstgebied.

Dalarna
-

1

2

-

3

4

5

-

28

Zandsteen

29

Gabbro

Dalazandsteen

-

Dalarna

30

Gneis

-

31

Graniet

Vängegraniet?

2 Uppland, midden-Zweden

32

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

33

Graniet

Karlshamngraniet

3 Blekinge, Småland, Skåne,
zuid-Zweden

34

Gabbro

35

Graniet

Stockholmgraniet

2 Uppland, midden-Zweden

36

Graniet

Växjograniet

3 Omgeving Småland, zuid-Zweden

37

Graniet

Rode Revsundgraniet?

1 Ångermanland, noord-Zweden

38

Gneisgraniet

Uppsalagraniet?

2 Uppland, midden-Zweden

39

Graniet

Witte Upplandgraniet?

2 Uppland, midden-Zweden

-

6

7

8

van 39 in de Zanderij Crailoo gevonden zwerfstenen, eind 2018. Determinatie: S. Koopman & W. Dubelaar.
een vraagteken achter de naam. Stenen die meetellen in de Hesemanntelling, hebben een cijfer voor het

9

17

25

33

10

18

26

34

11

19

27

35

12

20

28

36

13

21

29

37

14

22

30

38

15

23

31

39

16

24

32
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ologische Dienst Nederland, voor ondersteuning bij de gesteentedeterminatie en het reviewen van dit artikel en aan prof. dr. Ronald van
Balen, Vrije Universiteit en TNO-Geologische
Dienst Nederland, voor het veldbezoek in de
Zanderij Crailoo, het verstrekken van informatie over bestaande zwerfsteentellingen in de
omgeving en het reviewen van dit artikel.

Noten
1. Grotendeels gebaseerd op: Coesèl, 2008.
2. Verantwoording determinatie: het betreft een
voorlopige determinatie, uitgevoerd op basis van
macroscopische kenmerken. Er is gekeken naar:
samenstellende mineralen, globale verhouding tussen de mineralen, schikking en vorm van de mineraalkorrels, eventuele texturen. Bij de determinatie
is gebruik gemaakt van: Elseviers Zwerfstenengids,
Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten,
Grondboor & Hamer Staringia 14, Het Keienboek,
Tirion’s Stenengids. De determinatie is gecontroleerd door natuursteenexpert drs. Wim Dubelaar,
werkzaam bij TNO-Geologische Dienst Nederland.
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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 18 september: Ronald Polak over de afmars van het Duitse leger na
de bevrijding van Nederland in 1945.
 Woensdag 20 november: Sander Koopman over afzanding in 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
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Een eeuw geleden

Misdadige Straatschenderij
De heer v.d. Meulen deelde Vrijdag in uw veelgelezen blad een staaltje mee van verregaande
straatschenderij. Het ware te wenschen, dat
alle ouders zich eens even in de plaats van
den heer v. d. Meulen stelden en zij zich eens
indachten, hoe het hun smaken zou, als zij, of
hun oude vader, zulk een tuimeling deden. Dat
de ouders in de tweede plaats dit geval eens
met hun kinderen bespraken en hun de vraag
voorlegden, hoe zou je het vinden als moeder in de duisternis eens over zoo’n moedwillig omgetrokken hek de beenen brak. Dat in
de derde plaats de ouders hun kinderen met
klem aanraadden, wanneer speelmakkers of
schoolkameraden zulke gemeene en lage streken uithaalden, zij hun makkers moesten waarschuwen, dit niet te doen en dat zij anders de
schuldigen zouden bekend maken.
LAF ZIJN DIE JONGENS, die hun makkers
zulke streken zien uithalen, zonder daartegen
op te komen en DUBBEL LAF, JA KARAKTERLOOS, ALS ZIJ UIT VREES VOOR ZULKE APACHEN STILZWIJGEND TOEZIEN.
De heer v.d. Meulen ziet, hoe ondergeteekende het geheel eens met hem is en geen woorden sterk genoeg acht, om zulke boevenstreken te veroordeelen.
Maar, wat de laatste helft van het ingezonden
stuk betreft, moet ik zeggen, dat de heer Commissaris u wat om den tuin geleid heeft. Uw
ongeluk gebeurde VER van de school en op ZATERDAGAVOND. Heeft u den heer Commissaris niet de vraag gesteld, of de politie heel den
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lieven Zaterdag geen omgehaalde hekken heeft
zien liggen? Die hekken hebben daar dan van
Vrijdagavond gelegen, daar Zaterdagmiddag
en -avond geen school is. De schuld te werpen
op de leerlingen der Ambachtsschool of Burgeravond-school is wel gemakkelijk, maar gaat
in dit geval niet op, of zoo het waarlijk een
boefje uit die scholen was, dan is de politie
even schuldig, die een heelen dag zoo’n hek
laat liggen.
De heer Commissaris heeft het zich wat al
te gemakkelijk gemaakt, om de schuldigen van
dergelijke misdadige straatschenderij aan te
wijzen. Als leeraar aan beide inrichtingen heb
ik evenveel recht te zeggen, als ik mij op dat
standpunt stelde, waarvoor ik wel oppassen
zal, — de schuld daarvan ligt bij de politie. Stel,
dat het waar is, en die leerlingen al die schanddaden in Hilversum op hun briefje krijgen, dan
vraagt ieder zich af, is dat groote corps politie-agenten dan niet in staat om er eens één te
betrappen? Want het enig afdoend middel, dat
u aanprijst, wordt door onzen directeur onverbiddelijk gehandhaafd. Wie op straatschenderij betrapt wordt, wordt voor een tijd van de
school verwijderd met een brief aan de ouders
en bij herhaling volgt wegzending voor goed.
Nu moet u niet meenen, geachte heer, dat ik
beweer, de leerlingen dezer inrichtingen gaan
vrij uit. Volstrekt niet. Het gedrag van enkele,
heusch van zeer enkele slechtopgevoede knapen, stuit mij en alle leeraren tegen de borst.
Dat geval van het afhalen van een blind von-

den we ergerlijk, vooral omdat het daarna met
kracht tegen een ander raam gesmeten werd.
Stel u de schrik in dat gezin voor. Juist dit laatste was het ingemeene. Het afhalen was echter
een eigenaardige illustratie van politie-toezicht.
Deze manier van toezicht uitoefenen spoort de
brutaalsten aan eens onder het oog van de politie een sterk stukje uit te halen. En dat zoo iets
gebeuren kon, bewijst, dat het politie-toezicht
niet tactisch is. Ik weet wel, de beste stuurlui
staan aan wal en het is verre van mij de politie te oordeelen, doch, als ik in het hart der
jongens kijk, dan zie ik dat hun het naar huis
brengen als kleine jongens gruwelijk tegenstaat
en — hen prikkelt om iets uit te halen. Er zijn
jongens, die een straatje omloopen en niet met
den stroom meegaan, omdat zij niet thuis gebracht willen worden. Met dit feit moest de politie rekening houden, of acht zij een anderen
weg beter, dan moet de politie zoo sterk optreden, dat overtreding zonder gesnapt te worden
niet mogelijk is, anders boet de politie er haar
eigen gezag bij in.
Nog eens de heer Commissaris heeft het zich
wat al te gemakkelijk gemaakt, om de schuldigen van dergelijke misdadige straatschenderij
aan te wijzen. Die ruim 400 jongens verdienen
een betere beoordeeling. Hun vrije avonden
besteden zij, om zich theoretisch te vormen
voor hun vak, terwijl honderden jongens den
ganschen avond de straten slijpen. Neen, onze
jongens. zijn de slechtsten niet, al wordt de
straat bij het uitgaan der school wat rumoerig.
Is dat niet verklaarbaar? Heeft u nooit een H. B.

S. of Gymnasium zien uitgaan? Wat hebben die
studenten dan vaak behoeften om hun longen
eens uit te zetten, of hun spieren te oefenen. Ik
zag ze eens een kar met fruit opnemen en hun
waren ventten ze uit, dat een Huizer botboer
op zulke longen jaloersch zou worden. Waren
dat ook apachen?
Maar die gemeene streken dan? Juist, dat
moeten DE OUDERS zich aller-eerst aantrekken. Zij moeten voelen, hoe het hun eer te na
komt, en hun jongens leeren politie onder elkaar te houden. En — schieten hun krachten te
kort, dat zij dan den moed, neen beter, -dat zij
dan zoveel karakter toonen, om den schuldige
bij den directeur aan te klagen. Mochten alle
ouders en leerlingen deze enkele regelen eens
goed overdenken, dan geloof ik, dat het zoo
ontactisch gebleken politiegeleide niet meer
noodig zal zijn.
Met beleefden dank.
Hoogachtend,
H.A. GROENESTEIN
Leeraar Amb.sch. en B. A.-school.
Hilversum, 14 Maart 1919.

Uit: De Gooi- en Eemlander van 19 maart 1919.
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Leergang Gooi-o-logie najaar 2019
Van kerstening tot ontzuiling circa 700-2000
Dertienhonderd jaar religiegeschiedenis tussen Vecht en Eem
Het christendom, dat in het begin van de achtste eeuw zijn intrede deed in ons gebied, heeft
een diepgaande invloed uitgeoefend op samenleving en cultuur. Niet alleen de mensen, maar
ook de tijd en de ruimte werden gekerstend.
In een volgende fase, die van de Reformatie,
drukte het calvinisme sterk zijn stempel op de
Nederlandse cultuur. Het gebied tussen Vecht
en Eem werd een afspiegeling van Nederland
in zijn geheel: sommige plaatsen werden helemaal of grotendeels protestants, terwijl andere
katholiek bleven. Al aanwezige tendensen van
voor 1800 zetten daarna sterk door: ook ons
gebied werd een verzuilde samenleving, totdat
vanaf de jaren 1960 de ontzuiling en ontkerkelijking opkwamen en een nieuwe religie
haar intrede deed.
W
 oensdag 25 september
Hoe God verscheen tussen Vecht en Eem – Kerstening van de mensen, de tijd en de ruimte;
docent: dr. Henk Michielse
 Woensdag 2 oktober
Geen begeerde van keel en buik – opkomst en ondergang van de zeven kloosters van de
Moderne Devotie tussen Vecht en Eem, circa 1300-1578; docent: dr. Henk Michielse
 Woensdag 9 oktober
Geuzen en paepen – de Reformatie tussen Vecht en Eem circa 1550-1800;
docent: prof. dr. Gerrit Schutte
 Woensdag 16 oktober
Van herleving tot ontkerkelijking tussen Vecht en Eem – religiegeschiedenis van de
negentiende en twintigste eeuw; docent: prof. dr. Gerrit Schutte
 Zaterdag 26 oktober
Excursie: fietstocht langs de Hilversumse kerken o.l.v. drs. Pieter Hoogenraad
Locatie: Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10 Bussum (vlak bij station Naarden-Bussum)
Tijdstip: De avonden worden gehouden van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur
Deelnemersbijdrage: € 60, inclusief (digitaal) lesmateriaal
Aanmelden: via de website www.volksuniversiteithetgooi.nl
Uw betaling wordt geïnd via automatische incasso.
Informatie
Nadere informatie kan gevraagd worden via mw. Hetty Laverman, tel.nr. 06-23618314 of bij
de Volksuniversiteit Het Gooi, tel.nr. 035-5312939

124

Het lezen waard

ODE aan de Heuvellaan. 90 jaar muziek
Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de Vereniging (van) Arbeiders Radio Amateurs (VARA)
neerstreek op Heuvellaan 33 in Hilversum.
De violiste/muziekpubliciste Inge Jongerman
dook in de geschiedenis van het gebouw en
zijn musici, sinds de jaren negentig als Muziekcentrum van de Omroep (MCO) het muzikale
hart van Hilversum.
De VARA zond vanaf de oprichting in 1925
uit vanuit locaties in Amsterdam, maar kocht
in 1929 de villa Quiete aan de Heuvellaan (in
1887 gebouwd in opdracht van de N.V. Herstellingsoord Trompenberg). Dat de publieke
omroepen in Hilversum ontstonden, is niet zo
verwonderlijk: hier huisde niet alleen de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, maar werd in
1924 ook de Hilversumse Draadloze Omroep
(HDO) opgericht. Op avonden waarop de
HDO niet uitzond, werd de zender verhuurd
aan de VARA, NCRV, KRO en VPRO. De liberale
HDO werd na een fusie in 1928 AVRO.
De VARA was de eerste omroep die een studiocomplex stichtte. Naast het uitdragen van
de sociaaldemocratische beginselen droegen
amusementsprogramma’s als hoorspelen, kinderprogramma’s, maar vooral de muziek bij tot
de ‘verheffing van de arbeider’. 90 jaar muziek
is dan ook de ondertitel van het boek geworden. Jongerman maakt er een prachtige ode
van, goed geschreven en extra leesbaar door
de tussenkopjes betreffende verschillende onderwerpen zoals ‘Wie is Jan Willem Lebon?’
(medeoprichter/penningmeester) en ‘Wie was
Van Capellen?’ (leider van de VARA-hoorspelen).
Ingaan op het vele gebodene is ondoenlijk.
Als (amateur)musicus ga ik met name voor
de ‘90 jaar muziek’. Omdat luistergeld nog
niet bestond, moest de omroep het in het begin hebben van de leden. De verbouwing van
de villa tot radiostudio werd dan ook moge-

lijk door de inzamelingsactie ‘Helpt allen
mee! Geef ons uw kwartje’. De SDAP schonk
een Steinway-vleugel en al in 1929 werd Johan
Jong benoemd als huisorganist van het Standaart-orgel (in 1932 opgevolgd door Cor Steijn).
In hetzelfde jaar werd het VARA-orkest opgericht door de violist Hugo de Groot, een enorm
uitgavepost van 40.000 gulden op jaarbasis,
en dat met maar acht uur zendtijd. In 1930
kwam de overheid met het Zendtijdenbesluit
waardoor de vijf omroepen ieder 25 uur radiozendtijd kregen, verdeeld over de zenders
Hilversum 1 en 2. Er ontstonden steeds meer
muziekensembles, ook bij de VARA, zoals het
VARA-Septet en het VARA-Mandolineorkest. In
1937 werd dan ook besloten tot een stevige uitbreiding met vijf studio’s en werkruimten.

Rode draad
Als rode draad in het muzikale verhaal kiest
Jongerman voor drie steeds terugkerende lemmata, te weten Cor Steijn, violist/dirigent Hugo
de Groot en het dans/jazz-orkest De Ramblers.
Dit orkest van Theo Uden Masman had sinds
de oprichting in 1926 de AVRO als thuisbasis.
In 1936 werden De Ramblers de huisband van
de VARA, wat inhield ‘minstens 40 optredens
per jaar en een plek in de zaterdagavondprogrammering. Daar stond wel tegenover dat het
orkest mee moest doen met de propagandatournees, die ze als zeer vermoeiend ervoeren.
Er volgden hits als Wie is Loesje (‘Wie is toch dat
snoesje’) en Sarah, de dochter van de sergeant-
majoor, bewust in het Nederlands gezongen’.
Deze inleidende tekst is wel erg summier! Informatie over Jack Bulterman (1909-1977) zou
hier niet misstaan hebben; hij was sinds 1935
trompettist bij De Ramblers en componist en
tekstdichter van honderden Nederlandse evergreens zoals Weet je nog wel, die avond in de re-
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gen en dé arrangeur van het orkest. Na de oorlog
was hij platenproducer en steun en toeverlaat
van aanstormend talent als Willeke Alberti, Anneke Grönloh en Rob de Nijs. In 1973 schreef
hij – hoe kan het anders – The Ramblers Story.
De muzikale groei en bloei in de jaren dertig
was enorm. De VARA had in 1935 al elf ensembles en de omroepen fungeerden ook als toevluchtsoord voor Duitse musici. Zo lijfde Hugo
de Groot de gevierde joodse operazanger Joseph Schmidt in. Diens vertolking van Willy
Schootemeyers Ik hou van Holland (1937) werd
een van de meest gedraaide platen in die jaren.
In de oorlog werden de omroepen opgeheven
en joodse musici ontslagen (maar ze konden
terecht in het Joodsch Symphonie Orkest van
Albert van Raalte, dat alleen voor joods
publiek mocht spelen!). De rol van De
Ramblers is bekend (zie Co de Kloet/
Gabri de Wagt, Mooi Holland, De woelige jaren van de Ramblers (Nieuwkoop
1965), dat bij de ‘geraadpleegde bronnen’ ontbreekt). Uden Masman koos
ervoor om voor de Rijksradio te blijven
werken, maar moest wel zijn joodse
musici Sem Nijveen en Sal Doof ontslaan. Na de bevrijding oordeelde de
Ereraad van de Kunst dat De Ramblers tot 1946 niet mochten optreden
en Masman tot 5 mei 1946 niet mocht
dirigeren. Maar in België konden ze gewoon blijven spelen… Hugo de Groot
had zich niet aangesloten bij de Nederlandse Kultuurkamer en kon na de
oorlog zijn carrière als dirigent van het
Promenade Orkest en componist van
filmmuziek voortzetten.

der leiding van Albert van Raalte.
2. Dolf van der Linden volgde met het Metropole Orkest.
3. Fred Boshart (NCRV) kreeg de leiding van
het Groot Omroepkoor (GOK).
4. Het Omroep Orkest stond onder de directie
van Henk Spruit.
5. Het Vaudeville Orkest, in 1949 omgedoopt tot
Promenade Orkest, fuseerde in 1985 met het
Omroep Orkest tot Radio Symfonie Orkest.
6. Het Omroep Kamerorkest met leider Jaap
van Ginneken werd in 1950 Radio Kamerorkest en fuseerde in 2005 met het Radio Symfonie orkest tot Radio Kamer Filharmonie.
In 2013 had de laatste grote reorganisatie (lees:
bezuiniging) plaats: RFO en Radio Kamer Fil-

Voor elk genre een orkest

harmonie fuseerden tot Radio Filharmonisch
Orkest en Het Groot Omroepkoor werd gereduceerd tot zestig zangers. Het Metropole Orkest houdt in afgeslankte vorm nog steeds het
hoofd boven water en kreeg in 2016 de Edison
Jazz/World Oeuvreprijs.
De jaren vijftig en zestig waren de glorietijd
van de radio en VARA. In december 1949 had
de VARA al 200.000 leden en in 1959 klonk
ter gelegenheid van het 500.000e lid de be-

Het model van ‘huisorkesten’ van de diverse
omroepen werd na de oorlog ter zijde geschoven. De Commissie Radio-Omroep onder leiding van Eli Bomli (VARA) koos voor een breed
scala aan orkesten, samen te stellen uit musici
van de vroegere formaties en joodse collega’s.
Zo ontstonden er zes orkesten:
1. Het Radio Philharmonisch Orkest (RFO) on-
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kende Zuiderzeeballade van Joop de Leur met
tekst van Willy van Hemert. Andere bekende
radioprogramma’s waren het optreden van organist Cor Steijn, zanger Max van Praag, het
dansorkest Malando, de hoorspelen De familie
Doorsnee van Annie M.G. Schmidt en Paulus de
Boskabouter van Jean Dulieu.

Verdere ontwikkelingen
De grote verandering in deze jaren was dat de
studio ingeruild werd voor de zaal met publiek.
In 1961 werd de Matinee op de Vrije Zaterdag
van Hans Kerkhoff geboren. Het Metropole
Orkest was betrokken bij de nationale finales
voor het Eurovisie Songfestival. Op initiatief
van Eli Bomli startte in 1953 de Internationale
Dirigentencursus (die in 1957 de 26-jarige Haitink opleverde als nieuwe chef van het Radio
Filharmonisch Orkest).
In 1951 werd de Nederlandse Televisie Stichting opgericht. De komst van de televisie betekende dat de radio op de tweede plek kwam te
staan en er nieuwe programmering voor easy
listening moest komen: in 1965 kwam Hilversum 3 er voor de lichte muziek. Gevolg was
onder andere dat amusementsorkesten verdwenen, zoals De Ramblers in 1964.
De NTS en de NRU fuseerden in 1969 tot de
Nederlandse Omroep Stichting. Deze startte in
1973 de PromeNos-concertserie. De uitzending
op vrijdagavond werd vanaf 1975 door Hilversum 4 rechtstreeks uitgezonden en verhuisde
in 1979 naar het nieuwe Muziekcentrum Vredenburg, waar bij het eerste ‘omroepconcert’
Edo de Waart het Utrechts Symfonie Orkest
leidde in het opdrachtwerk van Otto Ketting.
Het politieke radiocafé In de Rode Haan startte
in 1974, de VARA-Matinee bloeide en Jonge
mensen op weg naar het concertpodium (AVRO)
was een populair programma. Rogier van Ot-

terloo nam in 1980 in het Promenade Orkest
het stokje over van Dolf van der Linden. Op
zijn speciale terrein, het kinderkoor (De jonge
Flierefluiters 1948), bouwde de VARA voort met
Kinderen voor kinderen: Ik heb zo waanzinnig gedroomd scoorde hoog op de hitlijsten.
Maar de bezuinigingen kwamen eraan, de
fusies van de verschillende orkesten in 1985,
2005 en 2013. De VARA verhuisde begin jaren
negentig naar het Media Park en nam definitief afscheid van de Heuvellaan: het pand werd
verkocht aan het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB) en na grondige verbouwingen werd in 1996 het Muziekcentrum van de
Omroep (MCO) geopend. Hier werd ook de
immense muziekbibliotheek ondergebracht.
Inge Jongerman lardeert de laatste drie
hoofdstukken van haar boek met ‘Herinneringen aan de Heuvellaan’ van oude getrouwen
zoals Cor Doesburg (technicus), Theo Loevendie (jazzcomponist), Ans van Dam (Groot Omroepkoor), Kenneth Montgomery (oud chef-dirigent), Ruud Bos (componist) en Jan Jaap
Kassies (Muziekbibliotheek).
Ook introduceert zij de Amerikaanse Karina Canellakis (*1981), in september 2019 de
nieuwe chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Karina popelt om ‘de archieven
in duiken om te zien wat er allemaal is gebeurd
in Hilversum’. De restauratie en terugplaatsing
van het Pierre Palla Concertorgel in Studio 1
staat ook in 2019 gepland.
Kortom: ODE aan de Heuvellaan is vooral een
hommage aan het VARA-gebouw, maar Jongerman besluit haar nawoord met: ‘Laat dit boek
(ook) een ode zijn aan alle musici uit het verleden, het heden en de toekomst’.
Marcus van der Heide

Inge Jongerman, ODE aan de Heuvellaan. 90 jaar muziek (Stichting Omroep Muziek, 2018),
144 p. Prijs € 15. Te koop bij de receptie van het MCO, Heuvellaan 33, Hilversum
(tel. 035-671 4100) of anders via www.mcogebouw.nl.
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Frederike Harmsen van Beek –
flodderdiva of toverfee?
In 2018 verscheen Hemelse mevrouw Frederike,
een biografie van de dichteres F. Harmsen van
Beek, geschreven door Maaike Meijer, neerlandicus en emeritus hoogleraar genderstudies aan
de Universiteit van Maastricht. In deze studie
beschrijft Meijer het leven van Frederike Martine
ten Harmsen van der Beek (1927-2009), zoals
haar officiële naam luidt, en bespreekt haar poëzie, die Frederike (voor intimi ‘Fritzi’) onder de
naam F. Harmsen van Beek publiceerde. Deze
kloeke geïllustreerde biografie (669 pagina’s!)
beslaat 25 hoofdstukken, gevolgd door bronnen,
gebruikte literatuur en namenindex.
Meijer begint met de mededeling, dat Harmsen van Beek een kunstenaar (ik zou schrijven:
kunstenares) is die sterk tot de verbeelding
spreekt. Haar gedicht ‘Goede morgen? Hemelse mevrouw Ping’ werd meteen klassiek.
‘Toen zij in 2009 overleed disten veel journalisten de bekende verhalen nog eens smakelijk op,
zodat alle lezers het zich weer herinnerden. Ja,
Fritzi! Was zij niet “de flodderdiva uit de jaren
zestig”? Was het niet in haar landhuis Jagtlust
[in Laren] dat veel van de toenmalige schrijvers
en kunstenaars een “permanent Boekenbal”
hielden?’ Meijer vindt dit beeld overtrokken.
‘Het slaat nauwelijks op Harmsen van Beek
zelf, noch op haar werk. Haar werkelijkheid en
haar kunst zijn vele malen complexer en interessanter. Haar literaire oeuvre is klein van
omvang – vergelijkbaar met dat van Nescio en
Vasalis – maar blijft intrigeren. […] Delen ervan
zijn mijns inziens nooit op een overtuigende of
sluitende manier geïnterpreteerd, ondanks vele
pogingen daartoe.’
En dat heeft Meijer nu wél geprobeerd in haar
biografie, maar tevens wil ze ‘het proces van
mythevorming’ rondom het turbulente leven
van Harmsen van Beek beschrijven en toelichten aan de hand van vele, vaak niet eerder
gebruikte bronnen zoals brieven van en aan

128

Frederike. Meijer hoopt dat haar boek wel wat
waarheidsgetrouwer zal zijn dan ‘de eerder
opgetrokken journalistieke versies’. Daarmee
doelt ze vooral op het indertijd opzienbarende
boek Jagtlust (Amsterdam, 1998) van Annejet
van der Zijl, die de kunstenaarsfeesten – volgens haar met veel drank en seks – in de Larense villa Jagtlust, bewoond door Harmsen
van Beek, sappig maar eenzijdig beschrijft.
Frederike was het eerste kind van Freddy Langeler (1899-1948) en Eelco ten Harmsen van der
Beek (1897-1953), twee zeer getalenteerde illustratoren en tekstschrijvers van lieve en brave
kinderboeken en reclameboekjes zoals het prentenboek De wortelkindertjes (Freddie) en de strip
Flipje, het fruitbaasje van Tiel (Eelco & Freddie).
Met die strip verdienden zij zo goed, dat ze een
grote villa aan de chique Torenlaan in Laren konden laten bouwen. Frederikes jeugd was volgens
Meijer ‘bezorgd’, omdat haar moeder haar afwees en haar jongere broer Heintje voortrok
en haar vader met wie Frederike wel een goede
band had, zijn dochter streng opvoedde. Helaas
trouwde ze later ook nog – zwanger en min of
meer tegen haar zin – met de verkeerde man,
verloor haar erfenis door een verkeerde vriend
en kreeg een zoon met verkeerde eigenschappen. Ze leken alle vier op elkaar, vond Frederike:
zeer onbetrouwbaar en egoïstisch.
Frederikes bezigheden in villa Jagtlust, waar
zij van 1954-1971 woonde, bestonden uit meer
dan feesten met de halve Amsterdamse kunstenaarswereld, waarbij Remco Campert hoorde,
met wie ze korte tijd getrouwd is geweest. Er
moesten ook boodschappen worden gedaan,
er moest schoon gemaakt, een kind van school
gehaald enz. Meijer heeft het sensationele
beeld van Frederike in die jaren terecht en afdoende gecorrigeerd en genuanceerd. Van 1971
tot haar dood in 2009 woonde Frederike in het
noord-Groningse dorp Garnwerd in een arbei-

dershuisje (‘mijn crottage’), gekocht door een
van haar oudere bewonderaars, de bankier en
kinderboekenverzamelaar Coen van Veen, en
waarin zij vrij mocht wonen. Ook daar werd
ze financieel ondersteund door vrienden, werd
door haar geschreven en werden kunstwerkjes
gemaakt; ook daar maakte ze vrienden, tot zo
lang die relaties duurden tenminste.
Frederike heeft duidelijk het talent van haar
ouders geërfd: ook zij kon goed tekenen, beeldend vertellen en schrijven en had een grote
fantasie. De literaire prijzen en beurzen die ze
kreeg, bewijzen dat er veel waardering was voor
haar literaire werk, vooral voor haar fijnzinnige
en intrigerende poëzie. Maar wat liefdes en
vriendschappen betreft, was zij duidelijk anders dan haar ouders. Talloze minnaars (zelfs
heel veel jonger dan zij) kwamen en gingen in
haar leven. Daar komt nog bij dat ook de drank
haar grote vriend was en dat haar wens om het
iedereen naar de zin te maken tot grote financiële en emotionele gevolgen leidde.
Volgens Meijer is er bij Frederike sprake van
een ‘theatrale persoonlijkheidsstoornis’, een
‘patroon van idealiseren en demoniseren’ van
minnaars, vrienden en
vriendinnen, waarmee
deze het – zeer begrijpelijk – heel moeilijk
hadden. Ze werden betoverd door haar liefde,
humor en zeer bijzonder
creatieve taal- en tekenkunst om na korte of
lange tijd opgeschrikt te
worden door een onverwachte felle uitval van
haar om niets, waarna
de relatie meteen door
haar beëindigd werd.
Alleen degenen die voldoende afstand hielden
tot Frederike, bleven als
vrienden geaccepteerd.
Zo gaat deze biografie
voort: van de ene mislukte relatie naar de volgende en af en toe een

bijzonder verhaal of gedicht, waarvan enkele
deskundig door Meijer geanalyseerd worden.
Al deze heftige hoogte- en dieptepunten in
Frederikes leven tonen aan dat dat leven pijnlijk en ingewikkeld is verlopen, zeker voor haarzelf. Hoewel haar leven wat relaties betreft op
den duur tamelijk voorspelbaar werd, blijft de
biografie interessant door de beschrijving van
de vaak onstuimige of hartelijke relaties van
Frederike met bekende letterkundigen en beeldende kunstenaars als Peter Vos, Charlotte
Mutsaers en Matthijs Röling.
Dat Frederike het vreselijk vond, dat zij in de
Haagse Post (1965) en in Jagtlust als een ‘flodderdiva’ wordt neergezet, is zeer begrijpelijk, maar
het geeft ook aan dat ze geen idee had, hoe haar
vrijgevochten levensstijl op anderen overkwam.
Ze vond het blijkbaar geen bezwaar om zo te
leven en verwachtte die opvatting ook van anderen. Frederike was veel eerder een toverfee
dan een flodderdiva, maar in feite was ze een
tragische vrouw door haar confronterende persoonlijkheid en het onvermogen om problemen
op een goede manier op te lossen.
Er wordt veel uit liefdesbrieven van Frederike en haar minnaars geciteerd. Dat lijkt me onjuist,
omdat de letterlijke inhoud
ervan ons eigenlijk niet
aangaat en Frederike het
niet prettig gevonden zou
hebben, als ze dat had geweten, getuige haar reactie
op het boek Jagtlust. Enkel
een omschrijving van een
gevoel of een situatie zou
voldoende zijn geweest.
Bovendien is het niet zo
zinvol om al haar minnaars
op te noemen, want zo interessant zijn ze allemaal
niet. Jammer is dat alleen
het dichtwerk van Frederike
uitgebreid wordt besproken en niet haar verhalen,
kinderboeken en artikelen,
terwijl Meijer die toch ook
van belang vindt. Een ander
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punt van belang is het feit dat we voorzichtig
moeten zijn met wat Frederike allemaal in haar
brieven schrijft en tegen anderen zegt, gelet op
haar grote fantasie en het soms glashard ontkennen van feiten uit haar leven, nadat deze
door anderen gepubliceerd zijn.
Dat laat echter onverlet, dat Maaike Meijer

persoon en leven van Frederike M. ten Harmsen van der Beek, inclusief haar fouten en gebreken, genuanceerd en gefundeerd heeft beschreven. Het is gebeurd met veel kennis van
zaken, begrip en compassie voor de hoofdpersoon.
Frits Booy

Maaike Meijer, Hemelse mevrouw Frederike. Biografie van F. Harmsen van Beek [1927-2009].
Amsterdam, De Bezige Bij, 2008; ISBN 978 94 031 3600 4. Prijs: € 39,99.

Vo o ra a n k o n d i g i n g O p en Dag

B

Historische Kring
USSUM

Honderd jaar Volksverheffing
zaterdag 5 oktober 2019
conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
100 jaar geleden werden in heel ons land bibliotheken opgericht, initiatieven voor Volksuniversiteiten,
bedoeld voor de gewone burger, kwamen van de grond en arbeiders gingen zich organiseren
en emanciperen.
Tussen Vecht en Eem besteedt, in samenwerking met de Historische Kring Bussum,
tijdens haar Open Dag op 5 oktober 2019 aandacht aan dit onderwerp.
Plaats van handeling is de voormalige Volkshogeschool Drakenburg, nu een conferentiecentrum.
De hoofdlezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy. Professor Kennedy was hoogleraar
Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam.
Momenteel is hij decaan van het University College van de Universiteit van Utrecht.
Verder kunnen deelnemers kiezen uit vier demonstraties om bij archiefonderzoek op een moderne manier
gebruik te maken van hedendaagse digitale middelen, zoals digitale nieuwsbronnen en kaarten,
en dna-toepassing bij genealogisch onderzoek.
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Agenda
ACTIVITEITEN/LEZINGEN

mei
8 NGV Gooiland, Witte Kerk, Wilhelminalaan 15, Naarden. Lezing Hans Mous: Het rampjaar in onze regio.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
9 HK Huizen, Zalencentrum ‘t Visnet, de Ruyterstraat
7. Lezing door Janine Jansen Het Postkantoor van
Huizen. Aanvang 20.00 uur.
www.historischekringhuizen.nl.
18 HK Nederhorst den Berg: Excursie Fort Uitermeer.
28 HK Albertus Perk, Grote Kerk, Kerkbrink, Hilversum. Lezing Henk Michielse: Van ‘heidens’ urnenveld
tot Sint-Janskerkhof. Aanvang 20.00 uur. Zaal open
19.30 uur.
31 Huizen: Erfgooiersdag.
juni
19 AWN Naerdincklant: Infoschuur Naarderweg 103,
Hilversum. Vondstenavond. Aanvang 20.00 uur.
25 AWN Naerdincklant: Infoschuur Naarderweg 103,
Hilversum. Lezing Onderwaterarcheologie. Aanvang
20.00 uur.
augustus
25 Laren: SOLL oogstfeest.
28 HK Loosdrecht, Nootwegjaarmarkt.
september
13 HK Nederhorst den Berg. Onthullen monument
vliegtuigcrash 1943.
14-15 Open Monumentendag.
22 Blaricum: Dag van het werkpaard.
oktober
5 Open Dag TVE in Conferentiecentrum Drakenburg,
dr. A. Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn. Thema:
Honderd jaar Volksverheffing tussen Vecht en Eem.
7-12 Week-van-de-erfgooier.
november
15 HK Loosdrecht, Gereformeerde Kerk, Nieuw-Loosdrechtsedijk 55, Nieuw-Loosdrecht. Dia-avond.
TENTOONSTELLINGEN

Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Vanaf 1 februari t/m 19 mei de tentoonstelling 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. www.comeniusmuseum.nl.
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51,
Laren
Nieuwe wisseltentoonstelling: De fatale inslag, einde
van de dino’s. 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 11 mei tot 11 september de expositie Wie wat
bewaart..., op zaterdagen 11.00-13.00 uur en woens
dagen van 14.00-16.00 uur Baarn.
www.historischekringbaerne.nl.
HK Blaricum, Brinklaan 4A, Blaricum
Expositie van 4 mei t/m 21 september: ‘Werken van
kunstenaar/ architect W.G.F. Oversteegen’. Van 30 september t/m 23 november schilderijen en beelden van
Jikke Meijhuis. www.historischekringblaricum.nl.
Do van 20.00-22.00 uur en za van 14.00-16.00 uur.
HK Eemnes, Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a, Eemnes
Vanaf 16 februari: 40 jaar Historische Kring Eemnes. Elke
zaterdag van 14.00-16.00 uur.
www.historischekringeemnes.nl.
HK Laren, De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren
Expositie over Carnaval. Geopend zaterdag van 14.0016.00 uur en iedere derde donderdag van de maand
van 19.00-22.00 uur. www.historischekringlaren.nl.
HKG Loenen, in de Bibliotheek Maarssen: 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. 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.
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw-Loosdrechtsedijk
150, Loosdrecht
Van 21 mei t/m 27 oktober: di t/m zo 11.00-17.00 uur:
Wie was De Mol? Ambities in Hollands Porselein.
www.sypesteyn.nl.
Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest
Historie en wisselexposities. Het gehele jaar op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. Tot 31 oktober ook
geopend op dinsdag en woensdag van 13.30-17.00 uur.
Vanaf 19 april t/m 21 juli: Expositie schilderijen Theo
Rose en PassepARTout groep en Pop-up boeken
mevrouw De Ruiter. www.museumsoest.nl.
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Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, Bunschoten-Spakenburg. Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur.
www.museumspakenburg.nl.
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwal
straat 6, Naarden
Tot 19 mei 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
Weesper en Hollands porselein, Kon.Cacaofabriek C.J.
van Houten. Tot 24 mei: Chocolade, van godendrank 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
hiervoor is niet nodig.
www.dudokarchitectuurcentrum.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 wandelingen:
5 en 19 mei; 2, 10, 16 en 23 juni; 7 en 21 juli; 1 en
18 augustus;1, 15 en 29 september. Informatie bij
www.vriendenvanhetgooi.nl en nadere informatie bij
natuurwacht@vriendenvanhet gooi.nl of tel.
035-6836473.
11 mei: Excursie zwerfstenen zanderij Crailo. Informatie bij
www.vriendenvanhetgooi.nl. Aanmelden via
s.koopman19@gmail.com.
HK Weesp organiseert zomerwandelingen op 25 mei,
8 en 22 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus, 14 en 28
september o.l.v. een gids. De wandelingen beginnen
om 14.00 uur en duren anderhalf uur. Informatie:
wandelingen@hkweesp.nl.
4 augustus HHK Albertus Perk: Gedenk te sterven. Aanvang 14.00 uur Oude Torenstraat.

(STADS) WANDELINGEN
FIETSTOCHTEN

Blaricum:
De Historische kring Blaricum organiseert op 5 oktober een rondwandeling o.l.v. een gids. Vertrek vanaf
Achter de Deel, het onderkomen van de Kring aan de
Brinklaan 4a in Blaricum. De wandeling start om 14.30
uur. Aanmelden via info@hkblaricum.nl of telefonisch
bij de secretaris van de Historische Kring Blaricum,
tel: 06 53 16 80 06.
Huizen:
De HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van
de maand wandeling door het authentieke dorp. Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis,
Achterbaan 82, Huizen. www.historischekringhuizen.nl.
4 juni: De HK Huizen organiseert een rondleiding op
het landgoed Oud Bussum. Aanvang 16.30 uur.
Verzamelen bij het witte landhuis, Flevolaan 68 (SAS).
www.historischekringhuizen.nl.
5 oktober: De HK Huizen organiseert een rondleiding
op de Oude Begraafplaats. Aanvang 15.00 uur bij de
ingang aan de Ceintuurbaan.
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5 mei: HK Albertus Perk De mooiste plekjes van Hilversum. Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de
Kerkbrink.
18 mei: HK Huizen organiseert de fietstocht Villawijken rondom Huizen. Aanvang 13.30 uur. Verzamelen
bij theehuis Bos en Hei, Oud Huizerweg 30, Naarden.
www.historischekringhuizen.nl.
2 juni: HK Albertus Perk: Over ‘t Spoor, een industriewijk vol variatie. Aanvang 14.00 uur op het Oosterspoorplein.
7 juli: HK Albertus Perk: Stedenbouw en watermanagement. Aanvang 14.00 uur Laapersveld 70.
HK Loenen organiseert op 25 mei, 15 juni en 13 juli
fietstochten naar plekken met verborgen geschiedenis.
Aanmelden veelzicht@planet.nl of 0294-231201 Aanvang 13.00 uur.
21 september: HK Huizen organiseert de fietstocht
Sporen uit het verleden. Aanvang 10.00 uur bij de
Botterwerf. www.historischekringhuizen.nl.

Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en
regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en
karakteristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie/Abonnement en ANBI
De minimumdonatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aanmelding als donateur kan het hele jaar door plaats
vinden. Het bedrag wijzigt niet, maar u ontvangt de al verschenen nummers in dat jaar. U kunt zich
aanmelden via de website, onder gelijktijdige overmaking van uw donatie op bankrekening NL 95 INGB
000 389 20 84, t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Bussum, onder vermelding van ‘Nieuwe donateur’.
Ook kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de donateursadministratie van TVE, p/a Rostocklaan 7,
1404 AD Bussum of telefonisch via nummer 035-694 7736. De Stichting Tussen Vecht en Eem is door
de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.
Bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
Voorzitter: J.L. (Jan) Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden – 035-694 8846
voorzitter@tussenvechteneem.nl
Secretaris: J. W. (Jan) Siebenga, Julianalaan 10,1412 GS Naarden – 035-694 4956
secretariaat@tussenvechteneem.nl
Penningmeester: S.A.J.J. (lny) Hoogendijk-Vranken, Rostocklaan 7,1404 AD Bussum – 035-694 7726
penningmeester@tussenvechteneem.nl
Lid: J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden, tel. 035-683 9318
Lid: H.M. (Hetty) Laverman, Naarden, tel. 06-2361 8314
Lid: A.F.N. (André) Mascini, Baarn, tel. 035-541 4512
Lid: E.E. (Ed) van Mensch, Hilversum, tel. 035-623 4913
Deelnemersraad
Gooi e.o.- AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek, Stichting Stad en Lande van
Gooiland, Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek; Baarn – Historische kring Baerne;
Blaricum – Historische kring BIaricum; Gooise Meren – Historische kring Bussum, Historische kring Stad
Muiden; Hilversum – Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, Stichting Hilversum, Pas-Op!; Huizen
– Historische kring Huizen, Stichting Huizer Museum; Laren: Geologisch Museum Hofland, Historische
kring Laren; Weesp – Historische kring Weesp; Wijdemeren – Historische kring Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef, Historische kring Loosdrecht, Historische kring Nederhorst den Berg, Kasteel Museum
Sypesteyn.
Nog ca. 18 andere historische organisaties zijn op een andere wijze verbonden aan TVE:
Gooi e.o. – Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, Landschap Erfgoed Utrecht, Nederlandse
Genealogische Vereniging, afdeling Gooiland, Stichting Geopark Gooi en Vecht, Streekarchief Gooi en
Vechtstreek, Vereniging van Vrienden van het Gooi; Blaricum: Stichting Couleur locale Blaricum; Eemnes:
Historische kring Eemnes; Gooise Meren: Stichting De Vesting, Stichting tot behoud Oude Begraafplaats
Naarden, Vereniging Vestingstad Naarden, Comenius Museum; Hilversum: Stichting De Hof; Huizen:
Vrienden van het Oude Dorp Huizen; Laren: Singer Laren; Loenen: Historische kring Loenen; Soest:
Historische vereniging Soest/Soesterberg; Weesp: Museum Weesp.
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt viermaal per jaar.
Redactie
J.M. (Hans) Mous, (hoofdredacteur), Stam 39, 1275 CE Huizen, tel. 035-526 7458
F.J. (Frits) Booy, Baarn (eindredactie)
J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden
C.M. (Niels) van Driel, Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
C.F. (Claudette) Baar-de Weerd, Nederhorst den Berg
Redactieadres 035-526 7458 – redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak Anneke van de Koppel, Nieuw-Loosdrecht
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
Voor vragen over abonnementen, bezorging en nabestelling kunt u terecht bij S.A.J.J. Hoogendijk
(035-694 7726).
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