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Op naar het licht!
Bekruipt u weleens het gevoel dat de sociale samenhang in onze maatschappij verdwenen is? Dat
de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid zoek is? Dat gevoel voor verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en aanspreekbaarheid wel wat meer ingeprent mag worden? Niet zozeer bij uzelf en bij
mensen uit uw omgeving, maar wel bij een grote groep anderen?
Maakt u zich geen zorgen over dit gevoel: u bent niet de enige die dit vindt. En ook niet de eerste.
Anderhalve eeuw geleden was er een groep weldenkende en welmenende burgers die het idee
hadden dat zij een eiland van beschaving vormden in een zee van barbarij. Maar zij legden zich
daar niet bij neer. Zij verenigden zich in organisaties die zich als doel stelden om de onverlichte
medemens uit diens duisternis op te beuren. Later zouden ook socialisten en (nog later) de overheid
dat doen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de leefomstandigheden van honderdvijftig jaar
geleden voor velen veel slechter waren dan tegenwoordig. En dat veel volksverheffers zich hebben
ingespannen om ook hierin verbetering te brengen.
Dit nummer van TVE is gewijd aan deze volksverheffers. Voor een verdere inleiding op dit
onderwerp verwijs ik u naar het artikel van Christianne Smit waarmee dit nummer opent.
Ik wens u veel verlichting met deze special.
Hans Mous

P.S. De redactie betreurt het dat in ons vorige nummer een aantal bladzijden een roze kleur heeft
gekregen. Het was vanzelfsprekend niet onze opzet om het treurige verhaal van Melis van Twillert op
deze manier ‘op te fleuren’. Er is domweg iets misgegaan op de drukkerij.

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: Affiche van de Volksuniversiteit Hilversum uit 1920 (Richard Roland Holst).
©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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Spinazievreters vol stralende wendingen
1

Volksverheffers tussen Vecht en Eem rond 1900

Christianne Smit
Aan het eind van de negentiende eeuw was ook in het Gooi een fenomeen waar te nemen
dat gedurende die periode op vele plekken in de westerse wereld plaatsvond: verheffende
activiteiten van een groep progressieve mannen en vrouwen, afkomstig uit de hogere
middenklasse en elite die zich op zeer geëngageerde wijze inzette om maatschappelijke en
sociale problemen op te lossen. Daarbij bekommerden deze ‘volksverheffers’ zich niet alleen
om anderen, maar legden zij zichzelf ook bepaalde leefregels op, waardoor de ideale wereld
niet alleen buiten henzelf om gecreëerd werd, maar ook geïnternaliseerd.
Dat zich juist in het Gooi een groep van deze
sociaal hervormers vestigde, was niet zo verwonderlijk: de nabijheid van de hoofdstad en
toegenomen transportmogelijkheden zorgden
ervoor dat het mogelijk was, vooral wanneer
men geen kantoortijden aan hoefde te houden
en middelen van bestaan had, om in de hoofdstad te werken en in het Gooi te wonen. Ook
de relatieve onontgonnenheid van het Gooi
bood mogelijkheden om utopische dromen te
verwerkelijken. Hierdoor kwam juist in dat gebied een aantal opmerkelijke figuren en initiatieven samen waarop de ironische term ‘Lari-
Blari-geest’ van toepassing was.2 Die geest, die
in een enorme verscheidenheid tentoon werd
gespreid, en de context waarin die geest zich
kon ontwikkelen en de bredere thema’s waar
deze uit bestond, worden hieronder beschreven aan de hand van een aantal aansprekende
voorbeelden.

De volksgezondheid in gevaar
Toen vanaf het midden van de negentiende
eeuw, vooral in het laatste kwart van die eeuw,
industrialisatie, urbanisatie en modernisering
om zich heen grepen, zorgde dat voor cruciale
maatschappelijke veranderingen. Deels waren
die positief: betere vervoersmogelijkheden, wetenschappelijke uitvindingen, verbeteringen op
het terrein van de gezondheid, meer scholing
en een grotere arbeidsdifferentiatie leidden

Dr. J.F. van Hengel, herdenkingsplaquette van
Nienke Lamme in Hilversum (foto Jan Lamme).

tot een prettiger en gezonder leven voor een
groot deel van de bevolking. Deze verbeteringen raakten echter niet iedereen: vooral op het
platteland sijpelde de modernisering slechts
mondjesmaat door. Ook hadden deze ontwikkelingen negatieve gevolgen, zoals overbevol-
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king in de arbeidersbuurten en ellendige omstandigheden in fabrieken.
Aan die negatieve kant van de modernisering
werd in toenemende mate aandacht besteed.
Dankzij het optreden van bezorgde artsen,
inspecteurs, journalisten en politici kwamen
slechte leef- en werkomstandigheden in toenemende mate in de openbaarheid. Er werden
onderzoeken ingesteld, enquêtes gehouden
en huisbezoeken afgelegd, wat resulteerde in
een hausse aan publicaties waarin door middel
van rationele statistieken en emotionele waarnemingen kond werd gedaan van een situatie
die niet voort zou mogen bestaan. Menig rapport over ellendige omstandigheden zag het
licht, waarin steevast werd geëindigd met een
oproep: ofwel aan het publiek om zich actief
in te gaan zetten om het tij te keren ofwel aan
de overheid om regulerend op te treden. Waar
de overheid slechts schoorvoetend in beweging kwam met zeer voorzichtige initiatieven
als het Kinderwetje van Van Houten in 1874 en
de Arbeidswet van 1889, was dat wat betreft
de initiatieven vanuit de hogere middenklasse
en elite bepaald anders gesteld. In navolging
van de verontrustende publicaties en enkele invloedrijke sociale hervormingspioniers groeide
de groep van bezorgde burgers die zich op actieve en betrokken wijze in wilden zetten om
de negatieve gevolgen van de modernisatie te
verminderen en wellicht zelfs te voorkomen.
Vooral in de steden ontstond een amalgaam
aan initiatieven. Deze concentreerden zich
voornamelijk op de gezondheid en de geestelijke ontwikkeling van de arbeidersbevolking.
Besmettelijke ziekten stopten niet bij de grenzen van de arbeidersbuurten en reactief maar
ook preventief optreden tegen epidemieën had
dan ook een hoge prioriteit. Hierin hadden artsen een centrale plek. Vanaf het midden van
de eeuw was er onder hen een groep te onderscheiden die zich concentreerde op de bevordering van de ‘volkshygiëne’. Maar ook buiten
de stad traden zij op: deze ‘hygiënisten’ werden
regelmatig geconfronteerd met schrijnende
omstandigheden op het platteland, waarbij
een gebrek aan schoon drinkwater, riolering,
goede voeding soms hoogtij vierde en een ge-
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zonde woonsituatie niet vanzelfsprekend was.
Bekende voortrekkers van preventieve maatregelen als de sociaal bewogen artsen Samuel
Sarphati in Amsterdam, Jan van Hengel in Hilversum en gedurende het interbellum Sjoerd
Wartena in Nederhorst den Berg zetten zich decennialang in voor het hygiënisch belang van
de armere lagen van de bevolking in hun buurt
door het behandelen van ziekten, maar vooral
door het geven van voorlichting van een gezonde levenswijze of het aankaarten van schadelijke zaken als afval dat niet werd verwijderd
of mestvaalten in de bebouwde kom.
Ook anderen maakten zich druk om de algemene gezondheid van arbeiders en ijverden voor betere voeding of het inperken van
het drankgebruik. De Volkskeuken die in 1887
in hartje Jordaan werd opgericht door Hélène
Mercier, moest de arbeiders tijdens lunchtijd
de gelegenheid geven om een betaalbare en
gezonde maaltijd te kunnen verkrijgen: daar
werd ‘met eenvoudige, maar doelmatige middelen, het best mogelijke middagmaal voor den
minst mogelijken prijs’ verschaft.3 Dat voeding
en gezondheid nauw verbonden waren, bleek
wel uit de leefregels die in de Volkskeuken werden gepropageerd: ‘Ziektekiemen en Bacillen/
Vinden steeds een slecht onthaal/Bij hen die ordelijk leven willen/In frisschen lucht met stevig
maal’.4 In buurtcentrum Ons Huis, dat in 1891
in de Rozenstraat in Amsterdam was opgericht,
kregen arbeidersvrouwen op aanschouwelijke
wijze kookles, zodat ze hun gezinnen goed leer-

De kolonie ‘Walden’ van Frederik van Eeden te
Bussum.

den voeden. In deze periode werd op sommige
scholen ook gestart met schoolmaaltijden, zodat de armste arbeidersjeugd ten minste één fatsoenlijke maaltijd per dag voorgeschoteld kreeg.
Maar het verbeteren van de voeding had weinig zin, als de arbeiders teveel alcohol bleven
innemen. Daartoe werden Volkskoffiehuizen
opgericht, waar ze voor en na het werk een consumptie konden nuttigen zonder de verleiding

De ideale woonplek

Behalve voor betere voeding en tegen alcoholische drank spanden de volksverheffers zich
in voor betere woningen, waarin op gezonde
en morele wijze kon worden gewoond. Door
aparte slaapkamers voor ouders, zonen en
dochters te propageren en het privaat niet in
de keuken te situeren, was al veel gewonnen.
Wanneer er ook enige ruimte
was om op nette wijze te ontspannen – door te breien, lezen
of knutselen – was de ideale arbeiderswoning gecreëerd. In de
dichtbebouwde arbeidersbuurten in de steden bleef dit veelal
een utopie, alhoewel dankzij
woningbouwverenigingen wel
enige verbeteringen werden
doorgevoerd. Buiten de steden
was weliswaar meer ruimte,
maar voor losse arbeiders of
diegenen met een betrekking
in de stad was dat geen optie,
gezien de reistijd en navenante
kosten. Een uitzondering ontstond echter als een fabrikant
zich buiten de stad vestigde
Dr. Frederik van Eeden, wereldhervormer en schrijver.
en naast de fabriek woningen
voor zijn arbeiders liet bouwen.
van de jenever te voelen. Of bier wel een plek Dankzij de veelvuldige oproepen tot broodnomocht hebben in deze lokalen, was voer voor dige verbeteringen werd ook een aantal fabridiscussie, maar sterke drank was in ieder geval kanten geïnspireerd om die woningen op een
uit den boze. Een bekende voorvechter van de meer ideale manier vorm te geven: met volbeperking van alcohol was Jacob van Rees, on- doende ruimte en hygiëne in de woningen zelf
der wiens leiding de Algemeene Nederlandsche en met mogelijkheden om in de buurt van de
Geheelonthoudersbond was opgericht. Deze woning te ontspannen in een parkachtige omhoogleraar uit Amsterdam woonde in Laren en geving, muziektent, buurtcentrum, koffiehuis
was een centrale figuur in de hervormingsge- of bibliotheek. In Nederland namen Jacques en
zinde beweging in het Gooi. In de herinnering Agneta van Marken het voortouw door bij Delft,
van zijn dochter Mies van Rees was haar vader naast hun Gist- en Spiritusfabriek, in het aan‘eeuwig in de weer […] tegen drankgebruik, ro- palende Agnetapark een modelfabrieksdorp te
ken en militarisme’. Jacob van Rees leefde zelf creëren. Op andere plaatsen in Nederland werd
volgens principiële overtuigingen: zo droeg hij door andere sociaal geëngageerde fabrikanten
werkmanskleding, reisde uit overtuiging derde hun voorbeeld op bescheiden schaal gevolgd.
klas in de trein, had alcohol, tabak en vlees afEr werden ook ideeën geopperd om inwoners
gezworen en maakte in zijn laboratorium geen van zeer slechte woningen in de stad elders
gebruik van dierproeven.5
te huisvesten. Zo suggereerde Nicolaas Tette-
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rode, geëngageerde directeur van een lettergen behoefte om ‘zuiver’ te leven kon goed tot
gieterij in de hoofdstad, om de inwoners van
uiting komen op het terrein van de kolonie,
onbewoonbaar verklaarde Amsterdamse keldie hij in navolging van het experiment en het
derwoningen te huisvesten op een nog te be
boek (1854) van Henry David Thoreau Walden
bouwen stuk grond bij Bussum. Op gezonde
noemde, waar een coöperatieve bakkerij, een
zandgrond konden daar fatsoenlijke huisjes
tuinderij, bijenstal, timmerwerkplaats en drukworden opgetrokken in de nabijheid van spoor
kerij werden gevestigd. Idealisten uit de hogere
of tram. De architect die hij in de arm nam om
klassen werkten en leefden er samen met arzijn plannen uit te laten werken, was enthoubeiders en boeren. Deze vermenging slaagde
siast, maar stelde voor om toch dichterbij de
slechts gedeeltelijk. Een deel van de kolonisten
hoofdstad te blijven, zodat de arbeiders niet zo
had geen enkele bruikbare werkervaring, maar
ver hoefden te reizen, en bijvoorbeeld het stuk
ook de aangekochte landbouwgrond was van
grond ten noorden van het IJ te bebouwen,
slechte kwaliteit. Daarnaast werden ook niet
waarmee het plan voor Amsterdam-Noord gealle idealen gedeeld: zo werd het – zeer voorboren was.6
uitstrevend – vegetarisch dieet niet door alle
De verbetering van volkswoningen was
arbeiders gewaardeerd. In 1907, nog geen tien
vooral een stedelijk vraagstuk: op het plattejaar na de oprichting, ging de kolonie failliet
land was de woonsituatie weliswaar soms uien daar zullen de overgebleven kolonisten, die
terst ellendig, maar doordat die ellende niet
inmiddels deels in animositeit leefden, wellicht
dusdanig was geconcentreerd als in de stad,
niet rouwig om zijn geweest.8
De andere kolonie die rond die tijd in het
leek het probleem minder urgent. Daarentegen
Gooi werd opgericht, verging het nog slechwas het vraagstuk over landhervormingen in
ter. In 1900 was in Blaricum door de Verenide stad niet relevant, maar op het platteland
ging Internationale Broederschap een kolonie
des te meer. Vooral in de noordelijke provincies
op tolstojaanse gronden gesticht, wat een zeer
stonden voorstanders van de herverdeling van
eenvoudig leven op basis van onthoude landbouwgrond op. Onder invloed
ding inhield. Voornoemde
van de ideeën van internativoorvechter van de inonaal vermaarde herperking van alcohol,
vormers als Henry
Jacob van Rees, was
George en Michael
een van de centrale
Flürscheim
werfiguren in deze
den op zeer kleine
groep. Ook voor
schaal
verenigindeze kolonie gold dat
gen opgericht als de
er geboerd moest worLand-Liga en de Bond
den op slechte grond. Hier
voor Landnationalisatie. Veel
navolging en bekendheid kre- De kolonie van de Internationale sloten zich nauwelijks landarBroederschap te Blaricum.
beiders bij aan, waardoor ook
gen deze echter niet.
hier weinig tot geen ervaring
Een ander initiatief op het
aanwezig was om zelfvoorzienend te leven,
gebied van landhervorming werd echter wel
ook al werd er nog zo sober geleefd.9 Deze kovermaard. Psychiatrisch arts en schrijver Frelonie zou het slechts drie jaar uithouden, maar
derik van Eeden richtte in 1898 in Bussum een
eindigde wel spectaculair. Doordat de koloniszogenaamde landbouwkolonie op, waar in
ten de stakers van de spoorwegstaking van
‘communistisch verband’ de grond werd be1903 ondersteunden en de stakers de Gooise
werkt en werd samengeleefd onder het motto
tramlijn saboteerden, waardoor de plaatse‘werken naar kracht en nemen naar behoefte’.7
Vanuit een eigen ‘hut’ – een eenvoudig huisje
lijke bevolking hun producten niet meer kon– bestierde Van Eeden deze proeftuin. Zijn eiden vervoeren, keerde die bevolking zich tegen
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De Humanitaire School, opgericht door prof. Jacob van Rees.

de kolonisten. De ‘spinazievreters’ kregen een
lesje tijdens een nachtelijke bestorming, waarbij brand werd gesticht.10 Van een van de idealistische kolonisten werd verteld dat hij tijdens
die brand tot het laatste moment rustig zou zijn
blijven zitten lezen11, wat weliswaar tekenend
was voor zijn verheven rust, maar ook de ernst
van de situatie liet zien.
Wellicht waren de idealen wel te hooggestemd. Als de beschrijving van de schrijver
Nico van Suchtelen, die enige tijd als kolonist
op Walden had gewoond, exemplarisch is voor
de groep verheffers die deze initiatieven droeg,
dan was de afstand tot de realiteit fors:
Wij waren zo jong en vol enthousiasme; wij
voelden onze geest leven en werken, er woelde
en bruiste in ons een wervelende chaos van gedachten, en licht en duister waren er nog ongescheiden. Stralende wentelingen waren er in ons
als ongeboren werelden te midden van eindeloos
lege duisternissen. Wij waren wordende scheppingen en dat voelden wij. Tot alle grootheid en
schoonheid wisten wij ons bestemd; er was ruimte
in ons waarin alle werkelijkheid kon uitvloeien; er

was geen gedachte die wij niet als de onze konden
erkennen, geen gevoel dat wij niet konden doorleven. Er bestond ook geen tegenspraak tussen
onze hoogmoed en onze devotie; al het menselijke leefde in ons … in de warlende chaos.12 Desondanks leidde deze stralende wentelingen wel
degelijk tot hervormingsgezinde initiatieven
die slaagden.

De nieuwe mens
Om de arbeiders een betere toekomst te garanderen moesten niet alleen hun voeding
en woonsituatie verbeteren: zij dienden ook
geestelijk ontwikkeld te worden, zodat ze zich
mentaal stevig staande konden houden in een
moderniserende maatschappij. En ook hun
kinderen moesten goed worden opgevoed,
zodat de volgende generatie als vanzelf kon
meegaan in de vaart der volkeren. Een fatsoenlijk en beheerst leven kon worden bereikt met
onderwijs, scholing voor volwassenen door
middel van cursussen, het aanleren van nette
ontspanning en door contact met beschaafde
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medeburgers die het goede voorbeeld konden
geven en hun ‘beste zelf’ in dienst konden stellen van de verbetering van gemeenschap.
Binnen het lager onderwijs ontstonden juist
in het laatste kwart van de negentiende eeuw
tal van hervormingen. Grootste gemene deler
was het aanleren van een meer zelfstandige
attitude, zodat de kinderen, ook arbeiderskinderen, zelfredzame en eigenstandig denkende
burgers werden. Daarvoor moest de ouderwetse manier van eendimensionale, passieve
kennisoverdracht, vooral gericht op cognitieve
kennis, doorbroken worden en veranderd in
het aanreiken van manieren om zelf kennis te
vergaren en te verwerken door middel van aanschouwelijk onderwijs en actieve onderwijsvormen. Een ander
aspect van de onderwijsvernieuwing
was de herwaardering van het ontwikkelen van ambachtelijke
talenten,
zodat handarbeid
hoger gewaardeerd
werd en het eergevoel van arbeiders
werd ondersteund.
De leer van Maria
Montessori paste
goed in deze ideProf. Jacob van Rees,
alen en het aantal
wereldhervormer.
Montessorischolen
groeide na de eeuwwisseling dan ook gestaag. Maar ook Nederlandse onderwijshervormers als Jan Ligthart en
Kees Boeke sloten hierop aan.
Ook in het Gooi vond, dankzij het relatief
hoge aantal idealistische hervormers dat er
woonde, deze tendens een weerklank. Ook hier
was Jacob van Rees een van de aanstichters: in
zijn villa werd vanaf 1903, na de teloorgang van
de kolonie van de Internationale Broederschap,
een Humanitaire School gesticht. In die school
werd getracht de idealen, die voorheen in de
kolonie werden verspreid, op een volgende
generatie over te dragen. De doelstellingen
van de school luidden dan ook hoogdravend:
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’t Scheppen van gelijke ontwikkelingsvoorwaarden voor de individuele aanleg van ieder kind,
ongeacht de maatschappelijke welstand zijner
ouders in een eenvoudige schone omgeving die
sociaal voelen zoveel mogelijk bevordert.13 Om
een nieuwe maatschappij te creëren moest met
een nieuwe generatie gewerkt worden: Om te
trachten andere, betere mensen te vormen voor
de nieuwe maatschappij, die berusten zal op de
altruïstische idee, voor die samenleving der toekomst, die vrij van vooroordeelen, van geldzucht
en militarisme, een gemeenschap van oprechte,
hulpvaardige en reine mensen zijn zal, moeten we
met de kinderen beginnen.14
Dat het niet alleen om het op de juiste manier
opvoeden en onderwijzen van kinderen ging,
maar ook een alomvattende nieuwe manier
van leven, werd duidelijk uit de eisen die aan
de leerkrachten werden gesteld: van hen werd
verwacht dat ze vegetariër, geheelonthouder
en niet-roker waren. Dat zal in de praktijk een
specifiek type zeer geëngageerde leerkrachten
hebben aangetrokken, zeker wanneer in aanmerking werd genomen dat hun honorarium
‘in overleg en naar behoefte’ was, wat betekende dat ze genoegen moesten nemen met
kost en inwoning.15 Cor Bruijn, vooral bekend
als schrijver van de klassieker Sil de strandjutter,
zou jarenlang het hoofd van de school zijn. De
school werd in 1941 omgevormd tot de Larense
Montessorischool.
Ook aan de volwassen arbeiders werd gewerkt. De ‘gezellige avondjes’ die Jacob van
Rees in zijn villa voor plaatselijke boeren en
arbeiders en hun families organiseerde, waren
typerend voor het nieuwe sociale engagement.
Dan zette hij vijftig keukenstoelen in de hal, spande
een laken en vertoonde een schimmenspel.16 Ook
vergastte hij zijn bezoekers op voorstellingen
met de toverlantaarn. Later werden ook toneelstukken van de hand van Van Rees opgevoerd, in samenwerking met schrijver Herman
Heijermans, die de decors ontwierp en de regie voerde.17 Ook hierin verwerkte Van Rees zijn
idealen: in het toneelstuk De sluipmoordenaar
overleed een arbeider, doordat hij na een paar
borrels door de Gooise tram werd overreden.
Hiermee wilde Van Rees duidelijk maken dat

Het ‘Gustav Brieglebhuis’ te Naarden,
kindervakantiekolonie (foto Freek Udo).

zelfs matig alcoholgebruik gevaarlijk was. Door
middel van deze gezellige bijeenkomsten liet hij
ervaren dat verpozing zonder alcohol mogelijk
en vermakelijk was, terwijl er tegelijkertijd iets
werd geleerd. En, misschien nog wel belangrijker, Van Rees en verwante progressieve zielen
staken hun eigen tijd en energie in dit contact
tussen de klassen, waardoor er aan beide zijden begrip ontstond en men van elkaar kon
leren. Uit dit enthousiaste, ontvankelijke paternalisme groeide vervolgens het zogenaamde
buurthuiswerk dat een hoge vlucht zou nemen
in de volksverheffing.
Londen als voorbeeld
Wat Van Rees op kleine schaal ondernam, werd
in de laatste decennia van de negentiende eeuw
op vele plaatsen in de westerse wereld ondernomen. Londen was het lichtende voorbeeld in
deze actief betrokken vorm van sociaal werk.
Om de ellendige situatie in de achterbuurten
te keren waren verschillende pioniers in actie
gekomen, niet met geld en goederen maar
door hun eigen tijd en talent in dienst te stellen door zich tijdelijk in de buurten te vestigen
om het leven van de arbeiders te verbeteren.
Dankzij de ruchtbaarheid die aan deze initiatieven werd gegeven, doordat de pioniers hun
idealen verspreidden en doordat hun acties positieve gevolgen hadden, werd deze vorm van
sociaal engagement zeer populair. Vanaf de

jaren 1880 werden in verschillende steden middenin arbeidersbuurten buurthuizen opgericht, waar buurtbewoners
en anderen terecht konden voor clubs
en cursussen, debatavonden en voorstellingen. In deze buurthuiskamers
konden de klassen elkaar ontmoeten,
zodat onbegrip werd gekeerd door het
leren kennen van elkaars goede kanten.
Het eerste voorbeeld van een groots
buurtcentrum, het Londense Toynbee
Hall (1884), kreeg tal van (internationale) bezoekers die elders op grotere
of kleinere schaal soortgelijke initiatieven startten, al snel ‘Toynbeewerk’
genoemd. Kleinschalige initiatieven konden
vervolgens ook evolueren: wat Van Rees bijvoorbeeld in zijn eigen villa was begonnen,
werd later voortgezet in het door hem gestichte
Volksgebouw in Hilversum.18

Gezondheid door de natuur
In het Toynbeewerk werd vooral voor geestelijke ontwikkeling en contact tussen de klassen
geijverd, wat zich voornamelijk binnen de muren van de buurthuizen of woonkamers van de
Toynbeewerkers afspeelde. Meer en meer werd
er echter ook voor gepleit om de arbeidersgezinnen van de buitenlucht te laten genieten:
door te wandelen werd er fatsoenlijk verpoosd;
door in volkstuintjes te werken werden de spieren gesterkt, de familiezin gestimuleerd, terwijl het tevens gezond en goedkoop voedsel
opleverde. Bloedeloze arbeiderskinderen uit
de stad werden in de zomer naar buiten gezonden om aan te sterken en de ouders in de stad
te ontlasten. Daartoe werden onder meer in
het Gooi – relatief dicht bij de hoofdstad – vakantiehuizen opgericht waar de stadsjeugd enkele weken kon verblijven. Voor sommige kinderen waren het eenzame weken vol heimwee,
terwijl het voor anderen een positieve herinnering werd waarin het verblijf in de natuur als
klein wonder werd beschouwd: Moeder, de zon
schijnt hier zoomaar op je boterham.19
Een meer extreme vorm van natuur beminnen vond ook plaats in het Gooi. Tjerk Luitjes,
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vrij socialist en kolonist van de kolonie van de
Internationale Broederschap, was daar rond de
eeuwwisseling een vegetarisch huttenpension
begonnen. Overspannen stadszenuwen konden daar tot rust komen door licht-, lucht- en
waterbaden en een streng dieet.20 Deze manier van Lebensreform was vooral op een persoonlijke transformatie gericht en minder op
verheffing van andere groepen, alhoewel vele
gezondheidsadepten ook meer algemeen propagandist waren voor deze vorm van leven. In
het ‘naaktkamp’ van Luitjes konden bezoekers
zich tijdelijk – letterlijk – onderdompelen in
de goede vrienden, licht en lucht, het water, ’t
eenvoudig voedsel, de lichaamsbeweging.21 Dat
dat niet tot ieders genoegen gebeurde, bleek
uit het verslag van wiskundige Bertus Brouwer. Na zijn verblijf van enkele maanden in het
kamp van Luitjes schreef hij een vriend: Terug
van Blaricum, bij mengeling van beide seksen in
hemden op bloote voeten zwart met lange blauwe
nagels, zonnebaden van naakteruggen, en vreten
van rauwe rapen, knollen en penen, en daaruit
wijze onzinverkooperij, honderduit, ben ik zoo beroerd, dat ik morgen niet kom. Uiteindelijk deed
het hem toch wel goed, aangezien hij een paar
weken later nogmaals vertrok naar het kamp
en toen milder berichtte: In elk geval blijf ik nog
een paar weken hier, waar ik gauw gewend was,
en het mij nu heel goed doet, dat loopen op bloote
voeten en in je hemd. ’t Is ook heel rustig – de
meest logé’s zijn weg. En er heerscht hier ten slotte
iets vrij-gezelligs, waar ik tot mijn verrassing plezier in heb.22
Het kon nog extremer: in 1912 werd door de
Amsterdamse kinderarts Ootmar23 een kinderkamp opgericht vanuit de Vereniging voor
Vegetarische Kinderkolonies, speciaal bedoeld
voor arbeiderskinderen uit Amsterdam. Het regime van het kamp was dusdanig streng, dat
het kamp in 1920 op last van de politie werd gesloten: blootlopen gedurende de winter, ‘paardevoer’ eten, iedere ochtend in een teil koud
water staan en vervolgens moeten droogrennen was zelfs in deze verheven tijden te gortig.24 Ondanks deze extremen werd het ideaal
van bewegen in de buitenlucht gevestigd en
algemeen geaccepteerd.
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Lari-Blari
De progressieve geest die er rond 1900 waarde,
was in het Gooi bovenmatig vertegenwoordigd. Dit is des te opvallender aangezien er
daar relatief weinig schrijnende stedelijke problematiek heerste. Door de aanwezigheid van
een progressieve elite kregen hervormingsgezinde sociale initiatieven toch doorgang, terwijl
er tevens veel ruimte was voor meer utopische
experimenten. Het vormgeven van een ideale gemeenschap werd enthousiast uitgeprobeerd, maar liep regelmatig stuk op praktische
problemen en morele bezwaren. Dit werd mooi
verwoord door de hoofdpersoon uit de roman
van Nico van Suchtelen: hij raakt danig teleurgesteld en concludeert na de teloorgang van
de kolonie waarin hij verblijft verbitterd: Een
klucht, een parodie op het communisme voeren
wij hier op. Wij zijn geen communisten, geen
broeders, geen kameraden. Wij zijn nog vreemde,
elkaar benijdende, hatende, hinderende maatschappij-mensen.25 Heersende sociale conventies en de sociaaleconomische ongelijkheid
doorbreken was geen eenvoudige opgave.
Hervormingen leken eerder gezocht te moeten
worden in minder revolutionaire initiatieven.
Toch leek de Lari-Blari-geest invloedrijk te zijn
geweest. Door te experimenteren met onconventionele maatschappijhervormingen werden
grenzen doorbroken en werd tevens aangetoond welke veranderingen wel en niet levensvatbaar waren. De activiteiten van een relatief
kleine groep idealisten kreeg grote bekendheid,
doordat er veel over gepubliceerd werd, afwisselend in schampere en bewonderende woorden. Het ploeteren van de ‘nieuwe mens’ werd
daarbij wel degelijk gewaardeerd26 en Gooise
initiatieven kregen zelfs navolging in het buitenland, getuige de Van Eedenkolonie in North
Carolina.27
Door mogelijkheden voor hervormingen te
verkennen en in de praktijk te brengen, waarbij vele initiatieven uiteindelijk deels succesvol
bleken, behalve de extreme experimenten, werd
een progressieve geest getoond die aanstekelijk werkte. De Lari-Blari-geest wekte wellicht
spot en wrevel op – naakte ‘spinazievreters’ die

gewag maakten van ‘stralende wendingen’ waren ook toen een ongewoon straatbeeld – toch
hadden ze een grote uitstraling, brachten progressieve mensen en ideeën bijeen en openden
daarmee nieuwe idealistische perspectieven.
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Niet vóór maar dóór de arbeiders
Arbeidersbeweging en arbeidersontwikkeling
Henk Michielse
Het Nederland van de negentiende eeuw is wel beschreven als ‘een koninkrijk vol sloppen’,
een land vol achterbuurten en vuil, met een onderlaag die getalsmatig een meerderheid was,
maar niets voorstelde, niet meetelde, beestachtig leefde, in woningen die eigenlijk minder
dan hokken waren.1 Ook in de oude stadjes tussen Vecht en Eem – Weesp, Huizen, Naarden –
was de armoede groot; rond een derde van de bevolking leefde van de bedeling. In het al
vroeg industrialiserende Hilversum waren de levensomstandigheden van de textielarbeiders
heel belabberd.2 Hoe de situatie in de achterbuurten was, besefte ook een grote groep
sociaal-voelende, links-liberale, burgers die vanaf het eind van de negentiende eeuw een
indrukwekkende reeks initiatieven nam er wat aan te doen. Een andere vraag is, wat die
arbeiders en armen van dit ‘burgerlijk beschavingsoffensief’ vonden en hoe de georganiseerde
arbeidersbeweging er tegenover stond, ook tussen Vecht en Eem.

Lerende arbeiders en Marx en Engels
(litho Wim van de Walle voor het IvAO).

Met de klomp tussen de deur
Naar de houding van armen en arbeiders tegenover al die goedbedoelde persoonlijke bemoeiingen van meer ontwikkelden in ’t belang
van minder ontwikkelden3 is geen systematisch
onderzoek gedaan. Verspreid komen we wel
gegevens tegen. Zo werd in het Amsterdamse
Ons Huis, de eerste vorm van buurthuiswerk
in arme wijken, rond 1900 geklaagd over het
gebrek aan opkomst van de arbeiders – de leestafel bleef leeg en bij voordrachten werd er ‘tegen de stoelen gesproken’ – en over het grote
verloop bij de aangeboden cursussen.4 Ook de
in 1913 opgerichte volksuniversiteiten betreur-
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den, dat onder de hoorders het arbeiderselement betrekkelijk schaars was vertegenwoordigd. Prof. S. Steinmetz, de grote promotor van
de Volksuniversiteit, schreef: de arbeiders ontbreken, hier komen ze wat meer, daar wat minder, maar de groote massa, die zij zouden moeten
uitmaken, vormen zij nergens. Dit is ongetwijfeld
het grootste gebrek.5
Waren geschoolde arbeiders voor de volksverheffers al moeilijk te bereiken, nog veel meer
speelde dat bij de massa ongeschoolde arbeiders en paupers in de steden, die grotendeels
waren aangewezen op armenzorg en liefdadigheid. De armenzorg-literatuur uit die tijd staat
vol verhalen over de streken van de bedeelden

Een krotwoning.

om onder de disciplinerende voorwaarden van
de bedeling uit te komen en hun afkeer van al
die ‘bemoeials’ met hun Toynbeewerk (studieclubs voor arbeiders onder leiding van een ontwikkelde burger), hun volkshuizen, hun volksuniversiteiten en hun intensieve armenzorg.
Voor ons gebied heb ik geen sprekend voorbeeld, wel uit Leeuwarden. Particuliere liefdadigheidsverenigingen hadden methodes ingevoerd om intensief contact met en toezicht op
de bedeelden te kunnen realiseren, zoals het
zogeheten Elberfelder stelsel, waarvan de principes ook door de in het Gooi actieve katholieke
Sint-Vincentiusvereniging werden gehanteerd.
Om het enorm gegroeide aantal bedeelde losse
arbeiders op te kunnen vangen voerde het
Leeuwarder stadsbestuur in 1893 ook voor de
stadsarmenzorg het Elberfelder stelsel in, wat
jammerlijk mislukte, doordat die losse arbeiders niet gediend waren van betutteling door
de armbezoekers, maar met de klomp tussen de
deur onderstand eisten als een recht.6

Satanische geest van begeerlijkheid
Ook de opkomende arbeidersorganisaties
kwamen voor de vraag te staan, hoe ze de
‘persoonlijke bemoeienissen’ van de progressief-liberale burgers moesten beoordelen. Confessionele arbeiders werden angstvallig binnen
de eigen kring gehouden; katholieken en protestanten hielden zich ver van de links-liberale
initiatieven.7 Pas laat ontstonden er confessi-

onele vakbonden, die overigens wat de katholieken betreft op last van de bisschoppen in
toom werden gehouden binnen het Roomsch
Katholiek Werkliedenverbond van 1925, een
‘stands-organisatie’ die tot taak kreeg de godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke verheffing
van den arbeidersstand te bevorderen. Dat arbeiders de christelijke liefdadigheid zouden afwijzen en zich zelf zouden willen helpen, noemde
de jezuïet pater Bruin in 1887 een satanische
geest van begeerlijkheid en hoovaardigheid.
Ook het nauw met de ARP verbonden protestants-christelijke Patrimonium wilde niets van
sociale strijd en overheidsbemoeienis weten en
was zelfs tegen de parlementaire enquête van
1886 naar de sociale toestanden in de fabrieken,
omdat het vreesde dat toeneming der ellende en
al meerdere berooving van de persoonlijke vrijheid
der enkele burgers het noodlottig gevolg ook van
deze enquête zijn kon. De sociaal-democratisch
georiënteerde arbeidersbeweging daarentegen
verwierp in principe elke vorm van liefdadigheid, ook het geestelijke pannetje soep en ging
sociale voorzieningen juist eisen als een recht.8
In het gebied tussen Vecht en Eem deden
deze ontwikkelingen zich natuurlijk ook voor.
In Weesp was de almachtige chocoladeproducent Van Houten een zeer paternalistisch bedrijf, waar alle actie verboden was. Hierdoor
werd de oprichting van arbeidersorganisaties
enorm afgeremd. Hetzelfde gold voor andere
grote bedrijven. Het paternalisme van Van
Houten ging zelfs zover, dat het voor de socialistische AJC (Arbeidersjeugdcentrale) een
eigen honk bouwde. Pas op het eind van de
negentiende eeuw kwamen er in Weesp vakbonden, eerst de socialistische en kort daarna
de katholieke en protestants-christelijke. In Hilversum werd in 1895 de Roomsch-Katholieke
Werkliedenvereniging opgericht, net als het
latere Roomsch Katholiek Werkliedenverbond
een standsorganisatie, gericht op de godsdienstige en maatschappelijke vorming van de individuele arbeider. Ook in 1895 kwam er een
afdeling van de Christelijke Werkliedenvereniging Patrimonium. Nog later kwamen er socialistische bonden.
De in 1894 opgerichte SDAP (Sociaal Demo-
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cratische Arbeiderspartij) kreeg eveneens voet
aan de grond in industrieplaatsen als Hilversum en Weesp. In Hilversum werd in 1898 door
drie vrouwen en zeven mannen de plaatselijke
afdeling van de SDAP opgericht. In 1909 kwam
de eerste SDAP-er in de gemeenteraad, geen
arbeider overigens, maar een jonkheer, Frank
van der Goes. Weesp kreeg in 1899 een afdeling
van de SDAP; in 1906 kwam de eerste sociaal-democraat er in de raad. Na invoering van
het algemeen kiesrecht werden de sociaaldemocraten de grootse partij in de gemeenteraden van Hilversum en Weesp. Elders, zoals in
Bussum, kwamen eveneens SDAP-afdelingen,
maar die waren minder sterk.

Fabriek van Van Houten in Weesp.

Niet vóór maar dóór de arbeiders
Dan de houding van de sociaal-democratische
arbeidersbeweging tegenover de ‘persoonlijke
bemoeiingen’.9 Individuele sociaal-democraten konden ook actief zijn in de ‘burgerlijke’
werkvormen zoals het Toynbeewerk of Ons
Huis. Zo was de later befaamde SDAP-wethouder van Amsterdam C. Wibaut betrokken bij het
in principe neutrale Toynbeewerk in zijn toenmalige woonplaats Middelburg en leidde hij er
een leesclub voor arbeiders, al was hij ook kritisch: ik geloof, dat Toynbeewerk veel goed doet,
maar wij kunnen den klassenstrijd niet negeren.10
De sociaal-democratische onderwijzer A.H.
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Gerhard zat in het bestuur van het Amsterdamse Ons Huis in de Jordaan, wat hem door
zijn medesocialisten niet in dank werd afgenomen. Vele sociaal-democratische arbeiders
vonden dat Ons Huis hun huis niet was, maar
een instelling van de burgerlijke tegenstanders.
Recht voor Allen, het blad van de radicale Sociaal Democratische Bond (SDB) van Domela
Nieuwenhuis, waarvan de SDAP zich in 1894
zou afsplitsen, opende in 1892 de frontale aanval op de instelling die ‘verzoening van kapitaal
en arbeid’ meende te kunnen nastreven. Ons
Huis in de Jordaan was in 1892 gesticht met
financiële steun van de schatrijke tabaksplanter en filantroop Peter Wilhelm Janssen. Recht
voor Allen schreef:
Help u zelf – zoo dachten de arbeiders en zij
stichten
Constantia
[het gebouw van de
SDB aan de Prinsengracht], maar nu komt
er een kapitalist en als
die er Constantia onder
kan helpen, dan zal hij
het niet laten. De rijksdaalders van de heer
Janssen kunnen zegevierend het hoofd bieden aan de centen der
arbeiders, maar dezen
moeten niet vergeten
dat niet hetgeen vóór maar wat door hen gedaan
wordt, het meest moet worden op prijs gesteld.
A.H. Gerhard werd in De Nieuwe Tijd aangevallen door Troelstra, de latere leider van
de SDAP. Gerhard verdedigde daartegenover
krachtig het nut van Ons Huis voor de zedelijke verheffing van de arbeiders: Slechts verblinde ijveraars kunnen iets ten kwaade vreezen,
alleen goedhartige optimisten kunnen geloven,
dat Ons Huis erg veel zal uitrichten tot demping
der fameuse klove. Aan het quasi-radicaal geleuter daarover moet een einde komen. De inrichting
voedt de geestelijke ontwikkeling door een inderdaad neutrale houding tegenover aller inzichten,
dát is de hoofdzaak en die is goed.11

‘Bevrijdt uw geest’, affiche IvAO.
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Kennis is macht, macht is kennis
De Nederlandse sociaal-democraten gingen
theoretisch en in hun praktijk heel sterk leunen op het voorbeeld van de Duitse SPD, ook
wat hun standpunt tegenover het ‘burgerlijke’
verheffings- en ontwikkelingswerk betrof.12 Al
in 1872 had Wilhelm Liebknecht de befaamde
leuze gelanceerd: Zonder macht voor het volk
geen kennis! Kennis is macht – macht is kennis. Op
de SPD-partijdag van 1906 werd het sociaal-democratische standpunt krachtig geformuleerd:
bij de dringende behoefte bij de arbeiders aan
ontwikkeling kon de sociaal-democratie sympathiek staan tegenover de welmenendste en op
zich zelf verdienstelijke pogingen van burgerlijke
kringen […] voor zover ze niet bewust verlaagd
werden tot middelen om het klassebewustzijn van
het proletariaat te vertroebelen en de kracht van
zijn klassenstrijd te verzwakken. Maar zij had zelf
de taak te zorgen voor de alzijdige verdere vorming van haar leden en wel in de eerste plaats
voor hun theoretische scholing door stelselmatig
onderwijs in de beginselen van het wetenschappelijk socialisme. Ontwikkeling moest uiteindelijk
in dienst staan van de machtsvorming voor de
arbeidende klasse.
In hoofdlijnen is dit marxistisch standpunt
van de SPD in Nederland overgenomen, althans theoretisch; in de praktijk, waarbij de
SDAP samenwerkte met de meer op sociale
hervormingen gerichte vakbonden, was men
op den duur vaak wat rekkelijker en ook de
partij zelf koos steeds meer voor hervormingsarbeid in plaats van harde klassenstrijd. In Het
Volk, de krant van de SDAP, werden eerst wel
bijeenkomsten van Ons Huis, van Toynbee-verenigingen en ander volksontwikkelingswerk
zoals volkslezingen, aangekondigd, wanneer
ze voor arbeiders van belang waren, maar uiteindelijk wezen de sociaal-democraten al die
activiteiten toch ten principale af. De latere
SDAP-er Lodewijk Tak, toen nota bene zelf nog
lid van de progressief-liberale armenzorgvereniging Liefdadigheid naar vermogen, schreef in
1892 in De Nieuwe Gids spottend over de geavanceerde burgers met hun stokpaardjes zoals
Toynbee en professorenlessen voor ‘t volk.
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‘Macht is kennis’, 1 mei-demonstratie in
Amsterdam.

De meest uitvoerige bijdrage aan de Nederlandse theorie en praktijk van het socialistisch
ontwikkelingswerk was afkomstig van de gymnasiumleraar Piet Voogd. In een aantal artikelen zette hij de sociaal-democratische theorie
uiteen in de lijn van de SPD. Hij was actief
lid van de Amsterdamse Centrale Commissie
voor Arbeidersontwikkeling van SDAP en vakbonden in de stad en zou later de eerste leider
worden van het in 1924 opgerichte landelijke
Instituut voor Arbeidersontwikkeling. De Amsterdamse Commissie organiseerde een breed
programma aan vormings- en scholingsactiviteiten in de geest van de socialistische theorie – van intensieve kaderscholing tot feestelijke bijeenkomsten en lezingen voor de ‘grote
massa’ – en werd een voorbeeld voor soortgelijke commissies in andere steden zoals in
Hilversum.

Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Regelmatig werd er vanuit het land bij SDAP
en het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) aangedrongen op de stichting van
een landelijk instituut voor arbeidersontwikkeling. In 1924 was het zover. Er verscheen een
omvangrijk rapport, waarin de ‘socialistische
arbeidersontwikkeling’ opnieuw scherp werd
onderscheiden van de ‘burgerlijke volksontwikkeling’: Terwijl de laatste over het algemeen
individuele behoeften en persoonlijke belangen
dient, streeft eerstgenoemde het wekken van soci-

ale krachten na, die leiden tot een nieuw gemeenschapsleven op grond van veranderde levenshouding, tot een nieuwe sociale cultuur. Zonder dat
de marxistische vormingstheorie helemaal
werd losgelaten, legde dit rapport toch andere
accenten in de geest van het zogeheten ‘cultuursocialisme’, dat meer nadruk legde op socialistische gezindheid dan op klassenstrijd.
Op 11 november 1924 begon het landelijke
Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO)
zijn werkzaamheden. Het had een tweevoudige taak: enerzijds kader en leden van partij
en vakbeweging scholen voor de maatschappelijk strijd van de arbeidersbeweging en anderzijds de massa aanhangers ook emotioneel
bij de beweging betrekken. Het IvAO kreeg individuele leden, afkomstig uit de vakbonden
en de partij en later ook uit de AJC (Arbeiders
Jeugd Centrale) en de Vrouwenclubs; het landelijk bestuur werd grotendeels benoemd door
NVV en SDAP. In 1925 waren er 61 afdelingen
met 11.139 leden; in 1932 werd het vooroorlogse maximum bereikt: 146 afdelingen met in
totaal 38.363 leden. Ook tussen Vecht en Eem

kwamen snel na de oprichting van het IvAO afdelingen, zoals in Weesp, Hilversum en Naarden-Bussum.

De praktijk van de arbeidersontwikkeling
Tot het IvAO zichzelf in 1940 ophief, heeft het
enorm veel werk verzet op allerlei gebieden.
Een eerste taak was om de massa aanhangers
te binden aan de beweging en het versterken
van ‘het socialistisch gevoel’. Jef Last reed met
zijn befaamde ‘rode auto’ de afdelingen af om
overal films te vertonen, bij voorkeur films met
een sociale strekking, waaronder veel Russische. De vertoning van de toen heel populaire
Russische film Pantserkruiser Potemkin (1905)
trok volle zalen en leidde in een aantal plaatsen tot heftige conflicten. In 1927 verboden
vele burgemeesters de vertoning van de film.
Ook in Weesp speelde dit. Toen het IvAO in
1928 vergunning vroeg om Potemkin te vertonen, weigerden B&W dat zonder opgaaf van
redenen. Het IvAO protesteerde fel tegen
deze censuur en liet de socialistische jonkheer

Kadercursus IvAO, april 1928.
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Frank van der Goes een lezing voor de afdeling
houden over De zekerheid van het socialisme.13
Naast filmvertoningen organiseerde het IvAO
grote feesten, zoals Pinkster- en zomerfeesten,
terwijl er ‘s zondags ook zogeheten ‘zondagochtendbijeenkomsten’ plaatsvonden, door
kritische SDAP-ers spottend ‘een atavisme’ genoemd. Daarnaast had het IvAO een eigen beroepstoneel, dat vooral de eerste jaren sociale
toneelstukken speelde, vooral die van Herman
Heijermans. Daarbij gaf het ook reeksen toe-

wenclubs. Ze werden in een aantal steden door
het hele land georganiseerd in het weekend,
van zaterdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur, en bestonden uit inleidingen en
discussies. De sprekers schreven syllabi, die tevoren aan de deelnemers werden uitgereikt. De
eerste drie jaar behandelden voormannen uit
de beweging vrij algemene onderwerpen, zoals
De economische en politieke toestand in Europa
en Karl Marx en de arbeidersklasse.
De volgende drie jaren ging het vooral over
concrete programmapunten van SDAP en
NVV, zoals werklozenzorg en werkverruiming,
staatspensionering en invaliditeitsuitkering.
De cursussen sloten aan bij grote acties en
Kamervoorstellen, bij rapporten en plannen
van de SDAP en bij eisen op het gebied van
de sociale wetgeving. Vanaf 1931, in de crisisjaren, gingen de kadercursussen voornamelijk
over economische vraagstukken zoals Het geld
en de banken en vooral De planeconomie. Vanaf
1936 stonden de problemen van de democratie
centraal, vooral vanwege de dreiging van het
fascisme en de principiële keuze van de SDAP
voor de parlementaire democratie. Het waren
massale bijeenkomsten met tussen de tachtig
en de tweehonderd deelnemers. Jaarlijks werden er achttien van deze kadercursussen gegeven voor gemiddeld zo’n 2300 deelnemers;
in totaal dus zo’n 41.400 deelnemers per jaar.

Herrie in Hilversum

‘Werkt aan uzelf’. Cover ‘De Toorts’, tijdschrift
IvAO/NIVON 1931.

gankelijke boekjes uit over onderwerpen rond
theorie en praktische politiek, series als De
Wilde Roos en Grote problemen in klein bestek.
Vervolgens had het IvAO tot taak het kader
van de beweging te scholen, zowel in de beginselen van de sociaal-democratie als in de praktische actiepunten van partij en vakbeweging.
De omvangrijkste scholingsactiviteit waren de
cursussen voor kaderleden van de partij, de
vakbonden, het IvAO zelf, de AJC en de Vrou-

150

Helemaal eensgezind waren de sociaal-democraten intussen niet. Vanaf 1927 kreeg de
SDAP te maken met linkse opposanten. Die
oppositie betrof ook het IvAO; er werd aangedrongen op krachtiger ontwikkelingswerk om
verzwakking van de klassenstrijd tegen te gaan.
Problematisch voor het IvAO was vooral, dat
verschillende afdelingen oppositieleden uitnodigden als spreker over controversiële onderwerpen zoals het koloniale vraagstuk of het
antimilitarisme. De kwestie werd helemaal
urgent, toen in 1932 de oppositie uit de partij
trad en de Onafhankelijke Socialistische Partij
(OSP) oprichtte. IvAO-afdelingen mochten alleen sprekers uit de OSP laten optreden over

onderwerpen die niet
controversieel waren. En
alleen OSP-ers die ook
lid van het NVV waren,
mochten lid van het Instituut blijven, wat betekende dat in verscheidene afdelingen actieve
plaatselijke bestuurders
moesten vertrekken.
Met name in Hilversum
speelde dit. In 1933 verbood het landelijk bestuur
de afdeling iemand uit de
OSP te laten spreken,
ook al zou hij geen controversieel onderwerp behandelen. De OSP mocht
geen voet aan de grond
krijgen in het IvAO, zei een vooraanstaand bestuurslid, ook als het Instituut daardoor een
‘goede werker’ zou verliezen. Die ‘goede werker’ was secretaris J. Rogge. Samen met enkele
andere afdelingsbestuurders en honderd leden
trad hij uit het IvAO en richtte de Vereeniging
voor Socialistische Ontwikkeling (VVSO) op,
die binnen één jaar ruim vierhonderd leden
kreeg. De werkwijze was gelijk aan die van het
IvAO, al waren de sprekers meest socialisten
die links van de SDAP stonden, zoals de latere
hoogleraar Jan Romein en Frank van der Goes.
Na de oorlog kwam de VVSO niet meer terug.

De natuurvrienden
In 1929 kreeg het IvAO er een geheel nieuw
arbeidsterrein bij, dat niet meer uitging van de
conceptie van socialistische arbeidersontwikkeling. In dat jaar sloot de Arbeiders Reisvereniging zich bij het Instituut aan, wat meteen
tweeduizend nieuwe leden opleverde. Het natuurvriendenwerk zou altijd een grote trekker
voor het Instituut blijven. Er kwam een professioneel Arbeidersreisbureau, dat een groeiend
aantal reizen in binnen- en buitenland organiseerde. Het belangrijkst waren de Natuurvriendenhuizen en kampterreinen. Bij de fusie
met de Arbeiders Reisvereniging was er een, in

‘Ons Gebouw’ van de Hilversumse vakbonden, uit
1932.

1937 waren er elf. De bedoeling met deze huizen en kampeerterreinen was voor arbeiders
vakantie mogelijk te maken in een natuurlijke,
gezonde omgeving om zo hun gezondheid en
werkkracht te vergroten. Het aantal bezoeken
bedroeg jaarlijks circa 58.000.
In het Gooi hebben we zo het Natuurvriendenhuis Koos Vorrink in Lage Vuursche gekregen.
Ook de afdelingen deden aan natuurvriendenwerk. In 54 grotere afdelingen werden speciale
onderafdelingen voor natuurvriendenwerk gevormd, terwijl ook de andere afdelingen activiteiten op dit gebied ondernamen. Aan dit lokale
natuurvriendenwerk hebben we in het Gooi het
Geologisch Museum Hofland in Laren te danken.
Tot slot was er het Centrale Natuurvriendenwerk dat activiteiten organiseerde als natuurvriendendagen, stertochten en fotowedstrijden,
naast een reeks kampen: wandelleiderskampen,
paddestoelenkampen, kerst- en paaskampen,
fotoconferenties, vakantieweken, natuurvriendenweken en weekends voor skiërs.

Het scholenwerk
Een heel bijzondere bijdrage aan de vorming
van de arbeiders tenslotte leverde het IvAO

151

met zijn scholenwerk. Ook
al was in 1901 de schoolwet aangenomen die de
leerplicht tot twaalf jaar
invoerde, toch zat de sociaal-democratie met het
probleem dat vele arbeiders maar een gebrekkige
ontwikkeling hadden genoten. Vanaf 1932 pakte het
IvAO dit probleem systematisch en professioneel
aan via de Arbeidersavondschool (AAS) en de Plaatselijke Kaderschool (PKS).
In 1932 startte het Instituut
met Arbeidersavondscholen; eind december waren
er al 131 met in totaal 3.413 leerlingen, onder
wie één in Bussum en één in Amersfoort. De
school had twee klassen. Er werd één avond
per week drie maal drie kwartier les gegeven
gedurende veertig weken per jaar en er waren
drie vakken:
Nederlandse taal; hierbij ging het om de leerstof uit de zesde en zevende klas van de lagere
school, al was dat voor velen nog vaak te hoog
gegrepen.
Rekenen en administratieve kennis. Hierbij werd
voornamelijk uitgegaan van concreet materiaal van een aantal vakbonden zoals de administratie van een staking. De sommen waren
tegelijkertijd oefeningen in rekenvaardigheid
én instructief voor het vakbondswerk.
Sociale kennis. Hier ging het merkwaardigerwijze niet om kennis van de maatschappelijke
verhoudingen en de geschiedenis van de sociaal-democratische arbeidersbeweging, maar
om elementaire kennis op het gebied van aardrijkskunde en staatsinrichting.
Vervolgens werd begonnen met de Plaatselijke kaderschool (PKS). Eind 1932 had het
IvAO er 46, waaronder weer in Amersfoort en
Bussum, met 1.091 leerlingen. In 1939 waren er
nog vijf met 92 leerlingen. De cursussen op de
PKS duurden twee jaar met twee avonden les
per week. De vakken waren: economie, staats
inrichting, boekhouden en handelsrekenen,
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Affiche van het IvAO voor de
Arbeidersavondscholen.

Nederlandse taal, zowel
spelling en grammatica als
het actief hanteren van de
taal. Vooral het onderwijs
in economie en staatsinrichting leverde nog al wat
problemen op. De stof was
voor de arbeiders-deelnemers heel moeilijk. De basiskennis van de leerlingen was zeer gebrekkig en
het onderwijssysteem was
heel schools. De leerlingen wilden ook heel graag
discussiëren over de problemen waar partij en
vakbeweging mee te maken hadden. Maar dat
mocht helemaal niet.
In een jaarverslag werd geconstateerd: de
vakken economie en staatsinrichting bevatten actuele vraagstukken, waarover men gaarne
spreekt, gaarne debatteert, maar welke debatten
op onze scholen niet thuis horen. Het verloop
was ook heel groot. Had het ook anders gekund? Ja! In Duitsland hadden linkse sociaal-democraten een onderwijssysteem ontwikkeld dat uitging van de eigen ervaringen van de
deelnemers, waardoor zij zich ook veel meer

‘Terug naar de wortels’, conferentie NIVON in
1980 over de geschiedenis van het IvAO vóór
1940, met prof. Henk Brugmans (links) en Henk
Michielse.

‘Koos Vorrinkhuis’ in Lage Vuursche.

bij de thema’s betrokken voelden, een stelsel
dat in de jaren 1960-1970 opnieuw zou worden
geïntroduceerd als het ‘exemplarisch leren’.
De top van het scholenwerk was de Arbeiders
Kaderschool (AKS), waar een kleine, geselecteerde groep kaderleden mocht beginnen aan
een vierjarige leergang van vier á vijf weken per
jaar in internaatsverband. Deze leergang werd
gegeven in het Troelstra-oord en stond los van
het IvAO. Zowel op de AKS als op de voorbereidende AAS mocht op geen enkele manier aan
politiek worden gedaan. De leiding van de AKS
formuleerde het zo: Men verwacht of wenst hier
socialistische scholing, versterking van socialistisch
inzicht of soms nog meer specifiek van marxistisch
inzicht. Daarvan kán en mág hier geen sprake
zijn. Noch bij de AAS, noch bij de PKS ging
het dus om socialistische vorming. Het ging
om wat in latere historische studies ‘functionarissenscholing’ werd genoemd, het kweken
van een geschoold en volgzaam kader, al waren
vele kaderleden het daar niet mee eens.

Epiloog – Dr. De Vrankrijker en het NIVON
Na de Tweede Wereldoorlog werd het IvAO heropgericht, maar nu los van partij en vakbonden, al bleven de meeste leden uit die organisaties afkomstig. Aan de ene kant bleven de
vroegere sociaal-democratische sentimenten
wel lang doorwerken, aan de andere kant zette
de tendens tot depolitisering van het Instituut
die al in de jaren dertig goed waarneembaar

was, toch krachtig door. De laatste vooroorlogse voorzitter van het IvAO, dr. Henk Brugmans – later vooral bekend geworden als rector
van het Europa College in Brugge – noemde
het Instituut en zijn leden wij humanisten en
formuleerde als taak: de harmonische ontplooiing van den mensch.14 Het IvAO was van socialistische arbeidersontwikkeling geëvolueerd tot
volksopvoeding op sociaal-democratische grondslag. Na de oorlog werd zelfs even overwogen
om te fuseren met het Nut en de volksuniversiteiten, een fusie die uiteindelijk niet doorging
vanwege de cultuurverschillen bij vooral de lokale bestuurders. De secretaris van het Instituut verwoorde het zo: Het waren verschillende
mensen. De bestuurders van ons, zeker op lokaal
niveau, waren toch vaak gewone jongens, die tegen de heren en dames van de volksuniversiteiten zeiden: noem me maar bij de voornaam, zeg
maar Piet.15
In 1959 werd dr. Ad de Vrankrijker voorzitter
van het IvAO, nadat hij eerst voorzitter was geweest van de afdeling Naarden-Bussum en vice-voorzitter van het landelijk bestuur. Hij was
van katholieken huize en was in de sfeer van
de naoorlogse Doorbraak lid van de Partij van
de Arbeid geworden, zonder zoals hij zelf zei,
‘een partijman’ te zijn. In kringen van Tussen
Vecht en Eem is hij befaamd geworden als de
belangrijkste geschiedschrijver van het Gooi.16
Tegelijk met het aantreden van De Vrankrijker
werd door het IvAO-bestuur de vraag opgeworpen of de naam Instituut voor Arbeidersont-
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wikkeling niet veranderd zou moeten worden.
Ook al sputterden enkele afdelingen tegen –
We gaan op de loop voor het woord arbeider en
Als socialist betreur ik dit – uiteindelijk ging het
congres akkoord met een nieuwe naam: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, kortweg NIVON. De cirkel
was nu rond; de arbeidersontwikkeling was
volksontwikkeling geworden.
Eind jaren zeventig werd het NIVON zich
weer veel meer bewust van zijn wortels. Theo
van Tijn, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis in Utrecht, schreef een vierdelige
leergang Geschiedenis en toekomst van de arbeidersbeweging, die in vele afdelingen werd gebruikt, ook in het Gooi. Zoals Gerard Leenders
en Jos Palm schrijven in hun boek over zeventig jaar NIVON: het instituut zou verwoede pogingen doen een voorhoede te kweken, niet zozeer
van het proletariaat zoals vroeger, maar van progressieve, bewuste mensen.17 Het NIVON werd
een instelling voor sociale educatie en natuurvriendelijke recreatie. Dit instituut bestaat nog
steeds, al heeft het minder leden dan vroeger.
Vele afdelingen zijn verdwenen of gefuseerd
in grote regionale eenheden, zoals die in het
Gooi, waar er eerst afdelingen waren in Hilversum, Naarden-Bussum, Laren-Blaricum en
Eemnes, maar nu alleen nog de afdeling Hilversum-Amersfoort-Eemland bestaat. De natuurvriendenhuizen doen het nog steeds goed.

Daar worden, zoals in het Koos Vorrinkhuis in
Lage Vuursche, ook vele activiteiten georganiseerd, van druk bezochte 1-meivieringen tot
lezingen als Rode vorming. Het werk van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling vóór 1940.

NIVON-monumenten tussen Vecht en Eem
Al zijn de NIVON-afdelingen uit het Gooi in
een veel groter geheel opgegaan, zij hebben wel
twee belangrijke instellingen aan de regio nagelaten. Allereerst het Koos Vorrinkhuis, een natuurvriendenhuis gelegen in de bossen in Lage
Vuursche en genoemd naar de oprichter van
de AJC, mede-oprichter van het IvAO, en met
Voogd de eerste bezoldigd bestuurder van het
Instituut, groot promotor van het cultuur-socialisme en na de oorlog voorzitter van de PvdA.
Het huis heeft honderd bedden, verdeeld over
twee-, drie-, vier- en vijfpersoonskamers, twee
groeps- annex eetzalen en een conferentiezaaltje met audiovisuele voorzieningen. Zoals in
alle natuurvriendenhuizen gebruikelijk is er een
grote keuken, waar elke gast of groepje gasten
zoals families een eigen potje kunnen koken.
Rond het huis zijn terrassen, gazons en speelvoorzieningen en uiteraard, zoals het bij een
natuurvriendenhuis past, een wandelbos.
En dan is er het Geologisch Museum Hofland,
Het werd in 1972 opgericht door de afdeling
Laren-Blaricum-Eemnes en leidt een bloeiend
bestaan. Duizenden kinderen en volwassenen
worden jaarlijks vertrouwd gemaakt met de
zuivere schoonheid van
de geologie, zoals de
naamgever van het museum het ooit noemde,
en met de archeologie
van ons gebied. Eerst
was het museum gevestigd in een oude, vervallen boerderij aan het
Zevenend in Laren, die
Geologisch Museum
‘Hofland’ in Laren.
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door afdelingsleden helemaal werd opgeknapt.
Later kon de NIVON-stichting terecht in het
voormalig benzine- en smeerstation van Shell
annex woonhuis aan de Hilversumse weg 51 in
Laren, naast het Sint-Janskerkhof. In 2006 kreeg
het museum een nieuwe vleugel, zodat het zijn
werk nog beter kon doen en nog meer bezoekers
kon trekken. Museum Hofland draaide en draait
nog steeds geheel op vrijwilligers. Aanvankelijk
kwamen die allemaal uit het NIVON evenals de
leden van het museumbestuur. Maar in de loop
van de jaren meldden zich steeds meer vrijwilligers aan van buiten en steeds minder uit het
NIVON. In 2004 werd in wederzijds overleg de
band tussen NIVON en museum doorgesneden
en heet het vroegere Nivon Geologisch Museum
Hofland voortaan gewoon Geologisch Museum
Hofland.18 Maar zonder het natuurvriendenwerk van de NIVON-afdeling was het er nooit
geweest.
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De Verheffing des Volks
Activiteiten van het Nutsdepartement Weesp
Aukje Zondergeld-Hamer
Op 15 september 1799 werd midden in de Bataafs-Franse Tijd in Weesp een afdeling van het Nut
opgericht, ‘uit de revolutie geboren’ zogezegd. Er traden zeventien Weespers toe, allen patriotten.
Onder hen waren enkele branders, een tabaksfabrikant, een aannemer, twee makelaars, een
kostschoolhouder, een arts, een notaris en een paar renteniers, kortom de elite van Weesp.
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
wilde, zoals het devies luidde: Godvrucht, goede
zeden en nuttige kunsten en wetenschappen
voornamentlijk bij den Minvermogenden Burger
voordplanten en verstand en hart (van de minvermogende burger) beschaaven en ten algemenen nutte verbeteren. Met andere woorden: men
wilde de maatschappij tot voordeel van iedereen veranderen. In haar boek De Volksverheffers.
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld
1870-1914 geeft Christianne Smit aan – in haar
argumentatie om het verheffende werk pas in
1870 te laten beginnen – dat het Nut vooral
als charitatieve vereniging gewerkt zou hebben en daarmee paste in een oudere traditie
van filantropie.1 Maar het Nut wilde opvoeden
tot ‘burgerschap en deugd’ zoals ook de volksverheffers van de latere Toynbee-clubs wilden.2
Men wilde op de ‘minvermogende’, die daar
als gevolg van zijn financiële situatie niet aan
toe kwam, iets van de eigen beschaving overdragen. Men deed zijn best ‘hen binnen (te)
loodsen in een veilige, fatsoenlijke omgeving’.3
Dit opvoeden tot burgerdeugd kon alleen maar
bereikt worden via opvoeding en vooral onderwijs.4 Als zodanig kan het Nut vanaf zijn oprichting tot de zogenaamde ‘volksverheffers’
gerekend worden. De uitgaven van het Nut
aan schoolboekjes, verhandelingen en rapporten – zoals het onvolprezen rapport van 1895
over het Toynbee-werk in Nederland, door Smit
uitgebreid gebruikt5, de Prijsstoffen waarin sociaal-politiek belangrijke onderwerpen aan de
orde werden gesteld, het propageren al in 1803
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van Volksonderwijs, in feite de voorloper van
het latere cursuswerk van de Toynbee-beweging, bestempelen het Nut tot een verbindende
factor de hele negentiende eeuw door, tot een
paraplu boven het binnenlands ontwikkelingswerk. Het Nut markeert het begin ervan en gaf
het ook zelf aan, toen men in het rapport over
de Toynbee-beweging en het Ons-Huis-werk
schreef, dat het de bedoeling was ‘samen al dat
werk te doen dat het Nut al zo lang bedreef’.6
Een toevoeging, die wat gekwetst aandoet.
Waarom is Smit haar studie niet met het Nut
begonnen? De ‘actievoerders’ van het Nut
behoorden immers sociaal-cultureel tot dezelfde ‘soort’ als die van de Toynbee-beweging.
Daarom begin ik mijn verhaal wat eerder in de
tijd, uit een soort van rechtvaardigheidsgevoel.

Het Departement Weesp
De pas opgerichte afdeling van het Weesper
Nut bestond voornamelijk uit actieve bestuurders, die bij alle politieke ontwikkelingen in
Weesp en de Republiek vanaf 1795 enthousiast
betrokken waren en verantwoordelijkheid hadden genomen. Er was iets nieuws ontstaan en
de burger had daarin een belangrijke taak; een
nieuwe burgerlijke samenleving moest worden
opgebouwd. Het is bepalend voor de plaats,
die het Nut binnen de Weesper gemeenschap
zou gaan innemen, dat de rol van het stadsbestuur, voor een belangrijk deel bestaande uit
ondernemers – met name in de acceptatie van
de visie van het Weesper Departement van het

De Soepkokerij circa 1910. D. Scholten zwaaide hier jarenlang de scepter
(RHC Vecht en Venen GAWfoto10076).

Nut op het lager onderwijs – beduidend is geweest, vanzelfsprekend verbonden aan de politieke richting van het moment. Dat was de politieke richting van ondernemers met toen nog
kleinschalige bedrijven waarbinnen de afstand
tussen baas en knecht niet heel groot kan zijn
geweest. Bovendien ging het ook nog eens om
een heel kleine stad van amper 3000 inwoners.
Het Nut werd in Weesp een succes. De hele
negentiende eeuw door zou een groot deel,
soms het overgrote deel van het gemeentebestuur lid zijn van het Nut. Van de nieuwe raad
van elf leden, die als gevolg van de nieuwe Gemeentewet in 1851 aantrad, waren negen personen op dat moment Nutsleden; ook het hele
college behoorde ertoe.
De waardering voor de onderwijzer
In de Algemene Vergadering van 22 februari
1802 stelde de vergadervoorzitter Barent Peelen voor om drie onderwijzers tot ‘honoraire
leden’ te benoemen: Cornelis Terwogt, Aart
van Aalst en Jan Hendrik de Klerk. Een gepast
moment, volgens Peelen, omdat nu juist twee
leden van het bestuur ‘den moeilijken doch tevens vereerenden Last van plaatselijke School-

bestuurders is opgedragen’. Toevoeging van
deze ‘mensen uit het veld’ vond hij zeer nuttig.7
In de richting van het grote doel ging de introductie in 1800 door Barent Peelen van het
in Groningen door het Departement Stad en
Lande uit te geven Weekblad voor den Gemeenen Man. Zijn voorstellen dienaangaande werden met algemene stemmen aangenomen: het
Departement besloot een abonnement op drie
exemplaren te nemen. Deze zouden volgens
een rooster de leden worden toegezonden. En
als het blad gelezen was, kon het aan minvermogenden ter lezing worden uitgereikt. In de
boekerij van het Departement – voor alle leden
toegankelijk – zou een exemplaar worden bewaard.8 De organisatie van die boekerij echter,
bleek voor de Weesper Nutsleden niet van het
allergrootste belang. Ook van het tijdschrift horen we niets meer.
De moeizame ‘regeling’ van een
leesbibliotheek
Pas na diverse pogingen kwam in de vergadering van 28 augustus 1850 kantonrechter en
gemeenteraadslid Franciscus Boogaard met
het voorstel om in dit departement ‘weer’ een
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volksleesbibliotheek op te richten.9 Kennelijk
was de gedachte aan een bibliotheek wat weggezakt, want Boogaard moest zijn voorstel in
de volgende vergadering schriftelijk herhalen
en op de convocatie een mededeling daarover
doen. In september werd het idee overgenomen, een voorlopig reglement bijgevoegd en
een commissie samengesteld. Het oude boekenbezit werd opgeschoond en uitgebreid en
op 31 oktober ging de bibliotheek voor het eerst
open, van 12.00 tot 13.00 uur, en vervolgens
alle veertien dagen. Alle leden werden uitgeno-

Bij het 50-jarige jubileum (1895) van meester
H.J. Hofland, Hoofd van de School voor Kosteloos
Onderwijs in Weesp (uit: G. Lindeboom, ‘Kent u ze
nog... de Weespers’, nr. 27 Zaltbommel 1972).

digd met boekgeschenken of geld ‘deze nuttige
inrichting’ te helpen ondersteunen. De instelling viel goed in Weesp. Het jaarverslag van
1851 gaf aan dat meer dan 70 personen van de
bibliotheek gebruikmaakten: het boekenbezit
moest worden uitgebreid.
Tien jaar later was het weer mis. Op een vraag
van de arts J.W.F. Scheffer over het bestaan en
de werking van de volksleesbibliotheek, blijkt
dat door het overlijden van commissieleden,
het verlies van boeken en gebrek aan geld de
boekenverzameling ‘sedert geruime tijd gesloten (was) geweest’. Besloten werd de commissie weer in te stellen. Benoemd werden Scheffer
en H.A. Vethake, directeur van de Jongenskostschool en van de Herhalingsschool. Men trok
met een intekenlijst voor de aanschaf van boeken de gemeente in. Er kwamen f 37 en 75 boeken binnen. Besloten werd de bibliotheek om
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de veertien dagen een uur open te stellen.
Vervolgens zou de commissie voor de volksbibliotheek het Departement standaard elk jaar
om een bijdrage vragen. Ook van het hoofdbestuur kwamen financiële bijdragen binnen voor
de leesbibliotheek. De giften dekten de kosten.
In het jaar 1865 telde de bibliotheek 120 lezers.
In 1870 werd besloten 150 catalogi te laten
drukken. Ook in de volgende jaren werd op gezette tijden een nieuwe catalogus uitgebracht.
De ‘Soepcommissie’
Zeer na aan het hart van de Weesper Nutsleden lag de zogenaamde ‘spijsuitdeling’, waarbij gedurende de wintermaanden aan een groot
aantal behoeftige Weespers porties ‘voedzame
soupe’ uitgedeeld werd. Het was Harmen de
Vries – van 1816 tot 1824 burgemeester van
Weesp – die vreesde, dat door de duurte van
de levensmiddelen veel ‘minvermogenden’ de
komende winter van 1800/1801 door ‘gebrek
aan genoegzaam en gezond voedsel (zouden)
omkomen’.10 Uit de Nutsleden werd een commissie gevormd en al eind maart 1801 konden
rekening en verantwoording van de eerste soep
uitdeling worden goedgekeurd. Toch viel deze
actie, hoe loffelijk ook, in feite meer onder armenzorg dan onder de volksverheffing, die het
Nut nastreefde, maar Weesp had daar een eigen visie op. Jan Lucas van der Tooren, de eerste secretaris van het Weesper Nut, hield op 26
januari 1801 een ten aanzien van de soepuitdeling passend betoog, waarin hij vaststelde dat
het doel van het Nut was ‘de liefde tot zijn evennaasten’. Daar kon men vele kanten mee op.
De soepuitdeling was eenmalig geweest,
uit de nood geboren. Toen echter de BataafsFranse Tijd na het vertrek in 1810 van koning
Lodewijk Napoleon uitliep op annexatie en Napoleon in zijn strijd met Engeland het Continentale Stelsel strenger doorvoerde, betekende
dat een geweldige klap voor de economie van
de stad. Speciaal de bedrijven, die gericht waren op handel overzee, zoals de jeneverstokerijen, kwamen in de problemen. Bij de naderende winter van 1810 op 1811 kwam brander
en maire Jan Schimmel Hzn. met het voorstel
te voorzien ‘in de toenemende behoefte der zo-

genaamden Gemeenen Man’. Er werd onmiddellijk een plan opgesteld, geld ingezameld en
door de stad een kookruimte ter beschikking
gesteld. Men besloot drie maanden lang te bedelen; 644 Weespers werden die winter enige
malen per week van voedzame soep voorzien.
Eind 1812, in een langdurige en zeer koude winter, ging het zelfs om 824 personen.11 De ‘Soepcommissie’ zou een blijvertje worden; pas halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw
zou de afdeling de doelstelling ervan aan de
veranderde omstandigheden aanpassen.
De Nutsspaarbank
Ook de Nutsspaarbank werd een doorslaand
succes. Het idee voor een spaarbank of hulpbank was in 1812 al geopperd, maar in 1818
werd de zaak serieus besproken. Een hulpbank,
die aan hulpbehoevenden geld uit zou lenen
zonder er rente voor te vragen, leek het Departement voor Weesp ‘niet goed uitvoerbaar’.
Men hield het bij een spaarbank, die ruimte
kreeg in het stadhuis. Daar kon wekelijks geld
worden ingelegd, dat vervolgens uitgezet werd
‘in ’s Lands Effecten’. De Nutsspaarbank zou
een billijke rente uitkeren en men kon te allen
tijde zijn geld terugkrijgen. De eerste zitting

vond plaats op zondag 5 juli 1818. De directie
van de bank bestond uit Nutsleden: president
was burgemeester Barent Peelen, directeur van
het Weesper Departement én president van de
vergadering; vice-president was het gemeenteraadslid Roelof Papegaay. De Nutsspaarbank
liep uitstekend: een jaar later bevatte het fonds
f  6.179:57, waarmee men zeer tevreden was.
Wel moest de directie ‘na inzage der naamlijst van de deelhebberen’ helaas vaststellen,
dat maar weinig leden van dit Departement
een ‘zoo menschlievend Doel’ probeerden te
ondersteunen. De meeste leden aarzelden of
waren ongenegen ‘door hun voorbeeld de mindere klasse tot deelname aan te moedigen’. In
juli 1821 bevatte het fonds toch al f 15.000.
Maar voor het opzetten van een onderling
Fonds voor weduwen en kinderen kon geen
geestdrift worden opgebracht: er waren er al
genoeg en het kostte veel tijd en geld.
De Herhalingsschool
Voorjaar 1847 startte in het Sociëteitsgebouw
aan de Achtergracht een Herhalingsschool, opgezet door de Nutsleden. F. Boogaard, de secretaris van de Commissie voor de Herhalingsschool, deed eind maart 1848 daarvan verslag.

Het Eerste Elftal van de Weesper Football Club ‘Rapiditas’
op ‘hun’ Van Houten-terrein, 1919 (RHC Vecht en Venen. Coll GAW 014).
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De kookcursus van Anna van Houten, 1895-1896.
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Aan gemiddeld 120 leerlingen was onderwijs
gegeven.12 Er was begonnen met 28 leerlingen
en op dat moment waren het er 47. De afdeling maakte gebruik van het inkomen van haar
kapitaal op de Spaarbank en de stad had voor
het volgende jaar f 50 beloofd. De inkomsten
zouden de uitgaven dekken. De lessen werden
gegeven door A.L. Boeser, sinds 1848 hoofd
van de Stadsburgerschool aan de Oudegracht
en nog hetzelfde jaar als honorair lid van het
Nut geaccepteerd. Boeser zou landelijk bekend
worden; zijn reken- en aardrijkskundeboekjes
bleven tot in de twintigste eeuw in gebruik.
Toen Boeser in 1850 met de Herhalingsschool
stopte, volgde C. Eenhuizen, onderwijzer aan
de Stadsarmenschool, hem op. ‘In welk locaal’,
schreef de Commissie, ‘met goedvinden van
het bestuur dezer stad voortaan de herhalingsschool zal worden gehouden’. Op 28 oktober
zou de school weer opengaan en er zou vier
keer per week worden lesgegeven.
Van de toen 36 Nutsleden waren er veertien
betrokken bij de drie commissies, die het Departement Weesp had opgezet: bij de Spijsuitdeling ging het om acht, bij de Spaarbank om
zeven en bij de Herhalingsschool om zes leden. De actieve leden waren vaak betrokken bij
meerdere commissies.
Eind 1870 kwam er een einde aan het instituut ‘Herhalingsschool’. Het was Boeser, die
de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij betoogde, dat de Herhalingsschool meer en meer
een avondschool was geworden in plaats van
een opleiding die voor het bijspijkeren van lagereschoolkinderen bedoeld was. Gezien de wet
van 13 augustus 1857 zou het Nut ertoe moeten overgaan de Herhalingsschool op te heffen,
want volgens die wet zou de gemeente moeten
voorzien in de kosten van lager onderwijs. Boeser kreeg een ruime meerderheid mee en de
Herhalingsschool werd opgeheven.
In reactie op de aanbeveling vanuit het Nut
voor de instelling van een gemeentelijke avondschool besloot de gemeente daartoe: in het lokaal van de Armenschool mocht deze komen.
Toegezegd werd een gemeentelijke subsidie
van f 25, maar er moest zich wel een onderwijzer melden. Die meldde zich: H.J. Hofland, in

1855 benoemd als hoofd van de Stadsarmenschool op de hoek van de Kerkhofsteeg en de
Middenstraat. Hij zou die functie 40 jaar lang
bekleden. Net als Boeser was ook hij tot honorair lid van het Nut benoemd en wel in 1857.
Beide onderwijzers konden pas benoemd worden, nadat zij voor het toen gangbare vergelijkend examen schrijven en rekenen, geslaagd
waren, af te nemen door de plaatselijke Schoolcommissie.13

Nutslezingen
Terwijl juist in de afgelopen decennia na het zakelijke gedeelte braaf de lezingen waren aangehoord, nam halverwege de jaren 1850 de animo
ervoor steeds meer af. Men probeerde een andere invulling te geven aan de maandelijkse
bijeenkomsten in het Sociëteitsgebouw. Vaak
werden er helemaal geen lezingen gehouden en
vertrokken de aanwezigen na het zakelijke gedeelte naar de Gehoorzaal om een ‘aangename,
nuttige en leerrijke avond’ te beleven. Dikwijls
werden er door de leden zelf muziek- of dichtstukken voorgedragen. Zo werd het einde van
1847 plechtig gevierd met drie lezingen, afgewisseld door vier kwartetzangen, uitgevoerd beurtelings door onder meer F. Boogaard en J. Blank,
beiden volgens de aantekeningen van de secretaris van het Departement, F. Boogaard zelf,
‘verdienstelijke toonkunstenaars’.14 Ook voerde
de plaatselijke zangvereniging Euphonia een
cantate uit, geschreven door Boogaard en op
de piano begeleid door Blank. Dichtstukken van
onder meer van P. Langendijk, Jacob van Lennep en W.J. van Zeggelen werden voorgedragen.
In die jaren vijftig, zestig en zeventig opereerde
in Weesp de rederijkerskamer Demosthenes15, ter
bevordering van de welsprekendheid. Het gaf
wel blijk van een zeker standsgevoel om van
deze kamer lid te willen worden. Dat de cacaofabrikant Coenraad Johannes van Houten, met
slechts drie werknemers16, in 1855, reeds vijf jaar
nadat hij in Weesp een bedrijf was begonnen,
tot ’kunstlievend lid’ werd aangenomen, zegt
wel iets over de snelle ‘inburgering’ in Weesp
van ondernemers ‘van buiten’17. Hij maakte van
1859-1863 ook deel uit van de gemeenteraad.
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Op een bepaald moment was meer dan de
helft van de ‘werkende leden’ van Demosthenes ook actief lid van het Nut en het kan heel
goed zijn, dat de heren rederijkers wel eens iets
ten beste gaven voor een positief ingesteld beschaafd en ontwikkeld publiek, dat toen overigens niet meer uit louter heren bestond. Zelfs
was er sinds oktober 1848 weer een vrouw lid
geworden van het Weesper Nut: mejuffrouw
Alida C. Perk, van 1834 tot 1854 kostschoolhouderes van de Kostschool voor Jongejuffrouwen
aan de Herengracht juist tegenover de Slijkstraatbrug.
De in het voorlezen geoefende rederijkers lie-

conflict van het Departement Weesp met het
hoofdbestuur inluidde. Met het oog op de toelating van niet-christenen als aanhangers van
de islam in Nederland-Indië en de joden in Nederland kwam het hoofdbestuur met het voorstel het lidmaatschap niet meer te beperken tot
personen van christelijke gezindte. Dit besluit
werd genomen zonder voorafgaande beoordeling door de wetgevende vergaderingen der
departementen en ontlokte dan ook heftige reacties, ook vanuit Weesp. Dit Departement berichtte het hoofdbestuur het er niet mee eens te
zijn.18 Dat gold ook voor de departementen van
Amsterdam, Rotterdam en twaalf het protest

Ontwerp voor het Parkplan ‘Nirwana’ (uit: M. van Melle, ‘Nirwana aan de Vecht’).

ten zich graag horen. Zo las in november 1855
A.L. Boeser ‘De Schrikcomeet’ van Katharina
Wilhelmina Bilderdijk voor en J.H. de Klerk
een maand later het ‘luimig’ dichtstukje ‘Rika’s
Spoortogt van Haarlem naar Amsterdam’ van
Van Zeggelen. Met verheffing van de ‘gemeenen Man’ had dit alles natuurlijk niets te maken, maar de leden genoten mateloos van deze
‘aangename, nuttige en leerrijke avonden’.

De wetswijziging van 1854
In 1854 moesten de Statuten van de Maatschappij weer bijgesteld worden, wat het tweede
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van Rotterdam ondersteunende departementen. De jaarvergadering van 1855 verliep stormachtig; bij de stemming werd ervoor gekozen
het lidmaatschap van een christelijk kerkgenootschap weer als voorwaarde voor toelating
te stellen. In 1864 verdween deze voorwaarde
evenwel zonder enige ophef uit de statuten.19

De sociale kwestie
In juni 1850 had het hoofdbestuur als voorbereiding op de Algemene Vergadering aan de
departementen drie ‘Prijsstoffen’ voorgelegd.
Op de eerste plaats stond een algemeen over-

zicht van wat de afgelopen 50 jaar in ons vaderland ter beschaving en verlichting van de
zogenoemde ‘gemeene man’ beproefd was.
Op de derde plaats stond Een geschrift over de
Omgang met en de behandeling van de Dienstbaren door hunne Heeren en Vrouwen. Het Nut
kwam met dit onderwerp bijna een halve eeuw
vóór het beroemde Dienstbodencongres van
1899.20 Weesp koos voor dit laatste onderwerp
– de meerderheid van de departementen koos
voor het eerste.
Juli 1856 zette het hoofdbestuur ter voorbereiding van de Algemene Vergadering van augustus bij de toezending van de Prijsstoffen
De Rigting der Philantropie in onze dagen op de
eerste plaats. Van de afdelingen werd nu een
keuze verwacht, waarbij het hoofdbestuur het
belang van juist dit werk onderstreepte door
het op de eerste plaats te zetten. De reactie van
Weesp was lauw: ‘men zal er in een latere vergadering op terugkomen’. Maar dat deed men
niet. De kwestie van de ‘Dienstbaren’ interesseerde Weesp blijkbaar meer. En op de vraag
of en met welke uitkomst de volksvoorlezingen
‘in den Kring des Departements’ gehouden waren, reageerde men als volgt: Geen zoodanige
Voorlezingen gehouden zijnde, wordt besloten
deze missive onbeantwoord te laten.21
Een fantastische plechtigheid, die ‘verheffing
van de gemeene man’ beoogde door middel
van ‘het uiten van waardering’, was de uitreiking van twee zilveren medailles op 22 januari
1869. Ter opluistering van de plechtigheid droeg
het harmoniegezelschap Apollo een muziekstuk voor, waarna de mannenzangvereniging
De Vechtstroom een lied aanhief. Als feestredenaar en voorzitter trad kostschoolhouder H.A.
Vethake op. Hij sprak over ‘de waardij van de
arbeid’ en sloot zijn rede af met het gedicht ‘Arbeidszegen’ van J.J.L. ten Kate, welk gedicht vervolgens, op muziek gezet door J. Blank, door De
Vechtstroom werd gezongen. Daarna kwam de
uitreiking van de twee zilveren medailles: aan
Karel Frederik Vreeman en Jacob Goedhart, beiden voor 50 jaar trouwe dienst als timmermansknecht in Weesp. Tenslotte werd door de hele
vergadering staande het toenmalige volkslied
Wien Neêrlands Bloed gezongen.

In de vergadering van 27 januari van dat
jaar werd cacaofabrikant C.J. van Houten als
lid van het Nut geaccepteerd; hij besloot zich
in te zetten voor de Spijsuitdeling. Per 1 juli
1871 telde het Departement 39 leden. Dertien
van hen waren betrokken bij de Spaarbank, de
Spijsuitdeling of de Leesbibliotheek. Ook honoraire leden bekleedden belangrijke functies.
Zo was A.L. Boeser directeur van de Spaarbank
en vervulde H.J. Hofland het secretariaat van
het Departement en bekleedde tevens het directeurschap van de Leesbibliotheek.
Moeizame pogingen
Zeer weinig kwam er terecht van een rapport
over het lot der arbeidende klasse, waar het
hoofdbestuur om gevraagd had. Dit rapport,
opgesteld naar aanleiding van een aantal vragen, zou vóór 15 maart 1872 ingediend moeten worden. Bij de bespreking van de vragen
kwam Weesp tot een aantal flinke uitspraken:
ten eerste merkte men op dat tot het inzenden van een rapport aan het hoofdbestuur een
meer grondige behandeling noodzakelijk was,
ten tweede deed men het voorstel – en trok
het vervolgens na discussie weer in – om in
een buitengewone vergadering de zaak te behandelen en daarbij om een rapport van ‘Heeren Fabrikanten’ omtrent de werklonen te vragen en ten derde overwoog men om ‘de bazen
in deze gemeente’ in een vergadering bijeen
te roepen om deze zaak te bespreken, opdat
deze gemeente er praktisch nut van hebben
zou. Tenslotte werd afgesproken voordat er
een rapport aan het hoofdbestuur zou worden
gezonden, de zaak eerst nog eens in een volgende vergadering te bespreken. Dat kwam er
echter niet van. In de tweede helft van december 1873 vroeg het hoofdbestuur met klem, of
Weesp toch maar eens wilde reageren, en wel
vóór eind februari.
Ook ten aanzien van de verbetering van de
onderwijzerstraktementen wilde het Departement Weesp geen actie ondernemen; na enige
discussie besloot men ‘bij meerderheid van
stemmen’ aan deze zaak niets te doen. Op
een politieke actie zat het Weesper Nut niet te
wachten. De Nutsleden waren ‘bedaard’, gema-
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tigd en veranderingen ter verbetering wilden ze
graag zelf aandragen. Zoals ook de progressief
liberale directie van Van Houten’s Cacaofabriek
van alles voor haar arbeiders wilde, maar het
initiatief moest zeker niet van het werkvolk uitgaan en al helemaal niet door middel van een
actie.22 Wél werd – op voorstel van directeur
D.J. van Houten – een adres van adhesie ondersteund voor een in Bussum op te richten
Rijks Hogere Burgerschool, maar de oproep
tot adhesie en deelname aan de grote protestvergadering tegen het Wetsontwerp inzake de
positie van de vrouwelijke Rijksambtenaren en
onderwijzeressen bij het lager onderwijs die in
het huwelijk traden, werd ‘voor kennisgeving
aangenomen’.23

Richtingenstrijd en lauwe reacties
Als fervente Nutsleden, en dus voorstanders
van de neutrale openbare school, was het onvermijdelijk, dat het Weesper Nut op de een
of andere manier wel eens betrokken zou worden bij de ‘richtingenstrijd’. Toen in de tweede
helft van de negentiende eeuw A.L. Boeser
van de Stadsburgerschool en H.J. Hofland van
de Stadsarmenschool tot honoraire leden benoemd waren, werd hen gevraagd schoolboekjes en schoolplaten (van Grootvader Sprankhof) te beoordelen.
Hofland vond de schoolplaten uitmuntend
en de boekjes waren volgens hem, ‘ook niet
kwaad, indien men zich met de daarin heerschende rigting kan vereenigen’. Boeser keurde
het gebruik van de boekjes ronduit af als ‘niet
bevorderlijk’. Ze waren kennelijk eerder ‘positief christelijk’ te noemen. Dat vond Boeser
niet bij het Nut horen. Even heftig reageerde
hij op het voorstel tot voortzetting van een leesboek voor school en huis, een uitgave van het
Nut, geschreven door P.H. Hugenholtz jr. Volgens Boeser was dit leesboek een onmogelijkheid, want het was zo vrijzinnig, dat ‘het altijd
de eene of de andere richting kwetsen moet’.
Toen in 1868 een circulaire binnenkwam van
het hoofdbestuur over de ‘woelingen en bewegingen tegen de Neutrale Openbare School’ en
het nog geen openbare stappen wilde zetten,
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zolang ‘de kracht van den aanval geëvenredigd
is aan het strijdgedruisch’, sloot Weesp zich
daarbij aan: het hoofdbestuur moest beslissen
wanneer en op welke wijze moest worden opgetreden. Veel minder betrokken reageerden de
Weespers herfst 1870 op de beide missives van
de Algemeene Vrede Vereeniging te Amsterdam: er was nu geen tijd voor, meende men,
hoewel er net een oorlog tussen Duitsland en
Frankrijk was uitgebroken. Net als indertijd ten
aanzien van de Philantropie was men niet echt
geïnteresseerd. Zelfs voor de Ontwerpwet op
het lager onderwijs van februari 1877 kon het
Departement Weesp – altijd zo op onderwijs
gericht – geen enthousiasme opbrengen.
Dat gold ook voor bijeenkomsten: het kwam
in de jaren tachtig meer dan eens voor, dat er
bij een vergadering behalve de voorzitter, de
penningmeester en de secretaris niemand
kwam opdagen. Zelden bleek iemand bereid
een lezing te houden en als dat gebeurde, was
het meestal iemand van buiten, die dan betaald
moest worden. Geen wonder dat het aantal leden in 1881 was teruggelopen tot 32 en in 1883
zelfs tot 26, een dieptepunt.
En de lusteloosheid bleef. Zo werd het voorstel een badinrichting in te richten, gedaan
door J.W.F. Scheffer jr., ‘naar een volgende vergadering’ verschoven. En ten aanzien van een
schrijven van het Bestuur van het Algemeen
Nederlands Werklieden Verbond om een adres
aan de Tweede Kamer inzake kinderarbeid te
ondersteunen werd bij meerderheid besloten
hieraan geen gevolg te geven. Met dergelijke
progressieve politiek wilde men kennelijk niet
te maken hebben. Bovendien werkte in diverse
Weesper bedrijven een groot aantal kinderen.

Het ‘Van Houten-tijdperk’
In november 1884, een maand vóór de feestelijke herdenking van honderd jaar Nut, werd
Douwinus Johannes van Houten tot lid ervan
verkozen. Hij was een neef van fabrieksdirecteur
Casparus van Houten. Douwinus was twee jaar
daarvóór door Casparus naar Weesp gehaald.
De firma Van Houten was uitgegroeid tot een
bedrijf met ruim 600 arbeiders en zat enorm in

De Van Houtenkerk, de protestantse bewaarschool en het postkantoor aan de Oudegracht
(GAWfoto 10699).

de lift. Douwinus omarmde de nieuwe ideeën,
die Casparus tijdens zijn verblijf als stagiair bij
grote Engelse cacaofirmanten als Cadbury had
opgedaan: de fabriek zou één familie moeten
zijn24, waaraan een redelijk loon, gratis medische verzorging en ontspanning belangrijk
konden bijdragen, zodat de arbeiders dan beter presteerden. Daarvoor had ook de Engelse
utopist Robert Owen (1771-1858) geijverd.
In het jaar dat Douwinus tot het Nut toetrad,
werd het harmonieorkest De Adelaar geformeerd, samengesteld uit werknemers van Van
Houten. In juni 1885 vermeldde Van Houten bij
de kascontrole van de stukken betreffende de
Spijsuitdeling met nadruk, dat ontvangen was
een som van f 13,30½ bijeengebracht door de
werklieden van de firma Van Houten en nog f 81
als opbrengst van een concert van het muzieken zanggezelschap De Adelaar van diezelfde
fabriek.25 Het jaar daarop werd Douwinus penningmeester van het Departementsbestuur, in
september kwam hij in de Commissie voor de
Spijsuitdeling én in de Commissie tot herziening van het huishoudelijk reglement. Op 5 ja-

nuari 1887 trad hij toe tot het bestuur van de
Spaarbank.
Andere initiatieven
Toen op dezelfde vergadering het Departement
Weesp het verzoek bereikte van het bestuur van
de in 1865 opgerichte Stichting ‘De Protestantsche Bewaarschool’, deze te willen overnemen,
omdat men geen bestuursleden kon vinden,
vormde Douwinus samen met de Departementsvoorzitter van dat jaar R. Brouwer, J.W.F.
Scheffer jr. (toen een van de directeuren van
Van Houten), hoofdonderwijzer H.J. Hofland en
bankier A.M. van Dockum een nieuw bestuur.
Er werd een reglement opgesteld voor het beheer van deze bewaarschool, waarvan het doel
was: aan kinderen van 2- tot 6-jarige leeftijd passende oefeningen van lichaam en geest te geven,
hun ontwikkeling te helpen bevorderen en hen voor
het toekomstig onderwijs op de lagere school voor
te bereiden. De zorg voor het onderricht werd
opgedragen aan een hoofdonderwijzeres. Het
hoofdbestuur schonk f 1500, dat moest worden
terugbetaald, als binnen tien jaar de school werd
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opgeheven of het tegenwoordige salaris van het
hoofd der school zonder toestemming werd verlaagd. In 1890 kwam vanwege het hoofdbestuur
nog f 100 binnen ten behoeve van onderwijs aan
helpsters van de Bewaarschool.
In 1888 richtte Van Houten voor het hoger
personeel de sociëteit De Adelaar op aan de
Gooilandseweg. Er kwam een personeelsvereniging voor de rest van de werknemers. In
1890 legde de firma een zwembad aan in de
Vecht en in 1902 mocht op terrein van Van
Houten gevoetbald worden: voetbalclub Rapiditas werd opgericht.
In het rapport dat het Nut in 1895 uitbracht
over de ‘Persoonlijke bemoeiingen van meer
ontwikkelden in ’t belang van minder ontwikkelden – Toynbee-werk of Ons Huis-werk’ – ,
wordt terecht ook de Weesper fabrikant Van
Houten genoemd, die de gezellige omgang
tussen de werklieden stimuleerde.26 Ook binnen het Ons Huis-werk, dat eveneens in het rapport aan de orde kwam, pasten bijvoorbeeld
de kookcursussen van de firma Van Houten.
Het ging om het houden van leerzame en gezellige bijeenkomsten van mannen en vrouwen
uit de burgerij en de bovenlaag der arbeiders,
om samen al dat werk te doen dat het Nut al zo
lang bedreef: leeszaal, gymnastiek, koken, naaien,
wetenschappelijke lezingen en cursussen, muziek-

en toneellessen.27 De kookcursussen werden in
1895-1896 door firmante Anna van Houten georganiseerd voor de meisjes die werkten bij de
Van Houtens fabriek en in 1897 voor de vrouwen der werklieden en kostvrouwen van deze
meisjes. Anna was van mening dat ‘de meisjes
van Van Houten’ met de vrije tijd, die ze dankzij
de Arbeidswet van 1890 hadden gekregen, ook
iets moesten doen.28
Al deze bezigheden werden op conto van het
Weesper Nut gezet. En mede dankzij het opnieuw opzetten van degelijke lezingen, aangedragen door het hoofdbestuur, nam ook de belangstelling voor het Nut toe. Men besloot bij
de eerstvolgende lezingen gratis entreekaarten
uit te reiken.29 En dat werkte: in de vergadering
van twee maanden later konden veertien personen worden geballoteerd en op 1 juli 1888 telde
het Departement 55 leden.
Groei en woningtekort
Vanaf de jaren zeventig begon de fabriek van
Van Houten uit te groeien tot het grootste en
meest moderne bedrijf in Weesp. In 1890 was
besloten een nieuwe fabriek te bouwen op
een locatie, die voor een deel in de buurgemeente Weesperkarspel lag. Een precaire situatie waar de directie van Van Houten behendig
op inspeelde door bijna de hele directie via de

De heer en mevrouw Van der Muelen-Vastwijk met hun personeel in circa 1900 (GAWfoto1365).
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liberale kiesvereniging in de Weesper gemeenteraad te laten kiezen. Het aantal werknemers
was nu zo toegenomen, dat de firma niet meer
kon eisen dat de arbeiders en arbeidsters vlak
bij de fabriek kwamen wonen. Grote groepen
arbeidsters (‘poeiermeiden’ genoemd) kwamen elke morgen met de trein uit Amsterdam. In Weesp was geen woningaanbod. Een
woningbouwvereniging, zoals Amsterdam al
in 1851 was opgericht door Christiaan Pieter
van Eeghen30, kende Weesp niet. Als men al
in Weesp onderdak wist te krijgen, was dat in
beroerde en dure kamertjes van typische Weesper huisjesmelkers, waartoe overigens ook veel
Weesper élite behoorde.31 Woningbouwverenigingen kwamen er pas in en na de Eerste Wereldoorlog en de eerste woningwetwoningen
werden in Weesp in 1922 opgeleverd.32
De directie van Van Houten besloot daarom
in te grijpen en koos voor de aanleg van een
tuindorp, waarschijnlijk geïnspireerd door het
parkdorp Bournville (1895) van de cacaofirma
Cadbury, waar Casparus stagiair was geweest.
Daartoe kocht hij op 4 januari 1897 op persoonlijke titel grond aan in Weesperkarspel;
een paar maanden later werd dit terrein door
Douwinus op naam van de firma gezet.33 Vervolgens schreef Van Houten een prijsvraag uit
onder tuinarchitecten voor het ontwerp van
een tuindorp met 500 arbeiders- en 50 employé-woningen. De prijsvraag werd gewonnen door Hugo Poortman (1858-1953) met zijn
ontwerp Nirwana.34 De uitvoering ervan moest
worden afgeblazen, omdat de gemeente de
benodigde waterleiding, waarvoor overigens
al een voorlopige concessie was uitgegeven,
toch te duur vond. En binnen de directie van
Van Houten was niet iedereen ervoor om het
dan zelf maar te betalen.35 Nirwana kwam er
dus niet. Het merkwaardige is wel, dat het geld
voor de waterleiding, die in 1907 werd aangelegd, door de firma Van Houten en de bankier
F. van der Muelen op tafel werd gelegd.36

De oprichting van een openbare leeszaal
In juni 1911 stelde H. Bremer Wzn het Departementsbestuur voor de oprichting van een open-

bare leeszaal in Weesp te overwegen. Hoewel
het gemeenteraadslid dokter A.A. Knaap zeker
wist dat de bevolking van Weesp veel te arm
hiervoor was, werd er toch de Commissie Bibliotheek gevormd, die vervolgens het bestuur
machtigde tot het samenstellen van een algemene commissie, waarin zoveel mogelijk alle
politieke en kerkelijke partijen zitting zouden
hebben, met de bedoeling in Weesp een openbare leeszaal en bibliotheek op te richten. De
actie slaagde wonderwel: op 24 januari 1914
stond het Nut de boeken van de Volksbibliotheek af aan de Openbare Leeszaal en de
Nutsspaarbank steunde de overdracht met een
geldbedrag. Het Weesper Nut had de Volksbibliotheek uitgebreid met een Bibliotheek voor
Jongelieden met de bedoeling zich speciaal op
deze leeftijdsklasse te richten. Toen echter de
Openbare Leeszaal niet voor een dergelijke onderverdeling voelde, werd in 1926 besloten de
Jeugdbibliotheek van het Nut over te hevelen
naar de Openbare Leeszaal.
Ten gevolge van de sterke groei van het aantal
leden was de ruimte in het Sociëteitsgebouw
aan de Achtergracht te klein geworden, zeker
wanneer er een favoriete spreker optrad. Zo vergaderde het Nut in 1909 in het gemeentehuis
van Weesperkarspel, waartoe de voorzitter van
dat jaar, burgemeester J.C.F. Bletz van Wees
perkarspel, zelf toestemming gaf. In het algemeen echter, vonden de bijeenkomsten plaats
in de sociëteit De Adelaar (sinds 1812) of in de
Protestantse Bewaarschool naast de Gehoorzaal van de Ned. Protestanten Bond, de NPB
(tegenwoordig de Van Houtenkerk genoemd).

Het tekenonderwijs en de volkstuinen
Nadat in de vergadering van 13 juni 1918 een
krachtige oproep vanwege het hoofdbestuur
was voorgelezen aan alle departementen om
toch vooral hun beste krachten te wijden aan
het behoud der neutrale scholen en alles te
doen om wegkwijning of vernietiging te voorkomen, bracht een van de Nutsleden, H. Bletz,
de stand van het vaktekenonderwijs in Weesp
ter sprake. Het Nut wist daar eigenlijk niets
van. Tekenonderwijs werd in Weesp gegeven
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door de afdeling Weesp van Patrimonium en
door de Rooms-katholieke Volksbond. Men besloot nadere inlichtingen in te winnen bij zowel
Patrimonium als Volksbond over de stand van
zaken. Half november kon men meedelen, dat
het antwoord van Patrimonium bevredigend
was.
Ook bracht Bletz de kwestie van de volkstuinen ter sprake. In 1916 waren daar afspraken
over gemaakt, maar hij had er niets meer over
gehoord. Twee maanden later kwam de afdelingssecretaris J. Visser met een gunstig rapport: hij had bij de directie van Van Houten ‘een
gewillig oor’ gevonden. Deze had hem gunstig
gelegen grond toegezegd en aangezien de
pachter was overleden, kon de zaak ter hand
genomen worden. Vervolgens werd een Nutscommissie voor Volkstuinen benoemd met als
leden H. Bletz, H. ten Duis, N. Smit en J. Visser. Het hoofdbestuur droeg f 100 bij en ook
van de Spaarbank werd subsidie gevraagd. De
afdeling was verder van mening dat de oprichting van de tuinen voor rekening van het Departement diende te zijn, omdat het een zuiver
Nutswerk is en in de lijn van de traditie van het
Nut, om de oprichting van eene nieuwe Instelling
van het Departement zelf te bekostigen, met Subsidie van het Hoofdbestuur. De exploitatie moest
echter wél sluitend zijn.

Cursussen voor volwassenen
In de vergadering van 22 december 1921 werd
H. ten Duis tot secretaris van het Departement
gekozen. Hij kwam meteen met een voorstel
voor cursussen voor volwassenen. Voorzitter,
arts en raadslid A.A. Knaap gaf hem de raad
hierover met de algemeen secretaris contact
te zoeken. De zeer goed bezochte bijeenkomst
in de Grote Zaal van De Roskam – 70 belangstellenden – was zeker met de algemeen secretaris voorbesproken. Onderwerp van de lezing
van dr. J. van Leeuwen was namelijk ‘Het onderwijs aan volwassenen’. Een eeuw geleden,
betoogde hij, is het Nut baanbreker geweest
voor goed onderwijs aan kinderen, nu kan het
Nut de baanbreker worden voor onderwijs aan
volwassenen. Dit is niet enkel onderwijs aan
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analfabeten; er zijn zelfs gestudeerden, die ‘behoefte hebben aan encyclopedische ontwikkeling’.
Besloten werd af te zien van een echte cursus of ‘studiekring’ zoals Van Leeuwen die voor
zich zag, maar te kiezen voor een cursus als
vervolgonderwijs voor volwassenen. Het College van B. en W. stelde in School B en C een
lokaal ter beschikking voor f 25 per cursus en
men vond S.C. Bruins van School C en P. Van
Soeren van School B bereid onderwijs aan volwassenen te geven. De eerste lessen in Nederlandse taal, Duits, rekenen en boekhouden
werden respectievelijk door 23, 12, 16, en 16
volwassenen bijgewoond. Ook het verslag van
de Nuts- of Volkstuinen was gunstig: 144 tuinen waren verpacht en er was een batig saldo
van ƒ 210,85.
Ten aanzien van de Spijsuitdeling kwam dat
jaar 1922 het verrassende bericht binnen, dat
F.N. van der Muelen-Vastwijk de Commissie
voor de Spijsuitdeling f 10.000 had nagelaten.
Zij was afkomstig uit een brandersfamilie en
gehuwd met bankier (en lid van het Nut) F.
van der Muelen. Dit echtpaar speelde een actieve rol in de Schoolstrijd in Weesp door aan
de Nieuwstad een christelijke bewaarschool te
vestigen.37

De jaren dertig en veertig
De bijeenkomst van 26 oktober 1931 was gedenkwaardig. Tijdens die vergadering had de
voorzitter een speciaal welkom voor de dames.
Waar het tot dusver het vrouwelijk geslacht niet
in het departement Weesp vertegenwoordigd was
[de donatrices waren inmiddels vergeten], doet
het hem bijzonder genoegen dat er nu een viertal
dames zijn, die zich tot het Nut voelen aangetrokken en er lid van wensen te worden.
De vergadering stond vervolgens stil bij de
Ontwapeningsconferentie, die in februari 1932
in Genève zou worden gehouden, maar de actie binnen het Weesper Nut richtte zich toch
meer op de verbetering en vermeerdering
van wandel- en fietspaden. In de rondvraag
zette Ten Duis uiteen hoe succesvol het Departement Weesp zich het afgelopen jaar op

C.A. van Koolbergen-Simons, ruim dertig
jaar (1932-1965) de spil van ‘Ons
Huis’-werk in Weesp (fotocol. R. van
Koolbergen te Weesp).

al zijn terreinen geweerd had.
Behalve de onderneming van
het onderwijs aan volwassenen bleek uit de financiële
verslagen, dat het zowel de
Spijsuitdeling als de Nutstuinen en vooral de Spaarbank
zeer goed ging. Bij de Spaarbank waren nu al 332 spaarbankboekjes in omloop en
de bank had een reserve van
f 32.465, 48.
In de herfst van het volgende
jaar 1932 stelde Ten Duis namens
het bestuur voor cursussen in het
leven te roepen voor Ons Huis-werk.
In overleg met de algemeen secretaris en
een door het hoofdbestuur aangestelde leidster werd de opzet voorbereid, er kwam een
concept-reglement en f 100 van de Spaarbank
en in de lente van 1933 ging men van start.
Tot leden van de commissie van Ons Huiswerk werden benoemd: de dames G.C. Erkelens-Verboom en C.A. van Koolbergen-Simons
en de heren Ing. F.A. Klein en H. ten Duis.38
Doelstelling van deze cursus was ‘den lust van
kinderen tot het verrichten van onverplichte en
ontwikkelende bezigheid aan te wakkeren’. Het
enthousiasme bleek groot: circa 150 kinderen,
ingedeeld in een zestiental clubs, werkten gedurende tien weken een keer per week anderhalf per uur. Tenslotte was er een lentefeest
met tentoonstelling van de vervaardigde voorwerpen. Het batig saldo van de verkoop ervan
was ruim f 14. Het ging hier om handenarbeid
– op z’n ‘Nederlands’ slöjd of arts & crafts genoemd.39
In 1938 werd de benaming Ons Huis-werk omgedoopt in ‘Jeugdwerk’, wat het in feite ook was.
Wegens de bezetting moest in 1940 het
Jeugdwerk stilgelegd worden. De Spijsuitdeling had tussen 1939 en 1942 ’s winters niet
hoeven uitdelen, omdat in de Barakken tijdens

de Mobilisatie en de oorlog meer dan genoeg resten-eten van de militairen ten
behoeve van de armen overbleef; wél
werd in de winter van 1941 op 1942
melk uitgereikt aan de scholen.
Eind 1942 gaf de Commissie
voor Spijsuitdeling f 100 aan
Winterhulp Nederland, de nationaalsocialistische armenzorgorganisatie, ten behoeve
van het St.-Nicolaasfeest in
De Roskam voor kinderen tot
12 jaar.40

Besluit
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het commissiewerk
van Spijscommissie, Spaarbank,
Jeugdwerk en Nutstuinen weer opgepakt onder leiding van een gedreven voorzitter, de huisarts R. Wartena, die
ook het initiatief nam tot de heroprichting van
het Gemeentemuseum waarvan hij lange jaren
voorzitter zou zijn.
Enthousiast reageerde het Departement op
een voorstel van raadslid en wethouder H.M.
van Etten, de oprichter van het Comité tot Leniging van Noden (CLN), die het lidmaatschap
van Weesper bedrijven voorstelde. ‘Dan kon
zo’n bedrijf ook cultureel voor zijn personeel
zorgen.’ Zijn bedrijf, Ingenieursbureau Van Etten (verwarming), trad toe tegen f 25 per jaar.
Een groot aantal Weesper bedrijven volgde zoals de drukkerij A. de Weille, Gebr. Hamstra
voor isolatiematerialen, fietsenfabriek De Magneet, steendrukkerij Kunst en Arbeid, haardenfabriek Becht & Dyserinck, lingeriefabriek Wetri,
drukkerij Breumelhof en vee- en vogelvoederfabriek H. Sluis.41
In de jaren na de oorlog zouden Spijscommissie, Spaarbank en Jeugdwerk een andere
vorm krijgen of verdwijnen, de Spijscommissie
als eerste. In 1945 had deze laatste commissie, die sinds de schenking van 1922 over veel
geld kon beschikken, f 1000 gegeven aan het in
1944 opgerichte het CLN. Vervolgens kwam de
Commissie zelf met een voorstel: per jaar een
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keuze gemaakt voor een speciaal doel. Zo deed
men in 1949 mee aan de melkverstrekking in
Indonesië aan baby’s en in 1951 werd ‘hongerend India’ met een gift bedacht. Tijdens deze
vergadering werd door de secretaresse van de
afdeling, G. Wartena-v.d. Toorn, gevraagd of de
Commissie van Spijsuitdeling niet voortaan de
rente van haar kapitaal zou kunnen gebruiken
voor culturele doeleinden. Kon het statuut van
het legaat van mevrouw Van der Muelen-Vastwijk niet in die zin gewijzigd worden? Het Nutslid mr. R.P. Cleveringa vroeg het testament op
en kwam tenslotte tot de conclusie, dat de
zogenaamde ‘Soepcommissie’ geen stichting
was. Wijziging van het reglement was dus mogelijk. Wél moest daarvan kennis worden gegeven aan de Armenraad en aan het College van
Burgemeester en Wethouders. Het concept-reglement van Cleveringa werd overgenomen;
de rente kon voortaan gebruikt worden voor
plaatselijke behoeften in de ruimste zin van het
woord, ook culturele doeleinden. G. Smit-Dillewijn, secretaresse van de Commissie in haar
eerdere vorm, een functie die zij jarenlang ‘zeer
punctueel’ vervulde, werd tot secretaresse benoemd. Ook de beide wijkverpleegsters, zuster
Vos en zuster Boersma, werden in de nieuwe
commissie benoemd.42
Het Jeugdwerk, dat in 1945 gesteund werd
met f 200 uit de Spaarbank, werd nog decennialang voortgezet met onder meer knutselen,
een kinderkoor en dergelijke. De Spaarbank
werd in 1971 overgedragen aan de bank De
Stad Amsterdam. De Nutstuinen, tenslotte,
waar de huurders in de bezettingsjaren heel
veel plezier van hadden gehad, bleven nog ver
na de oorlog in gebruik, totdat nieuwbouw er
een eind aan maakte. Vervangende tuingrond
kreeg men ten zuiden van de Gooilandseweg.
Tot in de jaren negentig was het Weesper Nut
nog min of meer actief. Maar na een lange periode waarin binnen het Departement Weesp
geen enkele actie was ondernomen, is de afdeling Weesp van het Nut tenslotte in 2010
opgeheven.43
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Signalement
Het oudste en belangrijkste volksverheffingsgenootschap in de sfeer van de armenzorg was
het in 1871 door jonge mensen opgerichte Amsterdamse Liefdadigheid naar vermogen (LNV).
Dit genootschap brak met de traditionele armenzorg, die bestond uit het vrij kritiekloos geven
van geld en levensmiddelen. Het ging het LNV juist om intensief direct persoonlijk contact
‘van mensch tot mensch’. Armenzorg moest niet massaal zijn, maar gericht op individuele
gevallen die ook intensieve controle mogelijk maakten. In 1891 introduceerde LNV in Amsterdam het zogeheten ‘Elberfelder Stelsel’, een methode van systematisch huisbezoek en weloverwogen sociale hulp. Zo werd LNV de bakermat van het moderne sociaal werk. Over dit
genootschap verschijnt in het najaar een uitgebreide studie bij Uitgeverij Verloren. Auteurs zijn
dr. Maarten van der Linde, oud-lector geschiedenis van het sociale werk aan de Hogeschool
Utrecht en Ties Limperg oud-maatschappelijk werkster bij de Blankenberg Stichting, opvolger
van Liefdadigheid naar vermogen.
Maarten van der Linde en Ties Limperg. Liefdadigheid naar vermogen. Door en voor Amsterdamse burgers 1871-1941. Hilversum 2019. ISBN 978 90 8704 807 5 (geraamde omvang en
prijs: 400 pp.; € 30).
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Steeds weer die vraag naar de doelgroep
In Bussumse villawijken wonen de ijverigste VU-deelnemers
Jan Vollers
De Volksuniversiteit Naarden-Bussum gaat met ingang van het huidige cursusjaar de mijlpaal
tegemoet, dat in 2020 haar eeuwfeest gevierd zal worden, een welgemeende felicitatie waard.
Typerend voor de opdracht die het bestuur zich honderd jaar geleden al stelde en steeds
opnieuw onder ogen moest zien, is de vraag gebleven voor wie de volksuniversiteit haar
cursusaanbod diende open te stellen.
Neem deze passage uit het verslag van de ledenvergadering, vlak na de oorlog: Spreker
gelooft niet dat het bestuur genoeg propaganda
maakt. Hij voelt zich op cursusavonden vaak als
op een dameskransje. Verder ziet men bij de cursussen bijna geen jonge mensen. Eigenlijk is de VU
toch voor de leeftijd van twintig tot vijftig jaar. Hij
vindt lang niet iedere docent goed, Prof. Mennicke
was buitengewoon goed, dr. Dudok daarentegen
was zeer vervelend, gebruikte veel versleten clichés.
Hij zou graag zien dat het publiek meer actief aan
de les deelnam, dus meer gedachtenwisseling. De
voorzitter antwoordt dan dat het ontbreken der
jeugd en der mannen oude kost is; deze verschijnselen ontstaan uit de mentaliteit der jeugd o.a.,
die liever ontspanning en afleiding zoekt en uit de
toestand, dat de forensen, als ze moe zijn, thuisgekomen, liever genoeglijk bij de haard blijven. Een
enkele maal is er een uitzondering, bv. bij cursussen over sterrenkunde en economie.1
We hebben het over 1947. Genoemde voorzitter was toen al zestien jaar dr. J. Ruinen – sinds
1931, maar al vanaf de oprichting in 1920 bestuurslid. (Pas in 1955 treedt hij terug).
De lastigheid was toen, niet voor het eerst,
de vraag: hoe bereiken we de mensen met weinig formeel onderwijs die op volwassen leeftijd
zich verder willen ontwikkelen? Hoe hoogdravend, immers, waren de heren en dames, deftige leden van de Bussumse burgerij, overigens
vaak zelf forens, de meesten goed opgeleid dat
wilde vaak zeggen academisch gevormd, op
2 oktober 1920 van wal gestoken. Om cursussen te bieden over onderwerpen van wetenschap
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en kunst, maar ook leiding te geven aan hen,
die in een of ander vak hunne studie zelf verder
wensen voort te zetten.2 De feestelijke opening
vond plaats in gebouw Concordia te Bussum,
ds. J.C. Voorduin hield de openingsrede, jonkvrouw Repelaer van Driel hield een lezing met
zang over Bach.
De Naardense predikant Voorduin is namelijk
de gangmaker geweest. Al tien jaar voorzitter
van de Gooische Kring voor Hooger Onderwijs
buiten de Hoogenschool die cursussen aanbood
over wetenschap en kunst voor die burgers die
middelbaar onderwijs hadden gevolgd, achtte
hij de tijd rijp de missie uit te breiden tot de
arbeidersklasse. De Eerste Wereldoorlog was
Nederland dan wel voorbijgegaan, maar had
ons land niet onberoerd gelaten. In 1917 werd
algemeen kiesrecht (voor mannen) ingevoerd.
Socialisten hielden het erop: Denkende arbeiders drinken niet, drinkende arbeiders denken
niet.

Iedereen aanspreken
De volksuniversiteit moest voortaan iedereen
aanspreken, ongeacht opleiding of status.
Dominee Voorduin haalt daarom de bekende
hoogleraar sociale geografie prof. Sebald Steinmetz naar Bussum. Deze stuwende kracht
van de landelijke kring van volksuniversiteiten houdt op 18 mei 1920 een vurig pleidooi
in bioscoop Flora in de Havenstraat. Resultaat
is dat bij de stichting van de Volksuniversiteit
Naarden-Bussum in het Algemeen Bestuur,

naast tal van markante Bussumse gegoede
burgers, nadrukkelijk afgevaardigden betrokken waren van Bussumse afdelingen van de
Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van
Alcoholhoudende Dranken, de Bond van Nederlandse Onderwijzers, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig-Democratische Kiesvereeniging, de Nederlandse Bond
van Typografen en de Vereniging Openbare
Leeszaal en Bibliotheek. Duidelijk is wel dat hier
sprake was van een opdracht om volksdelen te
emanciperen die tekort kwamen in genoten opleiding en gemotiveerd waren om dit tekort in

de hand in, tot 1962.3 Ook krijgt men oog voor
nieuwe media als radio en film. Juist Steinmetz
benadrukt dat kijken niet te min was, want film
is een veelzijdig medium, democratisch en twintigste-eeuws, waarbij verdere smaakverbetering
door volksopvoeding helpt.4
Beelden van verre exotische plaatsen trekken
steeds vaker veel publiek. In 1926 heeft Himalaya-beklimmer Philip Visser met zijn lantaarnplaatjes ruim 700 zeer geïnteresseerde bezoekers. De VU Naarden-Bussum ontwikkelt zich
tussen de twee wereldoorlogen tot een van
de actiefste van ons land: met 26 cursisten
per duizend inwoners, méér dan in een van
de grote steden als Rotterdam (zeventien per
duizend), Amsterdam (zes) en Den Haag (zeven).5 De vraag naar taalcursussen die de VU
Naarden-Bussum al vroeg in haar bestaan aanbood, blijft gek genoeg achter bij het landelijk
gemiddelde. Na de oorlog maken ze wél een
belangrijk deel uit van het aanbod.

Te hoog gegrepen
Zittend van links naar rechts: Onbekend,
I. Fuykschot-Uitzinger, A. de Hullu en mede
werkers. Links, staand burgemeester Holthuijzen
met vlinderdas en een journalist met bandrecorder
tijdens inschrijvingen voor de Volksuniversiteit in
1986.

te halen. Tegelijk hoopt men zingeving mee te
geven en sociale problemen en lichtzinnig vermaak te voorkomen. Op het programma staan
dat najaar voordrachten over: arbeidssplitsing
door moderne techniek, de hygiëne der vrouw
(alleen voor vrouwen toegankelijk), de beginselen der wiskunde en Nederlandse letterkunde,
in het voorjaar 1921 werden de leergangen uitgebreid met cursussen over opvoedkunde, filosofie, de Franse Revolutie.
Het ledental loopt snel op, naar 700. Drie jaar
later worden dertien leergangen op 70 avonden gegeven. Vanaf het begin organiseert de
VU Naarden-Bussum – en was daarmee een
van de weinigen in het land – ook muziek- en
toneeluitvoeringen. Arnold Saalborn, leraar
Nederlands aan de Gooische HBS, heeft hier

Minder eenvoudig is het slechten van schotten tussen niet-confessionele volksdelen en
de steeds verder verzuild rakende katholieke
en orthodox-protestantse doelgroep, voor wie
vervolgopleiding en volksverheffing ook bedoeld waren. Ook blijkt uit afhaken van deelnemers uit Naarden dat het lezingenaanbod
vaak veel te hoog gegrepen is om breed publiek (blijvend) aan te spreken. Het bestuur
stelt dat later bij door in Naarden andere inleiders in te zetten die gemakkelijker stof behandelen. Het zijn ook niet de minsten die
achtereenvolgende VU-besturen als inleiders
vermochten aan te trekken zoals, zo maar een
greep: musicoloog Caspar Höweler, Bach-kenner Anton van der Horst, Artis-directeur dr.
Portielje, arts Elsa Pereira-d’Oliveira, dichter
Garmt Stuiveling en Jac. P. Thijsse. Maar prof.
M. Minnaert, populair geworden wegens zijn
natuur- en weerkundige kennis, heeft tot 1968
met 40 jaar de langste staat van dienst gehad.
Uit een in het archief van de VU opgevist
staatje blijkt dat in 1936 van de 994 deelnemers
er 183 mannen, en – let op het onderscheid –
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274 ongehuwde en 537 gehuwde vrouwen waren. Van de beroepscategorieën maakten procuratiehouders/handelsagenten een kwart uit,
waarna werklieden met 13 procent, kantoor- en
handelsbedienden met 12 procent, klein-bedrijfsemployés (8 procent), hoofdambtenaren
en vrije beroepen (7 procent), lagere beambten
(6 procent), verpleegsters en huishoudsters (6
procent) en onderwijzers en kwekelingen (5
procent) volgden. Geen beroep had 10 procent,
waarbij bedacht moet worden, dat de cursusgelden enkele guldens bedroegen voor een cursuskaart voor een halfjaar.6

Schipperen tijdens WO-II
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schippert de
VU Naarden-Bussum, zo goed en kwaad als
het ging, net zo door als haar zusterorganisaties. De landelijke Bond van Nederlandsche
Volksuniversiteiten wordt door de bezetter terzijde geschoven, waarvoor een Bureau Volkskultuur en Volksontwikkeling in de plaats komt.
Dit bureau maant de VU Naarden-Bussum in
oktober 1941 om vier sprekers te schrappen,
maar weer later blijven gewraakte sprekers
vaak toch op programma te staan. Kennelijk
wil het bureau zich niet te veel vervreemden
van deze instellingen, juist om er zicht op te
houden. Immers, volgens het Herdenkingsboek
100 jaar Volksuniversiteiten koos men ervoor om
ieder voor zich bij het bureau van de bezetter
aan te kloppen om een goedkeuring weg te slepen voor dóórgaan.7
Dit beeld wordt bevestigd in de geraadpleegde
jaarverslagen van de VU Naarden-Bussum:
voortaan moest vooraf het programma met
de namenlijst van sprekers worden ingeleverd,
daarop volgden vaak bedenkingen tegen bekende sprekers zoals Mennicke, Höweler, Stuiveling, maar deze werden na beklag van het
bestuur van de VU meestal toch weer ingetrokken of omgezet in beperkingen opgelegd aan
sprekers om geen politiek te bedrijven.8
De ontvangen contributies in 1942, 1943 en
1944 vertonen zelfs een gestaag stijgende lijn.
Konden cursussen, juist die jaren, wellicht houvast en troost geven? Vanaf september 1941
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konden als jood geregistreerde burgers zich
al niet langer voor cursussen inschrijven. Over
(joodse) docenten die wel of niet (meer) aangetrokken kunnen worden, echter geen woord,
Opmerkelijk is dat dan ver in 1944 spreker dr.
H. Groot wel aandacht mag besteden aan de
natuurkundige theorieën van Einstein mits beperkt tot het hoogst noodzakelijke om die uit te
leggen... En dan die passage in het jaarverslag
van de ledenvergadering op 23 maart 1944: de
voorzitter over een van de bestuursleden: Den
heer Insinger komt een woord van dank toe, ook
toen hij tijdens de gedwongen afwezigheid van de
secretaris meer dan gewone arbeid moest verrich-

Van links naar rechts: secretaris T.S. DolmansVeltman, hoofd bureau I. Fuykschot-Uitzinger en
penningmeester A. de Hullu.

ten.9 Gedwongen afwezigheid? Toenmalig secretaris P. de Vries wordt bedoeld in bovengenoemd citaat; hij zit immers een maand vast in
het Huis van Bewaring aan de Weteringschans
in Amsterdam wegens het negeren en traineren van de aanwijzingen van de bezetter om
nadere inlichtingen te verschaffen over voorgedragen sprekers.

Hervatting van de missie
Hoe onvermoeibaar herneemt het bestuur in
1946 zijn missie: in een aparte notitie zet dr.
Ruinen uiteen, dat hij ziet aankomen dat aanstonds de werkdag weer wordt bekort. De Nederlander dient de vrijkomende tijd te gebruiken op
aangename en liefst tevens nuttige wijze. Hier nu

ligt de taak van de V.U. Wil een volk in werkelijk
democratischen zin kunnen leven, dan dient het
ook in staat te zijn over verschillende onderwerpen
die zooal aan de orde komen zich een objectief
oordeel te vormen. Niet een gekanker over onderwerpen waar men zich een oordeel over aanmatigt, niet een gecritiseer over punten, waarover
men in het geheel geen verstand heeft, helpt ons
verder. Neen we moeten zijn een volk dat tot oordeelen bevoegd is.10
Ook wil het bestuur niet meer rondtrekken in
verschillende gebouwen, maar het laat zijn oog
vallen op villa Amalia als vast onderkomen.
Dat blijkt te hoog gegrepen. Wat promotiearbeid betreft, streeft men ernaar, geheel in de
lijn met de naoorlogse Doorbraakgedachte, na
naast SDAP, ook werknemersvertegenwoordigers op te nemen van christelijken en katholieken huize teneinde in eigen kringen promotie
te laten maken voor het werk van de VU.
In de jaren vijftig lukt het zeker nog wel
om met aansprekende cursussen voldoende
animo te vinden. Het staat vast dat weliswaar
een breed publiek wordt aangesproken, de opdracht om juist de werkende klasse te verheffen
wordt tegelijk ermee losgelaten (of is als opdracht eigenlijk nooit echt waar gemaakt). Onder de noemer van ‘volwasseneneducatie’ eisen VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich
op de Samenleving), hobby’s als leren bridgen
en pottenbakken en talen leren in de decennia
daarop ruim hun plaats op. Leren, omdat het
leuk is – deze titel heeft het genoemde Herdenkingsboek Honderd jaar Volksuniversiteiten in
2013 meegekregen. Maar dan slaat de titel wél
vooral op de jaren zeventig, wanneer zelfontplooiing voorop staat. Het motto slaat echter
de plank mis, als we verder terugkijken.
Hoe dan ook, met de opkomende welvaart,
autobezit, televisiekijken als concurrent, kost
het allengs toch veel moeite om de aantallen
inschrijvingen vast te houden. In 1983 is de
Centrale Bibliotheek aan de Generaal de la
Reylaan ingeruild voor een bijzaal van de

Sint-Vituskerk aan de Brinklaan. In 1984 zijn
er dan toch weer 1580 leden. Van de veertien
taalcursussen trekt dat jaar Engels de meeste
cursisten (144) en Pools de minste (vier). Nog
steeds zijn de meesten vrouw (80 procent) en
varieert de leeftijd tussen 18 en 75 jaar. Geen
belangstelling is er meer voor sierknippen, horoscoop trekken, wijnkennis (?!), wel voor een
excursie naar de Bijlmer gevangenis waaraan
70 (!) mensen deelnamen.11 Het aanbod blijkt
dus nog steeds lastig van tevoren op alle terreinen nauwkeurig in te plannen, evenals destijds
in 1947, zoals in het begin van dit artikel staat
vermeld.
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Gooise Openbare Leeszalen en Bibliotheken
Onmisbaar instrument in de volksverheffing
Paul Schneiders
Vooral in de jeugdherinneringen van oudere schrijvers, politici of wetenschappers kom je niet
zelden de openbare leeszaal en bibliotheek (OLB) tegen als plek waar zij de liefde voor het
lezen leerden of zich in een onderwerp konden verdiepen. Menigmaal ontkiemde daar het
begin van een studie of loopbaan of levenslange belangstelling. Vooral bij de minder gegoeden
waren vaak geen of nauwelijks boeken in huis en was de openbare bibliotheek de leerschool
voor ontwikkeling en emancipatie.

De krantenzaal in de Openbare Bibliotheek en Leeszaal in Bussum omstreeks 1914
(Streekarchief, fotocollectie Winthorst).

Recent (29 april 2019) getuigde Trouw-columnist Stevo Akkerman van zijn dierbare herinneringen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw
aan de Rotterdamse openbare bibliotheek, in
zijn woorden: misschien wel de grootste emancipatormotor sinds mensenheugenis, tempel van
het boek, toonbeeld van onze beschaving, redding
van mijn jeugd. Hij was er vroeger jarenlang
niet weg te slaan en ging er in zijn middelbareschooltijd zeker twee keer per week naar toe,
met elk boek opende zich een volgende deur en
voelde ik me minder opgesloten.
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Een informatief cultuurpaleis
Eind negentiende en begin twintigste eeuw
ging een kleine, maar invloedrijke kring van
Nederlandse ‘volksverheffers’ actie voeren
voor een nieuw type bibliotheek, dat de naam
‘openbare leeszaal en bibliotheek’ kreeg, de
OLB. Die moest een informatief cultuurpaleis
zijn, een plek om buiten het gewoel in alle rust
krant of tijdschrift te lezen, je onpartijdig te
kunnen informeren over welk onderwerp dan
ook, schone letteren leren te waarderen en je
verantwoord recreatief te kunnen ontspannen

via romanlectuur. En waar je, voor weinig geld als lid, boeken kon lenen voor
zelfontwikkeling thuis. Voor de initiatiefnemers stonden de volksontwikkeling
door vergroting van kennis en het bieden van ontspanning – verantwoorde
ontspanning althans – centraal. Oppervlakkigheid en plat vermaak waren uit
den boze.
De ‘leeszaalbeweging’ maakte deel uit
van het socialisatie- en beschavingsoffensief, op vele fronten gevoerd, waartoe ook de leerplicht, het bestrijden
van kermisjool en ruwe volksvermaken zoals
paling- en ganstrekken, de sociale wetgeving,
de woningbouwverenigingen, de volksuniversiteiten en de ‘natuurbeschermingsbeweging’
gerekend kunnen worden. Een indrukwekkend
pakket van emancipatie- en ontwikkelingsmogelijkheden waarvoor overheid en particulier
initiatief tekenden.
De pioniers van deze ‘leeszaalbeweging’ (hoogtepunt 1890-1920) zoals zij hun actie noemden,
waren maatschappelijk geëngageerde, progressieve heren met wetenschappelijke belangstelling, van diverse pluimage, maar vooral
afkomstig uit de gelederen van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij), de vooruitstrevende liberalen en de Vrijzinnig-Democraten. Wat hun beroepen betreft, waren de
onderwijzers sterk vertegenwoordigd.
Geïnspireerd door met name de Engels-Amerikaanse public libraries, al opgericht vanaf 1850,
stond deze kleine, maar actieve groep bibliotheek-bevlogen Nederlanders een nieuw soort
bibliotheek voor ogen: een door de overheid
(gemeente, provincie en rijk) gesubsidieerde
instelling met zeer ruime openingstijden, met
geschoold, deskundig personeel, de collectie
ontsloten door een alfabetische hoofdwoordencatalogus (naast raadpleegbaar op kaartjes,
vaak ook nog in boekvorm met supplementen
uitgegeven) en een systematische catalogus,
voor iedereen boven de 18 jaar vrij toegankelijk.
Je hoefde (en dat is nog steeds het geval) geen
lid te zijn om in een speciale, stille leesruimte,
de ‘leeszaal’, kranten of tijdschriften te lezen en
in de ‘studiezaal’ handboeken en naslawerken

Uit vrees voor besmetting via boeken werden om
streeks 1920 de lezers gewaarschuwd en beschikten
vele bibliotheken over ontsmettingsapparatuur.

te raadplegen. Voor het lenen van boeken zou
slechts een kleine jaarvergoeding aan de leden
worden gevraagd.
De collectie moest onpartijdig zijn, recht
doen aan de verscheidenheid van religieuze en
politieke stromingen in Nederland, maar onzedelijke, opruiende en zuiver propagandistische
lectuur diende de OLB te weren.
Het was dus een bibliotheek voor iedereen,
maar dan wel voor een ieder die zich wilde
verheffen en zijn schoolse kennis wilde uitbreiden. Voor simpele liefdesromannetjes, cowboyboeken en sensationele speurdersromans
was in de OLB geen plaats, die zouden in het
cultuurpaleis niet binnenkomen! Liefhebbers
van ‘keukenmeidenlectuur’, ‘stuiversromans’
en ‘cowboyboeken’ moesten het gewenste
maar kopen bij een boekenkraam op de markt
of klant worden van een winkelbibliotheek. Dat
waren merendeels kantoorboekhandels met
hooguit een paar duizend eenvoudige romans
die voor een paar centen in de week te leen
waren. In de praktijk heeft dat betekend dat de
OLB als ‘bibliotheek voor iedereen’ toch vooral
populair werd bij de burgerij en bij mensen die
meer onderwijs genoten hadden dan alleen lager onderwijs en ambachtsschool. Arbeiders
waren zelden lid van de OLB.
De OLB positioneerde zich dus heel nadrukkelijk als bibliotheek van een nieuwe soort, als
apart nieuw type, met geschoold personeel
(vooral geen vrijwilligers; vrijwel altijd vrouwelijk:
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De uitleenbalie van de OLB Naarden-Bussum (Centrale Bussum Generaal de la Reylaan), omstreeks 1950.

Krantenleeszaal OLB Naarden-Bussum (Centrale Generaal de la Reylaan), omstreeks 1950.
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een directrice en assistentes) en catalogusapparaat wilde zij als professionele ontwikkelings- en
educatieve – en ja, ook verantwoord recreatieve
– instelling erkend worden. Zij vroeg om overheidssubsidie en wilde feitelijk de talloze bestaande simpele volksbibliotheken vervangen.
Die werden vanuit filantropie bekostigd en door
vrijwilligers beheerd, de OLB diende evenals het
onderwijs een overheidsdienst te zijn, een voorwerp van staatszorg. Bovendien waren – heel
belangrijk – van stonde af aan de besturen van
OLB’s erop uit als hechte, nationale organisatie
zich tot de gemeente, provincie en rijksoverheid
te wenden om subsidie. In eerste instantie bood
de OLB nieuwe stijl om haar identiteit duidelijk
te maken de strijd aan met de volksbibliotheken.
Er moest geen verwarring zijn!

De volksbibliotheken
De volksbibliotheken vormden rond 1900 een
heel bekende categorie bibliotheken van zeer
uiteenlopende aard. Een enquête, op last van
de regering in 1908 uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar Openbare
Leeszalen en Bibliotheken (een verkeerde, misverstanden veroorzakende benaming naar blijken zou), resulteerde in gegevens over 622 bibliotheken die de enquête invulden, terwijl nog
eens 150 bibliotheken kort hadden geantwoord
niet openbaar te zijn. De enquête was in de
formulering veel te ruim geweest door de openbaarheid te omschrijven als zonder bijzondere
vereischten – behalve financiële – toegankelijk.
Het vragenformulier bewees daarmee dat het
nieuwe type ‘openbare leeszaal en bibliotheek’
nog goeddeels onbekend was. Heel veel inzenders stelden hun ouderwetse volksbibliotheek
gelijk aan openbare leeszaal en bibliotheek. En
die had nu juist sinds kort in beperkte kring een
heel specifieke betekenis gekregen!
Hilversum bijvoorbeeld vulde met twee bibliotheken de vragenlijst in, het ging om de bibliotheek van de Vereeniging tot Exploitatie van het
volksgebouw Ons Huis met 964 boeken, die tegen 2 cent per week uitgeleend werden, indien
men in het bezit was van een toegangsbewijs,
dat 5 cent kostte. Lenen was echter alleen mo-

gelijk in het leesseizoen van september tot en
met juni op zaterdag van 8 tot 9.30 uur namiddags. Als doel van deze boekerij werd vermeld
‘het bevorderen van volksontwikkeling’. Maar
dat deed deze primitieve instelling niet in de
geest van de OLB nieuwe stijl!
De tweede die de enquête invulde, was de bibliotheek der Hilversumsche loge van de Theosofische Vereeniging die ook 2 cent leesgeld
vroeg. Deze was elke donderdag van 7 tot 8 uur
namiddags open en bezat slechts 354 boeken
en ook nog één seriewerk en twee tijdschriften.
In 1908 waren er omstreeks 20 bezoekers geweest. Het katholieke Jozefbibliotheekje en die
van het protestantse Patrimonium hadden de
enquête niet ingevuld, omdat zij zichzelf niet
openbaar vonden. In veel andere gemeentes
hadden zulke bibliotheekjes de enquête wél
ingevuld.
In Bussum werd vermeld de bibliotheek van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, opgericht in 1803, open van oktober tot maart op
dinsdagavond en in bezit van circa 1300 boeken. In 1908 was voor ƒ 70 aan boeken aangeschaft, waarmee deze volksbibliotheek qua bezit
en acquisitie tot de vaderlandse top behoorde.
In Bussum was er ook een roomse papier- en
boekhandelaar die sinds 1 december 1907 een
winkelbibliotheek exploiteerde. Die was ‘openbaar’, want die stelde geen eisen behalve 5 cent
leesgeld per week per boek en was elke werkdag
open. De bibliothecarissen-beheerders van de
bibliotheek der Propagandaclub St. Willibrordus, onderafdeling van de Rooms-Katholieke
Werknemersvereeniging, van de bibliotheek
der Afdeling Bussum van de SDAP en van die
der Vereeniging van den Heiligen Vincentius van
Paulo vulden de enquête niet in. Huizen vermeldde de bibliotheek van het Gereformeerde
Oranje-Weeshuis met 903 boeken ten dienste
van de opvoeding van wezen. Buitenstaanders
konden er overigens ook terecht en het leesgeld
bedroeg 2½ cent per week.
De kortelings opgerichte tien OLB’s nieuwe
stijl (Hilversum zou nummer elf worden) vulden de enquête keurig en volledig in, maar beseften dat er nog hard gewerkt moest worden
om het begrip OLB nieuwe stijl duidelijk te
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maken. Een wetenschappelijke poging daartoe had dr. Henri Ekhard Greve (1878-1957) in
1906 al gedaan in zijn proefschrift Openbare
Leesmusea en Volksbibliotheken. Greve, die zich
als bibliothecaris van de Haagse OLB zou ontwikkelen tot de organisator bij uitstek van het
Nederlandse openbare bibliotheekwezen, bedacht de term ‘openbare leesmusea’ om de
grote en principiële verschillen met de door
hem geminachte volksbibliotheken duidelijk
te maken. Vandaar dat hij zelfs het woord bibliotheek vermeed. Die door Greve bedachte,
gekunstelde naam sloeg evenwel helemaal
niet aan, het werd Openbare Leeszaal en Bi-

bij de dominee thuis ondergebracht. Uitleen en
inname van de boeken was meestal na de heilige mis of dienst of één avond in de week een
uurtje. En dan nog vaak alleen in het leesseizoen, de herfst en wintermaanden van oktober
tot maart. En dan waren op een paar plaatsen
in Nederland rond 1900 speciale bibliotheekjes
voor arbeiders, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van een vakbond, de SDAP of door
de arbeiders-lezers zelf. In Bussum is korte tijd
zo’n bibliotheekje geweest, bij een particulier
thuis ondergebracht, georganiseerd door de
socialist Herman Gorter. De uit Engeland overgewaaide Toynbee-beweging, die ontwikkeling bij

De Rooms-katholieke Leeszaal aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum
omstreeks 1910 (Streekarchief, fotocollectie Winthorst).

bliotheek, in de volksmond kortweg ‘leeszaal’
genoemd. En sinds de jaren zestig ‘bieb’.
Het leeuwendeel der volksbibliotheken, vrijwel
altijd beheerd door een vrijwilliger, had een heel
bescheiden bezit, vaak oude, half stuk gelezen
verzamelingen boeken, vooral romans, ten geschenke gekregen, meestal niet meer dan een
paar honderd banden. Kranten en naslawerken,
leeszaal en studiezaal ontbraken vrijwel altijd.
Zo bestonden in katholieke kring de parochiebibliotheken of Vincentiusbibliotheken, ondergebracht in het parochiehuis, bij de protestanten
kwamen volksbibliotheken minder voor, soms
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volwassen arbeiders nastreefde via bibliotheekjes en door studenten gehouden lezingen, kreeg
omstreeks 1890 navolging in een paar Nederlandse steden.
De grote massa der volksbibliotheken – een
paar honderd van sterk wisselende omvang en
kwaliteit – bestond echter uit Nutsbibliotheken,
opgericht en onderhouden door de plaatselijke
afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Dat was in de negentiende eeuw de
grote, nationale volksverheffingsinstelling, een
typische vrucht van het achttiende-eeuwse verlichte denken.

Van het Nut, opgericht in 1784 in Edam, was
in 1795 de Haarlemse afdeling met het eerste
Nutsbibliotheekje begonnen, een voorbeeld
dat snel landelijk navolging vond. Er is wel gezegd dat in de negentiende eeuw het Nut de
bevolking heeft leren lezen en de verdienste
van het Nut voor de ontwikkeling van het Nederlandse volk door het stichten van scholen
en het verzorgen van kleine bibliotheken mag
zeker niet onderschat worden. Vermaard werden ook de Nutsspaarbanken.
Een waaier van bibliotheken
Het Nederlandse bibliotheeklandschap kende
destijds, zo omstreeks 1895, dus al een waaier
aan soorten bibliotheken: genoemd zijn al de
winkelbibliotheken aan de ‘onderkant’, aan de
‘bovenkant’ waren universitaire, academische
en stedelijke boekerijen, bestemd voor een
wetenschappelijk geïnteresseerd publiek, met
beperkte toegang en openingstijden en met
vaak verouderde verzamelingen. Vooral de stedelijke boekerijen, meestal ontstaan in de zestiende eeuw uit geconfisqueerde kloosterbibliotheken en dus vooral bestaande uit religieuze
werken, waren niet interessant voor wie naar
actuele informatie zocht. Al deze min of meer
geleerde boekerijen werden met een verzamelnaam ‘openbare’ of ‘publieke’ bibliotheken genoemd, maar die openbaarheid school in het
feit dat ze door de overheid beheerd en bekostigd werden, niet dat ze voor iedereen bestemd
en toegankelijk waren.
En dan waren er ook nog de deftige leesgezelschappen, ontstaan in de achttiende eeuw, wier
aantal in de eeuw daarna sterk gegroeid was
en in de steden vaak over een leeszaal (leeskabinet) beschikten; zij waren in trek bij de gegoede, ontwikkelde burgerij.

Oprichting en nationale organisatie
Als eerste moderne, door de gemeente gesubsidieerde openbare leeszalen en bibliotheken
staan te boek die in Utrecht (opgericht 1892)
en Dordrecht (1898). In laatstgenoemde stad
publiceerde de gemeentesecretaris in De Gemeentestem van 17 oktober 1898 een oproep

aan de gemeentebesturen in het land om openbare bibliotheken nieuwe stijl op te richten. De
volksontwikkeling maar ook de aantrekkelijkheid van de gemeente waren er mee gediend!
De plaatselijke pers nam de oproep over en op
1 mei 1899 ging de leeszaal open. De Dordtse
bibliotheek zou model worden voor elders, de
‘leeszaalbeweging’ verspreidde zich vanuit Dordrecht en kreeg, zij het niet onmiddellijk, navolging in het Gooi. Allereerst in Hilversum waar
J. Ek, onderwijzer, verhuisd van Dordrecht naar
Hilversum en lid van de Nederlandse Bond van
Onderwijzers, een oproep plaatste in De Gooien Eemlander van 23 december 1908 en contact
zocht met mr. Jelle Hingst, bekend Hilversummer en raadslid namens de Vrijzinnig Democratische Bond. Hingst was een sociaal bewogen man die in zijn Hilversumse jaren, na de
advocatuur te hebben verlaten, in Amsterdam
werkte als directeur van het in 1899 opgerichte
Bureau voor Sociale Adviezen. Hij was tevens
secretaris van de Nederlandsche Vereeniging
voor Wettelijke Bescherming der Arbeiders en
behoorde verder tot de oprichters van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum en van de
Vereeniging Volksbadhuis. Hij stelde de OLB
delen van zijn schilderijen- en prentencollectie ter beschikking die uitgeleend werden voor
5 cent per maand. Hingst adviseerde ook bij de
oprichting van de OLB Naarden-Bussum die in
april 1914 haar deuren opende in een speciaal
als bibliotheek gebouwd gebouw, het eerste in
Nederland. En ook voor Laren-Blaricum adviseerde Hingst en zelfs bij de ‘concurrent’, de
Hilversumse katholieke OLB.
De Hilversumse OLB ging op 10 december
1910 open in het dubbelpand hoek Heerenstraat-Veerstraat. Een filiaal ging in 1918 open in
het poortgebouw van Dudok aan de Neuweg.
Vanaf 1933 was de bibliotheek gevestigd aan de
’s-Gravelandscheweg 55 en is daar, sterk vergroot en gemoderniseerd, nog steeds te vinden.
Nationale organisatie
De moderne, professionele aanpak bij het
stichten van openbare leeszalen waarbij vermaarde inwoners van verschillende richtingen
en de pers steeds werden ingeschakeld, werd
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ook aanbevolen door de in 1906 in het leven
geroepen landelijke vereniging van openbare
leeszalen en bibliotheken, waarvan de naam in
1911 na een statutenwijziging definitief vastgesteld werd als Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken, in de wandeling aangeduid als ’de Centrale’ of kortweg ‘de
CV’. Die zou, met name in de figuur van de al
genoemde dr. Henri Greve, secretaris van de
CV tussen 1908 en 1951, het actiecentrum van

Vrijwel alle grote OLB’s hadden een eigen binderij;
deze is van de OLB Naarden-Bussum uit omstreeks
1950.

de bibliotheken worden: onder meer door te
zorgen voor rijkssubsidie, opleiding, adviezen
aan de regering, toezicht, inspectie, een orgaan
(Bibliotheekleven), vakliteratuur, propaganda
en het steeds betrokken zijn bij de oprichting
van nieuwe leeszalen, OLB’s.
Na de eerste oproep in de lokale krant bleek
steeds de belangstelling voldoende om een oprichtingscomité annex voorlopig bestuur in het
leven te roepen. Daarbij was men erop uit ook
confessionelen erbij te betrekken, omdat de minister van Binnenlandse Zaken, mr. J. Th. de
Visser, in antwoord op een verzoek om Rijkssubsidie zich op 8 december 1908 positief had
opgesteld tegenover de OLB nieuwe stijl. Hij
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sprak toen in de Tweede Kamer over het waardevolle van de leidraad ‘onderzoek alle dingen en
behoud het goede!’, maar liet dat volgen door
de opmerking dat om voor subsidie in aanmerking te komen, de samenstelling van de besturen van deze bibliotheken veelzijdig moest zijn,
met andere woorden niet alleen van linkse signatuur; ook confessionelen moesten deel uitmaken van het bestuur. Hij formuleerde dat als:
‘mannen van de meest verschillende richting’.
Voorts stelde de bewindsman als voorwaarden voor
een gemeentelijke subsidie, veelzijdigheid van de
collectie en wenste hij dat
de gesubsidieerde OLB op
zondag niet openging vóór
12.30 uur. Dit in verband
met de zondagsrust.
In zijn positieve standpunt legde De Visser de
nadruk bij deze ‘hoogst
nuttige volkszaak’ op de
waarde van het lezen door
een publiek, dat niet gesteld
is op publieke vermakelijkheden; dat niet gesteld is op restauraties; een groot gedeelte
onder de werklieden dat er
niet op gesteld is kroegen te
frequenteeren, maar een publiek dat lezen wil en
dat in de huizen, vooral in de groote steden, en in
bekrompen woningen, niet de gelegenheid tot intellectueele en moreele ontwikkeling bezit. De OLB
kan het lezen van lectuur die demoraliseert, tegengaan en de lezers van zulke lectuur zullen
integendeel nu juist door middel van dergelijke
leeszalen, waarschijnlijk intellectueel en ethisch
worden ontwikkeld.
Bij de tweede subsidieverlening door het Rijk,
opgenomen in de Staatsbegroting 1911, werd
een door de CV opgestelde clausule opgenomen, te weten dat dat de OLB diende te beschikken over een boeken- en tijdschriftenverzameling,
zorgzaam en zonder eenigen maatschappelijken,
politieken of godsdienstige voorkeur bijeengebracht
en aangevuld, onder wering van alle moreel schadelijke en zuiver propagandistische lektuur, en on-

der voorbijgaan van de engere wetenschappelijke
vakliteratuur. Rijkssubsidie werd echter alleen
gegeven als de gemeente (minimaal 20.000
inwoners) ook subsidie verstrekte en bedroeg
eenzelfde, meestal laag, bedrag.

Verzuiling
Bij de rooms-katholieken stuitte de ‘neutrale’
OLB op massaal verzet en in de jaren 19091911 verscheen een reeks publicaties waaruit
deze afkeer bleek. Het Centraal-Bureau van de
Katholieke Sociale Actie schreef bijvoorbeeld
de OLB in zichzelf geen kwaad te noemen, omdat
kennisneming van de geestesproducten van andersdenkenden geen zonde is – zelfs geboden kan
zijn voor hen, wier taak is de dwalingen te bestrijden – maar leeszalen hebben het rampzalige gevolg, dat velen door het lezen der neutrale, liberale
en socialistische geschriften, hun geloof en deugd
zullen verliezen, daar zij niet de noodige wetenschap bezitten om de drogredenen te onderscheiden. De gelovigen en de kerk te beschermen
was het belangrijkste motief om naar eigen katholieke ‘openbare’ leeszalen en bibliotheken
te streven. Ook het bewaren van de bestaande
maatschappelijke orde speelde een rol. A. baron van Wijnbergen in 1912: Wij streven er naar
eenieder die ontwikkeling bij te dragen, noodig en
nuttig voor den stand, waarin God hem geplaatst
heeft. Een der middelen om deze wetenschap aan
het volk te brengen, is de openbare leeszaal, voor
de katholieken een katholieke leeszaal.
De protestantse reactie was genuanceerd: de
orthodoxen, zoals de leden van de Anti-Revo-

‘Het Trifolium’ in Hilversum met de drie verzuilde
uitleenbalies.

lutionaire Partij, deelden meestal de visie van
de katholieken, maar de vrijzinnigen, aanhangers van de Christelijk-Historische Unie zoals
bovengenoemde minister De Visser, hadden
geen bezwaar tegen het neutrale karakter van
de OLB. ‘Daar heb je ze al’ schreef een krant
omstreeks 1910, doelend op de katholieken die
hun verzet tegen de OLB vervingen door acties
voor eigen bibliotheken. De strijd om de OLB
ging lijken op de schoolstrijd, het principiële
gevecht om eigen voorzieningen.
Voor iedereen toegankelijk
Van grote invloed is in de strijd om de subsidieregeling het standpunt van de CV geweest
inzake de openbaarheid der OLB. De CV adviseerde de regering ‘gezindte leeszalen’ te subsidiëren. Diverse leden van de CV meenden
evenwel dat ‘openbaar’ niet te rijmen viel met
een geloofsovertuiging en in strijd was met
de verplichte onpartijdigheid van de collectie.
Leeszaal-voorvechter bij uitstek, de praktische
dr. Greve, ging teleurgesteld akkoord met het
CV-advies waarin volgens velen de openbaarheid van de leeszaal feitelijk teruggebracht
werd tot ‘voor iedereen toegankelijk’ en ‘door
de overheid bekostigd’. Greve sprak diplomatiek over ‘eenheid in verscheidenheid’. Die eenheid kwam vooral tot uiting in een verplicht lidmaatschap van de CV voor alle door het Rijk
gesubsidieerde openbare bibliotheken, dus inclusief de confessionele.
Katholieke en protestante signatuur
De eerste Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek (RKOLB) werd geopend
in Amersfoort, april 1913. In 1940 waren er 26
rooms-katholieke leeszalen. Sinds mei 1916
werkten ze met niet door het Rijk gesubsidieerde katholieke bibliotheken (vooral volksbibliotheken) samen in de Bond van R.K. leeszalen en boekerijen. De meerderheid van de
OLB’s, 62 in 1940, was algemeen; het aantal
christelijke leeszalen, pas in 1929 verenigd in
uiteraard een christelijke bond, was gering, niet
meer dan tien. Daarvan waren de meeste in
kleinere gemeentes in de Biblebelt gevestigd en
derhalve ontvingen er maar vier Rijkssubsidie.
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De christelijke in Huizen kreeg geen subsidie.
De eerste die subsidie kreeg, de Christelijke
Openbare Bibliotheek en Leeszaal (ChrOBL;
waarom niet OLB is onduidelijk), stond in Hilversum en opende haar deuren op 3 januari
1913 op Havenstraat 47. Tot oprichting was
besloten op een bijeenkomst van orthodoxe
gelovigen in zaal Eben Haëzer. De initiatiefnemers gaven ruiterlijk toe dat zij vooral een
eigen christelijke bibliotheek wensten, omdat
er in Hilversum een neutrale was gekomen die
door het geven van litteratuur van allerlei richting,
vele christelijke ingezetenen wist te winnen lid te
worden, doch waardoor de werking geenszins tot
bevordering van christelijke belangen kan dienstig
zijn. De christelijke mannenbroeders gaven
eerlijk toe dat de neutrale OLB ook christelijke
lectuur opnam, maar ook ‘litteratuur van Gode
vijandige gezindheid’. Een circulaire over de
oprichting met de vraag om steun werd aan
500 personen toegestuurd, op de oprichtingsbijeenkomst waren 40 mensen aanwezig. De
christelijke leeszalen zouden klein in aantal
en in omvang wat betreft collectie en ledental
blijven. En terwijl de rooms-katholieke leeszalen subsidie kregen op basis van het aantal
rooms-katholieken in de gemeente, werd dat
voor de christelijke openbare leeszaal vastgesteld naar schatting van het aantal protestanten dat voorstander was van een eigen christelijke bibliotheek. En dat kon plaatselijk een
minderheid van de gelovigen zijn.
Hilversum is een der heel weinige gemeentes geweest die de drie typen OLB’s kende, de
RKOLB op de Groest 104 (later Koninginneweg
42) dateert van november 1918. In Laren-Blaricum en Naarden-Bussum waren er algemeen
openbare en rooms-katholieke openbare leeszalen. De Laren-Blaricumse RKOLB Thomas
van Aquino werd op 7 augustus 1920 opgericht, vijf maanden na de algemene. De Naarden-Bussumse RKOLB Dr. Schaepman in 1923,
negen jaar na de algemene.

sisjaren dertig van de twintigste eeuw was de
subsidie heel laag. Voor de aanschaf van materiaal was vaak bitter weinig geld, zodat de leden
aangespoord werden de bibliotheek boeken cadeau te doen. Dat was al strijk en zet het geval bij de oprichting, want geld voor een goede
startcollectie was er niet. In Laren-Blaricum
zorgde een schenking van 5000 boeken op
voorwaarde dat een anarchistisch bestuurslid
zou aftreden, voor veel rumoer. Soms vormden
delen van de collecties van opgeheven volksbibliotheken de basis van een nieuwe OLB. Ook
de huisvesting mocht niet te veel kosten, een
oud herenhuis of villa werd meestal verbouwd
tot OLB. Naarden-Bussum was een opmerkelijke uitzondering, toen daar de OLB al direct
(april 1914) een eigen nieuw gebouw kreeg,
zowaar als bibliotheek neergezet. Laren-Blaricum (voorzitter ir. V. van Gogh) kon het zich
veroorloven in 1928 door de architect Wouter
Hamdorff een bibliotheek aan de Torenlaan te
laten ontwerpen.
Gezien de zeer lage bezoldiging van het personeel waren er nauwelijks mannen die in de
OLB werkzaam waren. Ja, de onbezoldigde P.V.
de Wit in Laren-Blaricum (later directeur van de
Haarlemse Stadsbibliotheek), een enkele directeur-bibliothecaris in een grootsteedse OLB, en
dan natuurlijk als mannelijk personeelslid de
conciërge-stoker menigmaal tevens de boekbinder van de bibliotheek.
Vrijwel het ganse deel van het personeel was
vrouw: de directrice-bibliothecaresse en de
(hulp)assistentes. Hun salarissen waren zo
laag dat openlijk gezegd werd dat, indien je als
vrouw in een OLB werkte, je kennelijk ouders
had die je elke maand wat toeschoven. Pas zo’n
halve eeuw terug, bij de groei van de welvaart
in de jaren zestig, werden de salarissen op een
redelijk peil gebracht en kon de OLB ook de
veel gevraagde pas verschenen boeken in de
collectie opnemen. Soms zelfs in meerdere
exemplaren.

Op het armoedige af

Speciale collecties en dienstverlening

Vanaf hun begin zijn de OLB’s in bijna alle
gevallen karig bedeeld en met name in de cri-

Gericht als de Nederlandse OLB was op haar
Engels-Amerikaanse voorbeeld van de public
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library, werd het begrip library extension ge- waren er categorieën boeken als ‘(streng) voorbruikt om allerlei niet specifiek-bibliotheekac- behouden voor rijpere lezers’ waarbij het leestiviteiten te benoemen zoals het organiseren zaalpersoneel bij het vermoeden dat de lezer
van tentoonstellingen en lezingen. Dit laatste niet ‘rijp’ genoeg was, vrijwel altijd de mogegebeurde heel dikwijls in nauwe samenwerking lijkheid had te jokken dat het boek uitgeleend
met de plaatselijke volksuniversiteit. Op dat ge- was. ‘Open uitleen’ waarbij het publiek vrijebied is er trouwens weinig verlijk in de kasten kon kijken en
anderd. Ook het organiseren
keuren, werd pas in de jaren
van leeskringen was vaak het
zestig algemeen gebruikelijk.
werk van de OLB.
Aanvragen moest je aan de
Speciale verzamelingen wameestal verhoogde balie via
ren steevast boeken over de
een briefje waarmee de assiplaatselijke en regionale gestente naar het magazijn liep.
schiedenis en menigmaal ook
Het gold als hele verbetering,
over muziek. Een muziekcoltoen Greve het idee lanceerde
lectie bestond aanvankelijk,
om in een aparte bak, voor het
zoals in Bussum, uit bladmupersoneel bestemd, kaartjes
ziek van klassieke werken, pomet de uitgeleende boeken
pulaire deuntjes werden niet
te plaatsen. Het moet gezegd
aangeschaft. Daarmee wordt
worden dat ook de algemene
nog eens aangetoond dat de
OLB de zeden ernstig nam en
OLB weliswaar de culturele
‘gewaagde’ boeken, de ‘realisverheffing van ‘de gewone
ten’ zoals Lady Chatterley’s Loman en vrouw’ beoogde, maar
ver (1928) van D.H. Lawrence
in werkelijkheid zich toch
niet aanschafte of alleen aan
richtte op de ontwikkelde burdaartoe geschikt geachte pergerij. Ook bij de naoorlogse Spotprent van Wibo (Wim Boost) in sonen uitleende.
‘de Volkskrant’, circa 1991.
aanschaf van grammofoonEen dilemma vormden in de
platen speelde dat nog, maar
jaren dertig de communistiin de jaren zeventig domineerde het populaire sche en NSB-geschriften. Een duidelijk beleid in
genre bij de compact discs. Een overduidelijk dezen was er niet, sommige OLB’s legden een
symptoom van de kentering.
NSB-blad als Volk en Vaderland niet op de leestafel, andere alleen na verzoek daartoe en weer
Censuur: stilzwijgend, sluiks en op bevel
andere boden het blad zonder probleem aan.
Tot een geruchtmakende affaire en een debat
Het zal duidelijk zijn dat vooral de confessio- over censuur, onpartijdigheid en toelaatbaarnele OLB’s selectief aanschaften en terdege re- heid leidde het verbod op het communistische
kening hielden met religie, politiek en seksuali- dagblad De Tribune. In het nummer van 17 januteit, inclusief overspel. De katholieke leeszalen ari 1931 werden in een spotprent de interventiehadden in het bestuur een geestelijke (de mo- plannen tegen de Sovjet-Unie gehekeld via een
derator) zitten en een eigen literatuurkeurings- spotprent van de gekruisigde Christus, waarop
dienst, de IDIL (Inlichtingen Dienst Inzake Lec- de CV de aangesloten leeszalen verbood een
tuur). Ze bewaakten de politieke richting (onder abonnement op deze krant te hebben.
andere geen communistische lectuur) scherp
Een verhaal apart is de reeks verboden die
en uiteraard niet minder de goede zeden. Op de Duitsers uitvaardigden op publicaties van
een doodenkele roman van Zola na waren al joodse auteurs, marxistische en Amerikaanse
diens werken taboe en dus niet aanwezig even- schrijvers die na 1904 geboren waren – waarom
min als de zogeheten ‘prikkellectuur’. Verder dat jaar is een mysterie –, boeken waarin nog
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levende leden van het Oranjehuis genoemd
werden, en diverse andere categorieën zoals
boeken verschenen in esperanto. De CV onder de volgzame dr. Greve gaven de Duitse
verbodsbevelen – soms een enkele titel, soms
hele lijsten – door naar de leeszalen die de desbetreffende boeken in aparte bewaarplaatsen
moesten opslaan. Zelfs het vermaarde jeugdboek Dik Trom (1891) van C. Johan Kievit kwam
op de verbodslijst, omdat de held van het boek
onder andere ‘Leve de Koningin’ riep. Naar
schatting werd ongeveer 5 tot 10% van het totale boekenbezit verboden.
Tegen de verbodsbepalingen werd ook binnen de kring van het OLB-personeel nauwelijks geprotesteerd, in ieder geval niet openlijk.
Men achtte doorgaan met het leeszaalwerk
heel belangrijk, daarbij gesteund door het publiek dat nog nooit in zulke groten getale boeken leende als in de oorlogsjaren. Met name
in het jaar 1944 werden alle uitleenrecords gebroken. Bovendien was er het argument dat bij
het neerleggen van het werk wellicht NSB’ers
de OLB’s zouden overnemen. Dat argument
gebruikte Greve ook toen hij onder leiding van
het ‘foute’ departement van Volksvoorlichting
ging werken aan een wet op het Openbaar Bibliotheekwerk in ‘volkse geest’.
Het in 1941 uitgevaardigde verbod voor joden
om de OLB te bezoeken leidde bij de Algemene
OLB’s incidenteel tot protest, de CV als nationale, overkoepelende organisatie nam geen
standpunt in en legde zich bij het bordje ‘Voor
Joden Verboden’ neer. Van de Christelijke O
 LB’s
is mij geen openlijke gemeenschappelijke stellingname bekend, voor de Rooms-Katholieke
Openbare Leeszalen en Bibliotheken was er de
aartsbisschoppelijke richtlijn zo mogelijk het
verbodsbordje niet te plaatsen, zich daarbij op
de speciale positie van deze confessionele bibliotheken beroepend. Het schijnt dat het merendeel van de RKOLB’s deze richtlijn gevolgd
heeft.
Al direct na de Bevrijding daalde het aantal
uitleningen en werd de verzuilde, zuinige vóóroorlogse draad weer opgenomen. Een kritische
stellingname over de bedenkelijke kanten van
het oorlogsbeleid verscheen er niet.
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Ontzuiling
De jaren zestig, de periode van radicale veranderingen in zeden en gewoonten zoals popcultuur, antiautoritaire strevingen, seksuele vrijheid enz., zijn ook niet onopgemerkt aan het
geloofsleven voorbijgegaan en resulteerden in
het maatschappelijk bestel tot een ongekend
snel proces van ontzuiling en ontkerkelijking.
Ook in het Gooi verdwenen omstreeks 1970
de confessionele openbare bibliotheken – het
woord ‘leeszaal’ raakte in onbruik – door te fuseren met de algemene OLB.
In dat ontzuilingsproces heeft Hilversum een
heel aparte, opvallende rol gespeeld, doordat
daar al in 1955 het Trifolium (klavertje drie)
startte. Hoewel ingegeven door bezuinigingen
en niet door ontzuilingsideeën, was het Trifolium een voorloper van de eenheidsgedachte.
Het Trifolium, oorspronkelijk een filiaal van de
algemene OLB Hilversum aan de Riegelweg,
ging in 1955 onderdak verlenen aan zowel de
katholieke als de protestante OLB’s. Er kwam
gemeenschappelijke huisvesting onder één
dak, maar met wel drie aparte balies en drie gescheiden collecties, verzorgd door de drie participanten. In feite waren het drie afzonderlijke
bibliotheekjes. In het nog zo sterk verzuilde
bibliotheekleven kreeg het Trifolium niettemin
veel aandacht vanuit de openbare bibliotheekwereld en zelfs buitenlandse bibliothecarissen
kwamen er op excursie.

Wind mee en tegenwind
De ontzuiling betekende tevens een liberaler
aanschafbeleid en bleek het begin van een
bloeiperiode van de Nederlandse OLB’s. Er
kwamen in de jaren zeventig en tachtig nieuwe
gebouwen, de collecties werden uitgebreid met
audiovisueel materiaal, de centrale dienstverlening vanuit het in 1972 opgerichte NBLC
(Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum;
vanaf 2003 onder de naam Vereniging van
Openbare Bibliotheken; VOB) werd uitgebreid,
de dienstverlening op het platteland werd via
de Provinciale Bibliotheekcentrales met hun bibliobussen uitgebreid, kortom een kwart eeuw

van bibliotheekwelvaart met ongekende uitleencijfers waardoor wel gesproken werd van
‘uitleenfabrieken’. De nog her en der bestaande
gesloten uitleen verdween, de open opstelling
bracht kleur in de bibliotheek, ook al doordat
de oude, grijze bibliotheekbanden verdwenen.
Een oude, vurige wens die echter helaas niet
in vervulling ging, was een wet waarbij gemeentes verplicht werden een openbare bibliotheekvoorziening te onderhouden. Ook de onder het
kabinet-Den Uyl in 1975 tot stand gekomen Wet
op het Openbare Bibliotheekwezen kende die
eis niet, wel werd de bekostiging grotendeels
een zaak van het Rijk. Dat heeft maar kort geduurd, want de Welzijnswet (1987) en de Wet
op het Specifieke Cultuurbeleid (1993) legden
de bibliotheekkosten bij de gemeente. Door
sterk toenemende gemeentelijke kosten voor
onder andere jeugdzorg dreigt nu de openbare
bibliotheekvoorziening in de knel te komen.
De problemen voor de OLB’s begonnen in de
jaren negentig door bezuinigingen (opheffen filialen) en het overdragen van de zorg aan de
gemeentes, de combinatie van ontlezing (het
teruglopen van de uitleencijfers) mede onder
invloed van nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding (tv, gamen) en de opkomst van Internet.
Dat laatste betekende niet alleen de doodsteek
voor de encyclopedie, maar verminderde de
informatieve betekenis van de OLB sterk. De
OLB nieuwe stijl, zoals vorm krijgend in de
per 1 juli 2015 van kracht geworden Wet Stelsel
Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB),
heeft geleid tot regionale verbanden (Huizen-Laren-Blaricum) en grote vrijheid van de
gemeentes bij het regelen van een openbare
bibliotheekvoorziening.
De OLB zoekt het bestaansrecht al sinds de
antiautoritaire jaren zestig steeds minder in de
oude – als ‘bevoogdend ervaren’ volksverheffingsgedachte –, veelal is er geen stille studie-

of krantenzaal meer te vinden. De bibliotheek
wil vooral zich positioneren als ontmoetingscentrum en maatschappelijk adviescentrum
(bijvoorbeeld voor computerzaken en belastingaangelegenheden) en bovendien een taak
vervullen in het proces van integratie van minderheden en nauwe samenwerking met de
volksuniversiteiten.
Er zijn mensen, zoals ondergetekende, die
zich afvragen of de OLB onder meer gezien de
steeds voortschrijdende informatietechnologie
niet de langste tijd – ruim 100 jaar – achter zich
heeft…
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Volksuniversiteit Baarn in vogelvlucht
Frits Booy
De Volksuniversiteit Baarn werd opgericht in 1945 en bestaat dus bijna 75 jaar. Hoe begon
de volksuniversiteit in Nederland en hoe in Baarn? Wie namen het initiatief en wat was hun
doelstelling? En hoe heeft deze instelling zich in Baarn ontwikkeld? De antwoorden op deze
vragen zijn in deze bijdrage te vinden.

Allereerste initiatief
Halverwege de negentiende eeuw maakte een
aantal Engelse wetenschappers zich zorgen
over de verborgen tweedeling in de maatschappij, namelijk tussen hen die veel weten en hen
die bijna niets weten. Men vond dat onjuist en
wilde dat de kennis en de ervaring van de universiteit gedeeld werden met het gewone volk.
Dat moest gebeuren in de vorm van een laagdrempelige onderwijsinstelling, maar dan zonder de druk van examens. Men noemde deze
instelling volksuniversiteit en startte deze in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Al snel
volgden België, Denemarken en Duitsland het
Engelse voorbeeld. In Nederland gebeurde dat
nog niet, maar de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen probeerde in die tijd de gewone man
een beter bestaan te bieden door middel van
armenzorg, spaarbanken, scholen, leer- en leesboeken (ook voor de jeugd) en bibliotheken.

Nederlands initiatief in 1913
Prof. S.R. Steinmetz, volkskundige en socioloog, was in het begin van de twintigste eeuw
door zijn werk in aanraking gekomen met het
armoedige en afgestompte leven van fabrieksarbeiders. Hierdoor was hij zo getroffen, dat hij
wilde proberen om deze arbeiders en anderen
met weinig of nauwelijks scholing – ongeacht
hun politieke of religieuze achtergrond – te ontwikkelen. Een volksuniversiteit leek ook hem
een goed middel om dat te bereiken. Hij richtte
in 1913 in Amsterdam de eerste volksuniversiteit (VU) in ons land op, waarbij het hem vooral
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ging om kennisoverdracht. Steinmetz stelde
een programma met verschillende cursussen
en lezingen van niveau samen, waarmee de
deelnemers hun leven zouden kunnen verrijken. Het was niet zijn bedoeling om vakopleidingen met afsluitende examens aan te bieden.
Het initiatief van Steinmetz was meteen een
groot succes. Het eerste jaar waren in Amsterdam al 3000 cursisten die deelnamen aan 23
verschillende cursussen! Al snel daarna kwamen er afdelingen van de VU in Assen, Den
Haag, Groningen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht
en Zwolle. Nu zijn er in heel Nederland ongeveer 90 vestigingen met duizenden cursisten.

Oprichting VU in Baarn
In Baarn werd pas in 1945 een afdeling van de
volksuniversiteit opgericht, Volksuniversiteit
Baarn (V.U.B.) genoemd. De eerste voorzitter
was J. Beunk, docent boekhouden en handelswetenschappen aan Het Baarnsch Lyceum. Er

Statutenboekje VU Baarn, 1945.

Inschrijfformulier van 1945.
Programma cursussen november-december 1945.

werd bijna uitsluitend gewerkt met vrijwilligers
en dat is nog steeds het geval.
Van de activiteiten van de eerste twee jaren
is helaas niets bekend. De programma’s vanaf
het cursusjaar 1947-1948 laten echter duidelijk
zien dat de V.U.B. elk jaar weer serieuze pogingen heeft gedaan om velen te ontwikkelen
met lezingen, cursussen en muziek- en theateravonden, verzorgd door min of meer bekende deskundigen en artiesten. Uit de aangeboden programma’s blijkt ook, dat men niet
alleen fabrieksarbeiders maar ook mensen met
meer opleiding − zoals (meer) uitgebreid lager
onderwijs − als doelgroep zag. Daarin zit een
groot verschil met het initiatief uit 1913.
In 1950 werd de V.U.B. een stichting met als
bestuursleden: J. Beunk (voorzitter), C. van
Nooten-Goedbloed (secretaris), J. Verbeek
(penningmeester), A.J.M. van Breukelen, J. de
Jonge, mej. M. van Klaveren, J. Klijn-Best, H.J.
Lijfering, dr. U. Schults, C.P.J. Simons en D.
van der Stoep. Evenals Beunk waren Lijfering
en Schults verbonden aan Het Baarnsch Lyceum, als docent Frans respectievelijk Nederlands en geschiedenis.

De administratie werd verzorgd door mej. A.J.
van Dorp, Cantonlaan 7. Het bureau was gevestigd op Laanstraat 58 (Drukkerij Bakker, linkerdeur) en de bijeenkomsten werden ’s avonds
gehouden in de aula van Het Baarnsch Lyceum
(voorheen villa Waldheim), Stationsweg 39 (uiteraard dankzij de bestuursleden die daar lesgaven) of in de Baarnsche Sociëteit, toen gevestigd op Leestraat 6.

Eerste programma’s
De activiteiten van de eerste twee jaren zijn niet
bekend. Op 23 september 1947 werd het cursusjaar 1947-1948 geopend met een algemene vergadering in de aula van Het Baarnsch Lyceum,
waarna een opvoering van Jan Weilands Marionettentheater plaatsvond. Gezien de programma’s van de volgende jaren werd een theatervoorstelling na de jaarvergadering een traditie.
Er werden verder die winter − naast enkele
cursussen − tien andersoortige avonden georganiseerd, namelijk acht lezingen, één muziek
uitvoering en één voordracht.
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De onderwerpen van de lezingen waren zeer
verschillend en soms actueel:
– Helderziendheid door de bekende psycholoog
dr. W.H.C. ten Haeff uit Utrecht;
– Oude en nieuwe beeldhouwkunst door graficus, kunstschilder en museumdirecteur Otto
van Tussenbroek;
– Oude en nieuwe schilderkunst ook door Van
Tussenbroek;
– De dichters Henriette en Adriaan Roland Holst
door letterkundige dr. A. Saalborn uit Bussum;
– Diepzeeonderzoek door dr. H. Groot uit Laren;
– Het vliegwezen (spreker onbekend);
– Radar door ir. H.T. Hylkema uit Amsterdam;
– Walvisvaart door dr. E.J. Slijper uit Utrecht.
Avonden van heel andere aard waren een optreden van het viool- en pianoduo Miep van
Hall en Max van Doorn uit Amsterdam en een
voordracht van een verhaal uit
de Russische literatuur door
acteur Max Croiset.
Ook de cursussen waren zeer
divers: dr. H.A. Haantjes gaf
vier avonden lang een cursus
over het toneelstuk Faust van
de beroemde Duitse dichter,
filosoof en staatsman Goethe.
Voor beginners en gevorderden werden cursussen in
Duits, Engels, Frans en Italiaans verzorgd en er was gelegenheid om een cursus over
verbrandingsmotoren, voornamelijk van motorfietsen en auto’s, te volgen.

Belangrijke wijzigingen in 1952 en 1956
Voor het seizoen 1952-1953 werden er belangrijke wijzigingen in het programma aangebracht. De daverende begin- en slotbijeenkomsten en uiteraard de lezingenserie bleven
gehandhaafd, maar de muziekavonden werden
anders geprogrammeerd. Door het tegenvallende aantal belangstellenden leverden deze
avonden namelijk telkens een verlies op. Door
ze vanaf 1952 afzonderlijk te organiseren werd
het mogelijk voor gegadigden om erop in te
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schrijven. Bij te weinig inschrijvingen zouden
deze muziekavonden niet doorgaan. Ook voor
de tot dan toe matig bezochte filmvoorstellingen ging men intekenlijsten invoeren.
Voor het tweede trimester van 1952-1953 kondigde het bestuur ook wijzigingen aan. Ditmaal
geen dure voorstellingen, opdat het passe-partout
goedkoper kan zijn, zodat nu werkelijk niemand
om de kosten moet verzuimen! De avonden zouden vanaf dat trimester gehouden worden in
hotel Zeiler. Het gebouw Elim waar men eerst
bijeenkwam, was door de trappen voor allen
bezwaarlijk en voor velen gevaarlijk. Bovendien
bood hotel Zeiler ook een ruime parterre.
De muziekavonden waren niet meer in deze
serie opgenomen, omdat gebleken was, dat
de bezoekers van de concerten voor een groot
deel anderen waren dan die van de lezingen.
Hoewel het eerste concert nare financiële conse-

Aula van Het Baarnsch Lyceum waar de eerste
lezingen werden gehouden.

quenties heeft gehad, gaat het bestuur onverdroten voort. Het concert van het U.S.O. (Utrechtsch Stedelijk Orchest) was gelukkig een groot
succes. Dit orkest zou daarna nog vaak bij de
V.U.B. te beluisteren te zijn, meestal in de Pauluskerk. Het optreden van pianist André Jurres
en van het Nieuw Nederlands Strijkkwartet
werd aangekondigd.
De lezingen
Bij de lezingen, soms met lichtbeelden, van
het seizoen 1952-1953 zaten weer – ook voor

ons – bekende Nederlanders die spraken over
onderwerpen als:
– Of het met Europa gedaan is? door prof.dr. J.
Presser uit Amsterdam;
– ‘De scharlaken stad’ door Hella Haasse uit
Amsterdam;
– Het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’ door
A.B. Wigman uit Hoenderloo;
– ‘Van de Pharao’s tot Picasso’ door Maarten
Krabbé, kunstschilder uit Amsterdam (hij
was de vader van auteur Tim Krabbé en acteur, regisseur en schilder Jeroen Krabbé).
Het programmablad eindigt nogal opvoedkundig:
Wordt lid van de V.U.B. – Neemt passe-partouts,
dan zijn alle avonden gewaarborgd !
En denkt u er aan op tijd aanwezig te zijn !

– één concert van het U.S.O-trio: aantal niet
vermeld;
– tien lezingen in hotel Zeiler of Het Baarnsch
Lyceum: gemiddeld 131;
– drie filmavonden: gemiddeld 172;
– één voordrachtsavond: 195.
195 belangstellenden is heel veel voor een voordrachtsavond: het ging over het eerste gedeelte
van het Johannes-Evangelie, voorgedragen door
W. Berkhemer uit Arnhem. De heer W. Berkhemer is voor onze V.U.-leden geen onbekende en
velen hebben reeds genoten van zijn schitterende
bijbelse voordrachten, aldus de toelichting in het
programma.
1954-1955 lijkt een topseizoen, want vijf jaar
later waren er aanmerkelijk minder belangstellenden:
seizoen 1960-1961

Belangrijke wijzigingen in 1956
Het eerste en het tweede trimester van het seizoen 1956-1957 begonnen met een cursus van
drie avonden, gezien het vermoeden dat daarvoor
veel belangstelling zou bestaan. Het ging om de
cursus Een kunsthistorische reis door Spanje door
mevrouw dr. H.E. s’Jacobs en de cursus Een reis
naar Egypte door prof.dr. C.J. Bleeker.
Een tweede wijziging was het bestuursbesluit
om de leden het recht te geven om enige malen
een huisgenoot of kennis (geen V.U.-lid) te introduceren tegen betaling van het ledentarief voor de
betreffende avond.

Aantallen bezoekers
In het archief van de Volksuniversiteit Baarn zijn
programmabladen van het seizoen 1954-1955
en het seizoen 1960-1961 te vinden, waarop
de aantallen bezoekers bij bijna alle avonden
geschreven zijn. Dat levert de volgende bijzondere informatie op:
seizoen 1954-1955

– blijspel Tartuffe door toneelgroep De Plankeniers in schouwburg Musis Sacrum: 368;
– een ander niet genoemd toneelstuk door dezelfde groep: 273;
– twee concerten van het U.S.O.; aantal niet
vermeld;

– twee concerten van het U.S.O in de Pauluskerk: 333 en 300;
– De figuur van Charles Dickens door Godfried
Bomans in Het Baarnsch Lyceum: 125;
– acht lezingen: gemiddeld 48; (waarvan een
over Amazonas, hel en paradijs: 70);
– kamermuziek: gemiddeld 39;
– met de bus naar een toneelstuk van de Plankeniers in Bussum: 61.
Betreffende de lezingen Amazonas, hel en paradijs door dr. A. Melchior en Het Deltaplan door
dr.ir. F.P. Mesu was een inlegvel aan de 500
gedrukte programmablaadjes toegevoegd.

Landelijk bekende sprekers
De Volksuniversiteit Baarn slaagde er vaak in
om landelijk bekende deskundigen als spreker
naar Baarn te halen. Een aantal klinkende namen:
– Psycholoog dr. W.H.C. ten Haeff; acteur Max
Croiset; componist Willem Andriessen (1947);
harpiste Rosa Spier; letterkundige dr. Garmt
Stuiveling; pedagoge Wilhelmina J
. Bladergroen (1949); graficus Maurits Escher (1951);
historicus prof.dr. J. Presser; ballonvaardersechtpaar Boesman (1953); acteur Jan Musch
(1954); schrijver Godfried Bomans (1960);
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schrijfster An Rutgers van
der Loeff-Basenau; kunstkenner Pierre Janssen
(1963); hoogleraar Russische cultuur prof.dr. K. van
het Reve (1971); literatuurcriticus Kees Fens; zanger
Jules de Corte (1973); uitgever
Geert van Oorschot; filmregisseur en -producent Rob du Mée
(1975) en museumdirecteur
Rudi Fuchs (1976).

Uitgever Geert van Oorschot sprak in 1975 over zijn
uitgeverij. Onder: Prof.dr. J. Presser sprak in het seizoen
1952-1953 over Europa.

Ook waren er vaak sprekers en docenten die
lesgaven aan Het Baarnsch Lyceum zoals dr. U.
Schults, Nederlands; J. van Ingen, tekenen en
kunstgeschiedenis (1950); rector dr. F.C. Driessen, Nederlands en Slavische talen (1955); F.J.
Booy, Nederlands; H.F.J. Linnartz, muziek; drs.
H.A.J. Roos, Frans; H. de Valk, Duits (1973) en
E.W.M. Nicolaas, tekenen en kunstgeschiedenis (1974).

De ontwikkeling van het Nederlandse landschap door prof.ir. J.D. de Jong;
–d
 rie uitvoeringen kamermuziek, onder andere van het U.S.O.-harptrio;
– vier kindervoorstellingen, onder andere poppentheater Toermalijn en twee kinderconcerten onder leiding van Henk Waardenburg;
– vijf filmvoorstellingen, onder andere Ballade
van de hoge hoed van Max de Haas en Le Ballon Rouge van Albert Lamorisse;
– twee excursies, namelijk naar de Gimborntuin
in Doorn en het Naardermeer.
– 26 cursussen: 17 talencursussen (Engels,
Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch en
Latijn); muziek; kunstgeschiedenis; psychologie; Nederlandse literatuur; vrij tekenen;
dammen en bloemsierkunst; wandkleden en
creatieve expressie.

Programma van 1973-1974

Nog meer cursussen in 1976

Na circa 1970 nam het aantal lezingen sterk af,
maar vanwege de stijgende belangstelling voor
cursussen groeide het cursusaanbod flink en
kwamen de cursussen centraal te staan in de
programmering. Ook voor de jeugd werd meer
georganiseerd. De samenwerking met andere
instellingen zoals de Nederlandse Vereniging
voor Tuinbouw, de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen en het plaatselijk Nut werd
geïntensiveerd. Een greep uit het programma
van 1973-1974:
Voor U ligt het programma 1973-1974. Door de
groei van het ledenaantal gesterkt, heeft het bestuur wederom besloten het aantal aktiviteiten
uit te breiden. Niet alleen door een grotere verscheidenheid in het cursusprogramma, maar ook
door speciaal voor kinderen enige voorstellingen
te organiseren.

Het programma van voorjaar 1976 bood veel
minder voordrachten, maar veel meer en heel
diverse cursussen, vooral creatieve en voor de
jeugd:

Het aanbod
– elf lezingen, nu ‘voordrachten’ genoemd, o.a.
Gnosis en christendom door prof.dr. P. Hendrix, Acupunctuur door drs. H. van Praag en

tejater voor kinderen
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talencursusssen

– Frans; Engels; Duits; Spaans; Italiaans;
Noors en Latijn;
algemene cursussen

– binnenhuisarchitectuur; bridgen; kunstgeschiedenis; archeologie; psychologie; leeskring en wetenschap in beweging;
creatieve cursussen

– ruimtelijk weven en knopen; textiele werkvormen; wandkleden maken; antieke poppen;
vrije expressie; karweitjes in huis; tekenen;
knutselen voor 50+; spinnen met en zonder
spinnewiel; bloemschikken; tuinleven; keramiek en edelsmeden (de laatste twee van de
Kulturele Raad);
– films, dansen en voorstellingen van poppentheaters en een clown;
cursussen voor de jeugd

–
creatief spel; timmeren voor jongens en
meisjes en Engels.

Een omslag
Door de democratisering van het onderwijs, de
uitbreiding van de vrije tijd en de opkomst van
de televisie met (semi-)educatieve programma’s
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
gingen instellingen als de volksuniversiteit andere accenten in hun programma’s aanbrengen.
De nadruk kwam steeds meer
te liggen op actieve deelname:
cursussen betreffende creativiteit, bepaalde vaardigheden,
persoonlijkheidsontplooiing en
levensbeschouwing. Cursisten
waren vanaf die tijd veel meer
bezig met vaardigheden dan
met het vergaren van kennis. Lezingen met bekende sprekers en
muziekuitvoeringen kregen veel
minder aandacht.

grauwe papieren vouwblaadje uit 1945 zonder
kleur en afbeeldingen! Wel is daar op de laatste
pagina een intekendeel waarmee men zich per
post kan opgeven als lid. In 2015 moest men
zich online opgeven.
Theater en concerten
Elk seizoen werd begonnen met een theatervoorstelling al dan niet in Baarn. Tijdens het
seizoen waren er een à twee concerten van enkele musici tot een heel orkest. Dat gebeurt nu

Een wereld van verschil
Het is boeiend om de programma’s van de
V.U.B. uit het begin van haar bestaan (de jaren
veertig van de twintigste eeuw) te vergelijken
met die van bijna 75 jaar later.
De doelstellingen
In 1945 wilde de volksuniversiteit proberen om
arbeiders en anderen met weinig of nauwelijks
scholing – ongeacht hun politieke of religieuze
achtergrond – door middel van lezingen en cursussen te ontwikkelen. In 2015-2016 stonden in
veel hogere mate naast leren en ontwikkelen
creatieve activiteiten op talloze gebieden en
ontmoeten en beleven centraal. Het aanbod
was zeer divers en sloot steeds meer aan op
de actualiteit.
Het programmablad
Wat meteen opvalt, is het glossyachtige karakter van het programmablad van 2015-2016:
glanzend papier, kleurendruk en mooi geïllustreerd. Dat is wel wat anders dan het dunne,

Hotel ‘Zeiler’ in Baarn, waar ook lezingen werden
gehouden.

niet meer. Andere Baarnse organisaties hebben
deze activiteiten overgenomen.
De lezingen
De lezingen gaan nog steeds meestal over
kunst, literatuur en muziek, in de loop der jaren nogal wisselend van aantal. In 2015-2016
werden elf lezingen aangeboden; dat is relatief
veel.
De cursussen
Er waren in 1947-1948 cursussen Engels, Frans,
Duits en Italiaans voor beginners en gevorderden, één cursus over het drama Faust van
Goethe en één over verbrandingsmotoren.
De cursussen in 2015-2016 waren legio en
zeer verschillend; ze werden verdeeld in de volgende groepen (aantallen staan tussen haakjes): taal & communicatie (27); kunst & cultuur
(7); creatief (28); gezondheid & vrije tijd (8);
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informatica & fotografie (9); koken & proeven
(19); persoonlijke ontwikkeling & bewustwording (14). Een groter verschil is er nauwelijks!
Wat opvalt, is het feit dat er zoveel nieuwe
lezingen en cursussen (67) bijgekomen waren.
Daarbij ging het om de meest diverse onderwerpen met het meeste aanbod bij talen leren,
creatief bezig zijn en koken. Een greep uit het
grote aanbod: levensverhaal schrijven; Bahasa
Indonesia; Levinas en de Talmoed; 12 eeuwen
kerstmuziek; zilverkleien met UV-Resin; design
kerstboom maken; raku stoken; Waarom zou ik
een testament maken?; filmen met de smartphone; hartige taarten; voorbereidingen op een
betekenisvolle uitvaart; de psychologie van de
kleur en de kracht van hoogsensitiviteit.

Theater ‘De Speeldoos’, waar tegenwoordig de
meeste activiteiten van de V.U.B. plaatsvinden.

(Nepnieuws ontmaskerd, Duurzame samenleving
en Leven zonder afval); creatief (onder andere
boetseren); koken en proeven (Vietnamees koken, Kaas maken en Wildplukwandeling); vrije
tijd en fotografie (cursussen als Fotobewerking
en Landschapsfotografie); persoonlijke ontwikkeling en gezondheid (onder andere Eigen regie rond het levenseinde en Opeten van de eigen
woning) en filosofie, kunst en cultuur (onder
meer De Zijderoute en Symboliek in de kunst).
Alle activiteiten staan in het teken van leren,
ontwikkelen, ontmoeten en beleven.

Conclusie
Brochure ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan
in 2015.

Jubileumviering
De Volksuniversiteit Baarn werd opgericht
in 1945 en bestond in 2015 dus 70 jaar. Dat
werd gevierd met een speciaal lustrummagazine met geschreven portretten van degenen
die werkten als docent of vrijwilliger voor de
V.U.B., een historisch overzicht online en als
hoogtepunt ‘Het Groot Baarns Dictee’, dat in
november van dat jaar werd afgenomen.
Het recente programma
Ook het programma van 2018-2019 bevat vele
cursussen, workshops, lezingen en excursies,
verdeeld over zeven gebieden, waarbij wordt
ingehaakt op de actualiteit: talen (waaronder
Portugees en Russisch); natuur en wetenschap
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Bij de Volksuniversiteit Baarn (en uiteraard
ook elders) ging het aanvankelijk vooral om
talen, kunst, literatuur, geschiedenis en muziek en een enkel actueel onderwerp. Van lieverlee kregen passieve activiteiten als luisteren
naar lezingen en muziek minder aandacht en
stonden (en staan nog steeds) actieve bezigheden als cursussen en excursies centraal. De
ontwikkeling van de arbeiders en andere minder geschoolden raakte uit beeld, voornamelijk
vanwege de democratisering van het onderwijs
en het aanbod van bepaalde televisieprogramma’s. Het gaat bij de volksuniversiteit nog
steeds om kennisoverdracht, maar eveneens
(en misschien wel meer) om creatieve en andere vaardigheden, actuele problemen en verschijnselen en geestelijke vorming en ontwikkeling voor elke belangstellende.

De Stem des Volks in Hilversum is verstomd
De tand des tijds en vergrijzing eisten hun tol
Ruud Gortzak
De Stem des Volks in Hilversum is uitgezongen. Het doel waarnaar het koor meer dan een eeuw
streefde, is niet gehaald. Generaties werden de socialisten gesterkt door het beluisteren – en
meezingen – van strijdliederen op partijbijeenkomsten. Eens komt de schone dag: Eenmaal komt
de macht in handen van het proletariaat; de Internationale zal morgen heersen op aard. Nu is dat
perspectief ver weg. In het voorjaar van 2019 viel het besluit tot opheffing van het koor. Op 25
juni zong het uitgedunde koor in De Morgenster nog eenmaal over gedachten die vrij zijn. Zij
zullen zich blijven inzetten voor ‘het zwoegend volk’ maar de barricades gaan ze niet meer op.

Ruim een eeuw oud werd het koor. Op 21 oktober 1911 staken de socialisten Van Alphen,
Cramberg, Kessel en Van der Sande de koppen
bij elkaar om een Hilversumse afdeling op te
richten van De Stem des Volks. Voorbeeld was
het Amsterdamse koor met dezelfde naam
dat in die tijd toonaangevend was. Doel van
het koor was om met het zingen van revolutionaire liederen de strijdvaardigheid van de
Nederlandse arbeidersklasse aan te wakkeren.
Het was nauw betrokken bij de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), die wilde dat
het koor haar politieke propaganda zou ondersteunen. Daar voelden veel socialisten in Hilversum ook wel voor en spoedig telde het koor
zestig leden en sloot het zich al op 1 december
1911 aan bij de in 1902 opgerichte Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland, BAN.
Deze bond mocht in die jaren reeds vele koren
met de naam De Stem des Volks tot zijn leden
rekenen. De bond beoogde de koorzang dienstbaar te maken aan de moderne arbeidersbeweging, zoals die in Nederland op politiek en
economisch terrein haar uitdrukking vond in de
SDAP en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Toen men later een koninklijke goedkeuring aanvroeg werd de doelstelling
iets gewijzigd en luidde sindsdien: ‘De Bond
beoogt, naast het dienen der kunst, het zingen
dienstbaar te maken aan de arbeidersklasse’.

Strijdliederen van ‘De Stem des Volks’.

Dienstbaar
Hoe dienstbaar het koor was, blijkt uit een verslag uit De Gooi- en Eemlander van 3 mei 1915.
Ter gelegenheid van de 1-Meidag had zaterdagavond een socialistische feestvergadering plaats in
de Harmonie. Aan deze vergadering was een betoging vooraf gegaan, bestaande uit een optocht,
welke door een gedeelte der gemeente trok. Voorafgaan door politie te paard en een muziekkorps
merkten we o.a. op: de afdeling Hilversum der
SDAP, De Stem des Volks, de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholische dranken,
de Vereniging van Bouwvakarbeiders. Verder werden meerdere opschriften rondgedragen, waarbij
onder andere de achturendag, het algemeen kies-
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recht voor mannen en vrouwen werd geëist en de
verzekering gegeven dat het kapitalisme de oorlog, het socialisme de vrede brengt […].
De Stem bleef ook daarna met strijdliederen de acties van de SDAP en de vakbonden
ondersteunen. De verhouding tot de Bond
werd moeizaam, toen de afdeling Hilversum
de voorgestelde contributieverhoging niet kon
betalen. Uit de notulen van de Algemene Le-

worden afgevoerd, omdat de strijd van de arbeiders inmiddels was gewonnen. Vandaar dat
het Hilversumse koor zich net als vele andere
koren ging toeleggen op het zingen van een breder repertoire. Talrijke koordirigenten pleitten er
in de Bond voor om naast op de verspreiding van
de socialistische gedachte gerichte liederen en koorwerken ook eens een bekend a-politiek oratorium
uit te voeren.
Een deel van de socialistische beweging
juichte deze stelling toe. De schrijver Jan Mens
had de strijdliederen al regelmatig bestempeld
als Leger des Heilsliederen. Andere woordvoerders keken met enige argwaan naar dit soort
opmerkingen. Zij die kritiek op de voorgestelde
ommezwaai hadden, vonden dat het de taak van
een arbeiderskoor was strijdliederen te blijven
zingen en dat het verre diende te blijven van
katholieke en protestants-christelijke muziek.
Daar zaten immers de vijanden van de arbeidersklasse. Vreemd genoeg kwam er ook uit de
religieuze hoek kritiek op het feit dat ‘rooie koren’ geestelijke liederen ten gehore gingen brengen. Daar spraken ze van oneerlijke concurrentie.

De VARA als zegen

Het strijdlied ‘Morgenrood’.

denvergadering in Utrecht op zondag 19 juli
1914 blijkt, dat Hilversum dit wijt aan de hoge
zaalhuur ter plaatse. De Hilversumse afgevaardigde van De Stem des Volks zei: Wordt dit voorstel aangenomen dan gaan we naar de maan.
Het is uit de aard der zaak zelf, Voorzitter, dat wij
het dan niet kunnen bolwerken. Ondanks voortdurende schulden aan de Bond bleef het koor
toch bestaan.
Toen na de Eerste Wereldoorlog de invoering
van het algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht een feit was en een groot aantal sociale
wetten tot stand kwam, voelde De Stem minder
de noodzaak alleen met strijdliederen de Nederlandse arbeiders in de juiste revolutionaire
stemming te brengen. Sommigen vonden zelfs
dat de strijdliederen van het programma konden
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Een zegen voor de rode koren was de oprichting in 1925 van de Vereniging van Arbeiders
Radio Amateurs, sinds de jaren zeventig betekenisloos VARA genoemd. Deze omroepvereniging was een nieuwe tak van de ‘rode familie’,
een familie waartoe onder meer het dagblad
Het Volk, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC), De Arbeiderspers, de Nederlandse Arbeiderssportbond en het Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling behoorden. De AJC was in 1918
door NVV en SDAP opgericht. De AJC bood
de jongeren een breed pakket aan culturele
activiteiten: zang, dans, spel en sport en een
keur aan feesten. Het was een jeugdorganisatie
die, zoals een van belangrijkste bestuursleden,
Koos Vorrink, in Het Jonge Volk schreef: In deze
tijden van algehele verwildering en ontreddering
geen schoner en hoopvoller werk heeft te verrichten, dan de jeugd de weg te wijzen naar een beter
toekomstland, haar te wapenen met kennis, met

‘De Stem des Volks’ Hilversum anno 1980.

liefde, met moed voor de levensstrijd die onontkoombaar komt. Vele leden van de AJC traden
later toe tot De Stem des Volks of tot het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, een instituut
dat, ook al door de inspanningen van Koos Vorrink, in 1924 werd opgericht.
De leden kregen naast algemene en culturele
ontwikkeling ook socialistische vorming in cursussen en leergangen en ook van deze leden
waren er later vele in de koren van De Stem des
Volks terug te vinden. De VARA opende de radio-uitzendingen met Morgenrood, sloot deze
af met De Internationale en gaf ook in de rest
van het programma ruim baan aan, zoals in een
VARA-uitgave stond: het strijdlied dat vanaf de
vroegste tijd de strijd van de arbeidersklasse heeft
begeleid. De VARA achtte het mede tot haar
taak behoren de arbeiderskoorzang in Nederland naar haar vermogen te bevorderen. Veel
arbeiderskoren, waaronder De Stem des Volks
uit Hilversum, traden op voor de VARA-microfoon. In de jaren dertig ging de omroepvereniging er bovendien toe over ruime subsidie te
verstrekken aan openbare oratoriumuitvoeringen, die werden verzorgd door arbeiderskoren
in samenwerking met professionele orkesten.
Vanaf 1933 waren er namelijk problemen ontstaan bij het uitzenden van strijdliederenconcerten. Door de radiocensuur was het de VARA
verboden De Internationale en andere strijdliederen uit te zenden. Als enige direct aan een

politieke partij gebonden omroep werd de
VARA van regeringswege scherp gecontroleerd
op onwelgevallige politieke uitingen. Tijdens
de oorlog bleef het koor aanvankelijk bestaan.
Besloten werd officieel de banden met de in
feite niet meer bestaande SDAP en NVV te verbreken. Toen De Stem des Volks begin 1941 – er
waren toen zeventig leden – op order van de
bezetter lid moest worden van de Nederlandsche Kultuurkamer of anders stoppen met zingen, werd tot het laatste besloten.
Direct na de oorlog bleek dat twee joodse leden niet uit het concentratiekamp waren teruggekeerd. Voorzitter werd Isaac Brillman, eveneens van joodsen huize, die had weten onder
te duiken en zo de oorlog overleefde. Hij zou
dertig jaar voorzitter blijven. De plaats die De
Stem des Volks innam in de Hilversumse gemeenschap was anders, meer aanvaard dan
voor de oorlog. Op de concerten, die door de
Federatie van Hilversumse Zangverenigingen
werden georganiseerd, kwam het koor met
een eigen, volwaardig geluid. Dankzij het federaal verband kwam, schreef een recensent in
1963, het koor meer met de neutrale burgerij
in contact, wat voor beide partijen een voordeel betekende. Het koor legde ook contacten
met het buitenland door het organiseren van
concertreizen naar onder andere Mulhouse,
Schaffhausen, de Belgische Ardennen, Sauerland en Israël.
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De jaren zeventig
In de jaren zeventig veranderde er veel. Nieuw
Links maakte in de Partij van de Arbeid, sinds
1946 opvolger van de SDAP, een eind aan vele
vooroorlogse tradities. Binnen de partij zongen
de jongeren in plaats van: Op socialisten sluit
de rijen, het rode vaandel volgen wij, het geldt de
arbeid te bevrijden, verlossing uit de slavernij, nu
heel pesterig: Op socialisten sluit de rijen, loop
achter Vorrinks vaandel mee. Is wat verschoten
door de jaren. Heeft nu de kleur van slappe thee.
Strijdliederen zingen werd oubollig verklaard.
De VARA stopte met het dagelijks ten gehore
brengen van Morgenrood. De protestliederen
van Bob Dylan en Boudewijn de Groot werden
belangrijker dan de liederen van Otto de Nobel
en Anton Krelage. Allerlei actiegroepen die als
paddenstoelen uit de grond schoten, richtten
hun eigen koren op met namen als SoLIEDair,
Breek Uit, Kontramien of Volkorenrood en overal
in het land werden koren onder de naam De
Stem des Volks opgeheven of kregen andere
minder beladen namen.
In Hilversum wist men de crisis te bezweren
en onder leiding van dirigent Spijkstra groeide
het aantal koorleden zelfs van 48 tot 74 leden.
Op het jubileumconcert op 23 oktober 1977 in
de VARA-studio, door de VARA gratis ter beschikking gesteld van het koor, stonden werken
van Mozart, Gaccini, Verdi, Von Flotow, Johann
Strauss en anderen op het programma.
De VARA bleef ook later in de jaren zeventig een belangrijke steunpilaar voor het Hilversumse koor. Vanaf 1977 kon De Stem beschikken over studio 7 als oefenruimte en de
concertzaal studio 1 voor uitvoeringen. De kosten waren nihil. De contributie kon laag worden
gehouden. Het publiek had vaak gratis toegang
tot de concerten en kwam met honderden tegelijk, waardoor extra uitvoeringen noodzakelijk
waren. Uit de aanwezigen kwam een stroom
nieuwe zangers en zangeressen voort. De Stem
groeide tot 102 leden. Veertien jaar lang kon het
koor van de VARA-studio gebruik maken.
Toen maakte het NOB (Nederlands Omroepproductie Bedrijf), inmiddels eigenaar van het
gebouw aan de Heuvellaan, daar een einde aan.
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Het laatste optreden in 2019.

De studio was sindsdien het domein van omroeporkesten en omroepkoor. De Stem heeft in
die veertien jaar dikwijls voor de VARA-radio en
-televisie opgetreden. Het ledenblad De Stemband drukte nog elke keer een strijdlied af en
op de repetities en tijdens de 1-meibijeenkomsten van Partij van de Arbeid en NIVON, de
naoorlogse opvolger van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, klonken de strijdliederen
van weleer door de grote zaal van het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche naast Die Forelle, Bel
Ami, Little Brown Jug, Papageno’s Glockenspiel
en Edelweiss. In de afgelopen jaren werden er
praktisch geen jongeren meer lid van het koor
en vergrijsde het steeds meer. Het aantal mannelijke zangers was al jaren te gering, maar het
koor bleef strijdliederen zingen. Lid van de uiteengevallen rode familie hoefde je allang niet
meer te zijn. Totdat begin van dit jaar het doek
viel.
Literatuur
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Een laatkomer onder de volksverheffers
Drakenburg en de Volkshogeschoolbeweging
Henk Michielse
Een laatkomer onder de sinds eind negentiende eeuw actieve volksverheffers was de in
1
1932 gestarte Nederlandse Volkshogeschool. Zij werd ook gedreven door een andere
motivatie, niet zozeer volksverheffing als wel het bevorderen van de volkseenheid door de
tegenstellingen in de samenleving, tegenstellingen van godsdienst en klasse, te helpen
opheffen. De volkshogescholen waren anders dan de Volksuniversiteit geen lokale instelling
met bijeenkomsten in vooral de avonduren, maar regionaal en landelijk gerichte internaten,
waar driedaagse tot zelfs meerweekse cursussen
werden gegeven, gericht op persoonlijke en
maatschappelijke vorming.
Ook Drakenburg in Baarn, gesticht in 1938,
hoorde hiertoe. Vanaf de late jaren vijftig
bloeide het volkshogeschoolwerk enorm op
door de ruimhartige subsidieregelingen van
het Rijk en was het niet meer zozeer gericht op
‘volkseenheid’, maar op ontmoeting en maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanaf de
late jaren zestig ook op maatschappijkritiek
en activering. Eind jaren tachtig werden de
volkshogescholen tengevolge van het neo-liberale marktdenken in de politiek gedwongen te
fuseren met de inmiddels ook talrijke katholieke en protestants-christelijke vormingsinternaten tot op de markt gerichte Instituten voor
Vorming, Training en Advies. Drakenburg werd
in 1999 conferentieoord.

Gevierendeelde natie
In de crisisjaren dertig van de vorige eeuw
zagen jonge intellectuelen van verschillende
denominatie Nederland als een door de verzuiling gevierendeelde natie die eenheid miste en
daardoor zwak was geworden.2 Dit gevoelen
vormde ook de motivatie tot oprichting van
de Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen
(1931). Doel van de vereniging was het geven
van een zedelijk-geestelijke ontwikkeling aan volwassen personen als grondslag voor de vernieu-

Het hoofdgebouw van de volkshogeschool
‘Drakenburg’.

wing van de volkscultuur en ter versterking van de
volksgemeenschap. De eerste volkshogeschool
startte in 1932 in Bakkeveen in Friesland op
de grens met Groningen en Drenthe, waar in
internaatsverband cursussen werden georganiseerd voor jonge boeren, werklozen en studenten. Eind jaren veertig waren er zeven van
deze volkshogescholen.
In katholieke streken kreeg de Bakkeveense
Vereniging heel lang geen voet aan de grond,
met name niet in Limburg. Er kwamen Volks
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Kasteel ‘Schaloen’ in Oud-Valkenburg, waar
van 1957 tot 1971 een van de Limburgse volks
hogescholen gevestigd was tot aan de vorming van
de volkshogeschool ‘Valkenburg’.

hogescholen op katholieke grondslag met een
eigen vereniging, met als leden naast Drakenburg (1938) de Limburgse volkshogescholen
Geerlingshof (1947) en Kasteel Schaloen (1957)3,
het op internationaal vormingswerk gerichte
Europahuis in Borgharen bij Maastricht (1963)
en in Twente Het Witte Huis te Borne. In Brabant kwam er pas in 1961 een volkshogeschool,
eerst statutair op katholieke grondslag maar
een jaar later toch een algemeen christelijke.
In de ogen van de Bakkeveners was het een
contradictio in terminis, katholiek en volkshogeschool; het ging immers om de eenheid van het
Nederlandse volk. De tegenstelling tussen de
beide soorten volkshogescholen, in het standaardwerk De Volkshogeschool een ‘twist tussen
gelieven’ genoemd, loste langzaam op; in 1968
gingen de twee verenigingen, de algemene en
de katholieke, samen verder in de Vereniging
van Volkshogescholen.

De start van Drakenburg
Over de oprichting en eerste jaren van de Drakenburg heb ik in TVE van mei 2002 een uitgebreid artikel mogen schrijven. Hier wil ik
diezelfde geschiedenis kort behandelen.4 Bij
de oprichting in 1933 van de Stichting Gemeenschapsoord, die de Volkshogeschool Drakenburg

200

zou realiseren schreef Paul
Kuijpers in de katholieke krant
Het Centrum: Negentienhonderd jaar Christendom waren
niet toereikend om millioenen
zwakkeren tot betere mensen te
vormen. Het proletariaat zonk
weg in een staat, waarvan de
verheffing niet langer meer een
hoog sociaal ideaal is, maar een
noodzakelijke voorwaarde voor
het voortbestaan van een volk.
De sociaal-liberale volksverheffers hadden het nauwelijks
krachtiger kunnen zeggen.
De oprichting van Drakenburg past in de cultuur-historische conjunctuur van de jaren dertig en veertig: aan de ene kant de emancipatie
van de Nederlandse katholieken, in het bijzonder die van de katholieke arbeiders, en hun organisatie in de eigen katholieke zuil, en aan de
andere kant het streven van jonge intellectuelen om de verzuiling juist te overwinnen. Het
initiatief tot de stichting van Drakenburg als
gemeenschapsoord en volkshogeschool was
uitgegaan van een groep katholieke jongeren,
onder wie de eerste directeur Jan Beerends.5
Aanvankelijk leek Drakenburg geheel te passen
in de katholieke verzuiling. Toen anderen met
vormingsinternaten begonnen, zoals het sociaal-democratische Troelstra-oord (gelieerd aan
het ‘Instituut voor Arbeidersontwikkeling’) en
de algemene volkshogescholen, konden de
katholieken niet achterblijven. De Stichting
Gemeenschapsoord wilde een eigen Katholiek
Nationaal Cultuurcentrum realiseren, waarbij
‘cultureel’ niet zozeer stond voor ‘kunstzinnig’,
maar voor ‘morele omvorming van individu en
samenleving’. Daarnaast koos men ook voor
de volkshogeschoolgedachte, in een poging
beide ideeën met elkaar te verzoenen: katholieke emancipatie én overwinnen van de verzuilde samenleving. Jan Beerends schreef, net
als de Bakkeveners dat deden, over de maatschappelijke kloven, waardoor de volkscultuur
als geheel ernstig werd geschaad en de geestelijke
eenheid van het volk aangetast. Het was nodig
de weg terug naar het volle leven der gemeen-

schap op te zoeken, de geestelijke volkseenheid
te herstellen.

Jeugdwerklozenzorg
Een bijzonder aspect aan de start van Drakenburg als Katholiek Nationaal Cultuurcentrum
was de bouw in het kader van de jeugdwerklozenzorg. In 1936 plaatste het Rooms Katholiek
Werklieden Verbond (RKWV), de latere K.A.B.
(Katholieke Arbeidersbeweging), zich achter
het plan uit een ruim en diep begrip van de sociale en culturele nooden van ons volk en stelde
geld ter beschikking voor de aankoop van de
grond en de lasten van het kampwerk. Daarnaast kwam er ook subsidie van het Nationaal

dige arbeid in een gezonde omgeving en onder
goede leiding, en aan de andere kant hen door
positieve vorming en opvoeding, zowel van geestelijke als vakmatige aard wat mee te geven voor
de toekomst. Het gaat hier niet alleen om werkverschaffing, schreef De Gooi en Eemlander op
24 januari 1939 in een positieve reportage, maar
om het opvoeden van de jongens tot nieuwe,
bewuste werkende leden van de gemeenschap:
Zoo hoopt men de jongens, die door de lange werkloosheid hun evenwicht zijn kwijtgeraakt, weer te
vormen tot krachtige leden der maatschappij.
Het kamp was gereed in september 1938 en
op 25 januari 1939 werd het officieel geopend
door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken en ingezegend door de
aartsbisschop van Utrecht, mgr. J. de Jong,
de latere kardinaal. In dit bouwkamp zouden
werkloze jongeren eigenhandig het katholieke Gemeenschapsoord en Volkshogeschool
Drakenburg gaan neerzetten en daarmee ook
de grondslag leggen voor een karakteristieke
socio-culturele geschiedenis. Toen het hoofdgebouw klaar was, kon het eigenlijke werk –
vormingsbijeenkomsten voor alle lagen van
de bevolking – van start gaan en daarmee ook
de spanning die zat opgesloten in de termen
‘katholiek gemeenschapsoord’ en ‘volkshogeschool’. De eerste term verwijst naar de verzuiling en de tweede juist naar pogingen om
die te overwinnen.

Spanning

De officiële opening van ‘Drakenburg’ op 25 januari
1939 in aanwezigheid van mgr. J. de Jong, aarts
bisschop van Utrecht.

Crisis Comité en de regering. Aan de ene kant
ging het er hierbij om jonge katholieke werklozen tussen 16 en 25 jaar enkele maanden in een
leef- en werkgemeenschap bij elkaar te brengen
voor nuttige, leerzame, zoveel mogelijk vakkun-

In de nieuwe stichting Gemeenschapsoord en
Volkshogeschool Drakenburg kwamen zoals gezegd twee, contradictoire, strevingen bij elkaar.
Aan de ene kant het katholieke gemeenschaps
oord, dat tot taak kreeg de eenheid van de katholieke cultuur en het katholieke volksdeel te
bevorderen boven klassentegenstellingen in
eigen kring en aan de andere kant het volkshogeschoolwerk dat meer op de eenheid van het
hele Nederlandse volk en de Nederlandse cultuur gericht was.
De katholiek Jan Beerends en zijn medestanders waren zich van deze spanning zeer bewust, een spanning, die ook tot forse conflicten
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‘Drakenburg’, moderne conferentiezaal.

kon leiden. Bij de krachtige katholieke verzuiling kort na de oorlog moesten zij de kant van
het volkshogeschoolwerk meermalen verdedigen. Beerends en anderen in het bestuur zochten het uitgangspunt van het volkshogeschoolwerk voor Drakenburg niet in het religieuze,
maar in het nationale en het maatschappelijke.
In een folder uit 1948 staat, dat de volkshogeschool Drakenburg is gericht op de innerlijke
vernieuwing van mens en samenleving in christelijke zin en wordt gedragen door een geest van
verbondenheid met de gehele Nederlandse volksgemeenschap. Zij sloot haar deuren niet voor
andersdenkenden, integendeel: het ging juist
om de ontmoeting van verschillende gezindten in
een geest van wederzijds begrijpen.
In de statuten van Drakenburg uit 1948 werd
het doel nog omschreven als: het scheppen van
een centrum van katholieke Nederlandse cultuur (gemeenschapsoord) en het bevorderen van
gemeenschappelijke culturele of sociale arbeid
(volkshogeschoolwerk). In 1959, toen de strijd
kennelijk geluwd was, werd er in nieuwe statuten niet meer verwezen naar het katholicisme,
maar werd het doel naar een formulering van
Beerends omschreven als: de vrije ontplooiing
van de menselijke persoon, in relatie tot de gemeenschap te bevorderen al zou Drakenburg nog
wel negen jaar officieel een ‘volkshogeschool
op katholieke grondslag’ blijven en lid van de
desbetreffende vereniging.

Het werk van Drakenburg
Ondertussen ging Drakenburg door met het
werk, aan de ene kant de door haar zelf ge-
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De conferentiezaal van ‘Drakenburg’ in de jaren
vijftig.

organiseerde volkshogeschoolbijeenkomsten
voor allerlei groepen en rond allerlei thema’s
en aan de andere kant bijeenkomsten van andere, voornamelijk katholieke, organisaties (in
1946 en 1947 in totaal 112) waarbij de staf van
Drakenburg overigens vaak ook een deel van
het programma verzorgde. Het eigen werk
groeide gestaag. In 1946 bedroeg het aantal eigen bijeenkomsten 12, met 846 deelnemers en
3872 mandagen (het aantal deelnemers maal
het aantal dagen). In 1949 ging het om 22 bijeenkomsten, 1705 personen en 5251 mandagen
en in 1952 om 41 bijeenkomsten, 2298 personen en 12.166 mandagen. Trots berekende Jan
Beerends, dat er in de periode 1946-1952 in totaal 11.669 deelnemers waren geweest, tegen
11.000 in Bakkeveen. Drakenburg stond dus
‘aan de top’.
Er was ook hier, net als in Ons Huis en de
volksuniversiteiten kritiek, dat er te weinig arbeiders kwamen,6 bijvoorbeeld van de filosoof
en latere hoogleraar Bernard Delfgaauw. Maar
Beerends wees erop, dat bijeenkomsten als die

over Bruggenbouw tussen de standen en Emigratie-contactdagen vele arbeiders trokken. Maar
hij gaf wel toe, dat dit vooral ‘ongeorganiseerden’ waren en dat er inderdaad te weinig uit
de katholieke arbeidersorganisaties afkomstig
waren, vooral omdat de K.A.B. haar eigen vormingswerk had en na aanvankelijke steun overhooplag met Drakenburg. Daarnaast wisten ook
groepen gezinsverzorgsters, naaisters en winkelmeisjes de weg naar Drakenburg te vinden
en ook zij behoorden, aldus Beerends, tot ‘de
arbeidersstand’.
Naast vormingscursussen voor specifieke
groepen organiseerde Drakenburg ook weekends en studieweken met open inschrijving.
Uit de thema’s in 1948/49 wordt wel duidelijk
wat Beerends en zijn staf zoal belangrijk vonden. Er werden actuele thema’s behandeld als
Christendom en communisme of Duitsland als
Europees probleem. In de lijn van het streven
naar volkseenheid lagen Wezen en karakter van
de volkscultuur en Het Nederlandse geestesmerk.
In Christendom en humanisme kwam ook Beerends eigen overtuiging sterk tot uiting; hij beschouwde zich uitdrukkelijk als ‘christen-humanist’. Daarnaast waren er bijeenkomsten, die
in die periode typisch waren voor de volkshogeschool in die tijd: bijeenkomsten met volkszang, reidansen, handenarbeid en folklore.
In de loop van de tijd gingen Drakenburg en
de andere volkshogescholen op katholieke
grondslag ook meedoen met de meerweekse
bedrijfscursussen van de Bakkeveense groep,
de Algemene Volkshogeschoolcursus. Aan deze
cursussen werd deelgenomen door medewerkers van grote bedrijven als Hoogovens, Philips
en de PTT en zij zijn altijd het succesnummer
van de volkshogeschool gebleven.7 Ze werden
al voor de oorlog gegeven en na de oorlog nog
meer dan veertig jaar.

Kritisch en activerend
De toenemende samenwerking met de Bakkeveense groep, die eerst met name tot stand
kwam via de Algemene Volkshogeschoolcursus
was kenmerkend voor de ontwikkeling van
Drakenburg en trouwens ook voor de andere

volkshogescholen op katholieke grondslag. De
twee groepen groeiden naar elkaar toe; Drakenburg werd steeds meer een ‘gewone’ volkshogeschool. In 1968 fuseerden de volkshogescholen op katholieke grondslag, na langdurige
discussie, met de Bakkeveense vereniging in
de nieuwe algemene Vereniging van volkshogescholen, die zich met een mond vol als doel
stelde volwassenen en hen die op de drempel van
de volwassenheid staan in internaatsverband mogelijkheden te bieden tot een verdere ontplooiing
van de persoon en hun de waarde te doen ervaren
van het als mensen in gelijkwaardigheid samen
leven, -werken en -spreken, in gerichtheid op het
vinden van hen gezamenlijk bindende waarden,

Gezamenlijke arbeid, een van de aspecten van het
volkshogeschoolwerk naast de cursusbijeenkomsten.

en inspirerend tot het vandaaruit vorm geven aan
het samenleven in hun eigen tijd.
Het is hier niet de plaats om de hele geschiedenis van het volkshogeschoolwerk en die
van het vormingswerk in internaatsverband in
haar geheel te behandelen. Daarvan wordt een
diepgravend beeld geschetst in de studie De
Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010 van de
historici Johan Frieswijk en Maarten van der
Linde.8 Aan die studie ontleen ik slechts enkele
algemene typeringen, die ook voor Drakenburg
gelden. Tot in de jaren zestig waren de volkshogescholen gericht op Samen leven, samen werken, samen spreken. Men wilde dynamiserende
samenlevingsvormen bevorderen in gezin, werk,
verenigingsleven, plaatselijke of streeksamenleving, volk en volkerengemeenschap, met als
kernwoorden in de benaderingswijze ontmoeting, dialoog en participatie.
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Vanaf de late jaren zestig werden de volkshogescholen kritisch en activistisch. De volkshogeschool werd een ‘veelstromenland’: de ene
volkshogeschool ging sterk de nadruk leggen op maatschappelijke tegenstellingen en
zocht bij voorkeur samenwerking met maatschappijkritische groeperingen als de Maatschappijkritische Vakbeweging, de SVB (Studentenvakbond), de VVDM (Vereniging van
Dienstplichtige Militairen). De andere koos er
vooral voor om met behulp van groepsdynamische methodes en technieken (zoals sensitivitytrainingen) door persoonlijke mentaliteitsverandering de maatschappij om te vormen.
De volkshogeschool Drakenburg was hier bij
uitstek het voorbeeld met ook speciale aandacht voor wat ik met een hedendaagse term
‘identiteitspolitiek’ zou noemen, vrouwenwerk
en werk met etnische minderheden. Weer andere volkshogescholen kenmerkten zich door
een mengeling van oude en nieuwe benaderingen. Er werden door de volkshogeschoolmedewerkers in die tijd forse discussies gevoerd,
overigens zonder elkaar echt los te laten.9

Het einde van de volkshogeschool
Eind jaren tachtig dwong het Rijk in het kader
van de politiek van de terugtrekkende overheid, van bezuinigingen en beheersbaarheid,
de algemene Vereniging van Volkshogescholen te fuseren met de Federatie van (protestants-christelijke en katholieke) vormingscentra en de vormingscentra van de Woodbrookers
(religieuze socialisten) in de Vereniging van
Volkshogescholen en Vormingscentra. Vrij kort
daarna werd nog een fusie afgedwongen van
de vele instellingen tot een tiental grote zogeheten VTA-instellingen (Vorming, Training, Advies), die in de lijn van het marktdenken bij de
overheid marktgericht moesten gaan werken
met een beperkte overheidssubsidie voor nader aangeduide groepen. De naam ‘volkshogeschool’ verdween, al kon het oude werk dankzij
de inzet van veel medewerkers gedeeltelijk nog
wel doorgaan. De volkshogeschool Drakenburg
ging met de Woodbrookers van Bentveld samen

204

in Travers, dat het maar kort uithield. De fusiegolf zette door tot nog grotere VTA-instituten,
met geen overheidssubsidie meer. In Baarn
stopte het volkshogeschoolwerk definitief. Nu
is Drakenburg een conferentieoord tussen vele
andere, maar het ligt nog altijd in een fraaie
omgeving in de westhoek van Baarn op de
grens met Laren en Hilversum en is niet voor
niets door de Stichting Tussen Vecht en Eem
gekozen als locatie voor haar symposium over
De Volksverheffers.10 Eens was het de plaats van
een belangrijke instelling gericht op emancipatie en volksverheffing.

Noten
1. Zie voor de geschiedenis van de Nederlandse
volkshogeschool: Maarten van der Linde en Johan
Frieswijk, De Volkshogeschool in Nederland 1925-2010.
Hilversum 2013. Heel veel gegevens in dit artikel zijn
aan deze uitvoerige studie (551 pagina’s) ontleend.
2. De Volkshogeschool, p. 32 e.v.
3. Geerlingshof en Kasteel Schaloen fuseerden in 1971
in de volkshogeschool Valkenburg.
4. Henk Michielse, ‘Drakenburg. Gemeenschapsoord
en volkshogeschool te Baarn. Oprichting en eerste
jaren (1938-1955), in: TVE 2, 2002, p. 84-93. Ik zal
hierbij meermalen wat tegenwoordig autoplagiaat
heet, bedrijven.
5. Zie voor een uitgebreide studie over Jan Beerends:
Hans Beerends, Om de schoonheid van het aards bestaan. Jan Beerends (1898-1978), de emancipatiestrijd
van een eigenzinnig katholiek. Nijmegen 2008.
6. Zie voor het aandeel van arbeiders in volksuniversiteit en volkshuis het artikel Arbeidersbeweging en
arbeidersontwikkeling in dit nummer van TVE.
7. De Volkshogeschool, p. 206 e.v.
8. Dr. Johan Frieswijk was docent aan de Universiteit
van Groningen en de Fryske Academie; dr. Maarten
van der Linde was lector geschiedenis van het Social Work aan de Hogeschool Utrecht.
9. Zie voor het debat onder volkshogeschoolmedewerkers naast De Volkshogeschool ook: H.C.M.
Michielse, ‘De Kritische volkshogeschool. Het
volkshogeschool-debat rond 1970’, in: Bericht aan
de leden (het blad van de toenmalige Stichting voor
Volkshogeschoolwerk), voorjaar 2001, p. 3 e.v.
10. De zogenaamde jaarlijkse Open Dag van TVE vindt
in Drakenburg plaats op zaterdag 5 oktober 2019
met als thema ‘Honderd jaar volksverheffing’.

Vrouwenemancipatie aan de Vecht
Claudette Baar-de Weerd
Aan het einde van de negentiende eeuw kwam de vrouwenbeweging op. Tijdens deze eerste
feministische golf streden vrouwen als Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker en Suze Groeneweg
vooral voor deelname aan hoger onderwijs en actief en passief kiesrecht. Na een periode van
betrekkelijke stilte rond de vrouwenbeweging startte in de jaren zestig van de twintigste eeuw
de tweede feministische golf. Deze heropleving van het feminisme richtte zich op deelname
van vrouwen aan het maatschappelijk leven, met het accent op het recht op betaald werk. Zij
betrok hierin ook de laag opgeleide vrouwen. Er ontstond al snel een krachtige brede beweging
met vele thema’s.

Joke Smit.

Vrouwenemancipatie
De rol van Joke Smit
Joke Smit (1933-1981) studeerde Frans en werd
lerares. Ze huwde in 1956 en kreeg twee kinderen. Nadat ze gestopt was met lesgeven werd
ze eerst freelance recensent. In 1967 trad ze
in dienst van het instituut Vertaalkunde van de
Universiteit van Amsterdam. Uit onvrede over
het gebrek aan kinderopvang verscheen van
haar hand in De Gids in november 1967 het artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’.1
Hierin beschrijft zij dat ondanks het succes
van de eerste feministische golf, de emancipatie van vrouwen midden jaren zestig nog
verre van voltooid is. Wat de meerderheid van
de vrouwen betreft zou men kunnen zeggen dat

de emancipatie in het passieve stadium is blijven
steken: de mogelijkheden zijn binnen de horizon
gekomen, maar daar is het dan ook bij gebleven:
zij zijn net als vijftig jaar geleden huisvrouw en
hebben geen aspiraties. Smit geeft aan dat de
positie van vrouwen vooral wordt gewaardeerd
en bekeken in relatie tot haar zorgrol voor echtgenoot en kinderen. Zij is van mening dat de
Nederlandse vrouw zichzelf tekort doet door
alleen op deze manier onderdeel te zijn van de
maatschappij. Haar leven speelt zich voornamelijk binnenshuis af. Smit vraagt zich af of
het niet goed zou zijn als echtgenotes en moeders meer te bieden zouden hebben dan enkel
zorgzaamheid. Het is volgens haar zinvol als
vrouwen goed nadenken over hun positie en
wat zij met hun leven willen, los van de context
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waarin zij leven. Zij zien de dingen allereerst
in relatie tot hun man, hun kinderen en hun
milieu, dit kan verlammend werken. Wanneer
een grote groep vrouwen zich bewust wordt
van haar rechten en plichten inzake zichzelf,
dan is dat een eerste stap naar vrijheid en naar
maatschappelijke integratie.
Deelname van de gehuwde vrouw aan het arbeidsproces, ook al zou dat eerst parttime zijn,
versterkt de positie van vrouwen in de maatschappij. Dit zou een eerste stap zijn, daarnaast moeten de mogelijkheden voor vrouwen
met een speciale of hogere opleiding uitgebreid worden.
Dit betekent dat er ook in huishoudelijke
taken een arbeidsdeling moet komen tussen
man en vrouw.

Kortom vrouwenemancipatie was een gezamenlijk strijd van beide seksen. De vereniging
geloofde dat ook mannen moesten veranderen
om de maatschappelijke problemen aan te pakken. Van de leden was ongeveer 10-15% man.
Het officiële doel van de vereniging luidde: het
bevorderen van gelijke ontplooiingskansen voor
mannen en vrouwen in de maatschappij. Er werd
flink gelobbyd door allerlei werkgroepen voor
meer parttime werk, aangepaste schooltijden
en gelijktrekken van vakantietijden, kinderopvang, overblijfmogelijkheden, gelijke belasting
voor mannen en vrouwen, werkloosheidsuitkering voor getrouwde vrouwen en gelijke kansen in het onderwijs voor jongens en meisjes.
Kortom er werd ingezet op beleidsverandering.
Hiertoe organiseerde de MVM allerlei acties

Krijna Verlaan.

Mogelijkheden hiertoe ziet zij in arbeidstijdverkorting en kinderopvang. Het gaat bij deze
ontwikkeling niet alleen om de vrouw maar ook
om de man. Daarnaast bepleit Smit het recht
op geboorteplanning door het gebruik van anticonceptiemiddelen en het recht op abortus.2
Man Vrouw Maatschappij
Deze oproep tot vrouwenemancipatie leidde
in 1968 tot de oprichting van Vrouwen 2000
een initiatief van Joke Smit en Hedy d’Ancona
(1937).3 Gezien ook de belangstelling van mannen voor dit initiatief werd de vereniging herdoopt in Man Vrouw Maatschappij (MVM).
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en campagnes, bijvoorbeeld Marie wordt wijzer. Een werkgroep, in 1971 opgericht, die zich
richtte op verbetering van de positie van meisjes in het onderwijs. Meisjes stopten veelal
eerder dan jongens met voortgezet onderwijs,
waardoor ze een achterstand opliepen op de
arbeidsmarkt. In 1976 startte de werkgroep Willem wordt wakker die zich voornamelijk richtte
op de rol van de man in de maatschappij met
als doel de traditionele beeldvorming rond
mannen te veranderen. De vereniging bleef actief in de jaren zeventig en tachtig, totdat men
besloot op 19 oktober 1989 tot opheffing van
MVM.4

Vrouwen oriënteren zich op de samenleving
(VOS)
Wat echter ‘vergeten’ werd, was dat begin jaren zeventig de lager opgeleide Nederlandse
huisvrouw nog in een maatschappelijk isolement verkeerde. Om de emancipatie-idealen
te kunnen verwezenlijken was het noodzakelijk
vrouwen bewust te maken van hun maatschappelijk functioneren. Een van de eerste stappen
hiertoe betrof scholing en vorming.
Krijna Verlaan (1931-2016), die bij de Culturele Raad van Noord-Holland werkte, erkende
in 1972 als een van de eersten dit probleem. Zij
riep een aantal Noord-Hollandse vrouwen bijeen om een cursus op te starten waarbij vrouwen zich een beeld vormden van hun positie
in de samenleving. Zo werd de VOS-cursus
geboren. Het lukte haar om overheidssubsidie te verkrijgen voor vrouwen die alleen lagere
school en hoogstens twee jaar voortgezet onderwijs hadden gehad. Met haar initiatief doorbrak de protestantse Verlaan ook de traditionele
zuilen en werd het een algemeen project waaraan rooms-katholieke, socialistische en humanistische vrouwen deelnamen. Thema´s zoals
´de vrouw als moeder´, ´de vrouw als partner´
en ´de vrouw als burger´ leidden tot discussies
en inzicht in de positie van vrouwen. Eind jaren
zeventig namen zo’n 40.000 vrouwen deel aan
de circa 2400 VOS-cursussen die door het hele
land gegeven werden. De VOS-cursussen waren een groot succes en werden tot begin jaren
negentig gegeven.5

VOS-cursussen in Nigtevecht
In de gemeente Nigtevecht ging het initiatief
voor VOS-cursussen uit van de lokale ‘Nederlandse Christen Vrouwenbond’ (N.C.V.B.),
deze telde circa vijftig leden. Zij dienden in
februari 1981 een subsidieaanvraag in bij het
College van Burgemeester en Wethouders te
Nigtevecht. De tijdelijke Rijksbijdrageregeling
ter stimulering van emancipatieactiviteiten,
vastgesteld door het ministerie van C.R.M.,
maakte dit mogelijk. Zij vroegen een subsidie
aan van f 435 ten behoeve van een VOS-cursus
‘In gesprek met …’, een cursus waarmee meer

inzicht verkregen moest worden in het voeren
van gesprekken.
De subsidie wordt toegekend en in oktober
1981 start de cursus, nadat het N.C.V.B.-bestuur besluit de cursus ook open te stellen voor
niet-leden, gezien de subsidieverstrekking. In
december hebben zich al dertien dames aangemeld en wanneer de cursus van start gaat in
januari 1982 is hij volgeboekt. Door middel van
stencils worden de diverse onderwerpen onder
de aandacht van de deelneemsters gebracht.
Helaas vermelden de notulen van de vergaderingen niet welke onderwerpen ter sprake komen. Half februari 1982 is de cursus afgelopen,
er wordt echter direct voorgesteld een vervolgcursus te organiseren en ook hiervoor subsidie
aan te vragen.
Ook deze zit al snel vol en wordt in januari
1983 voortgezet. Het bestuur van de N.C.V.B.
vraagt een verslag van de cursus, maar helaas
is dit niet in het archief terug te vinden. Dat
neemt niet weg dat in april 1984 een nieuwe
cursus georganiseerd wordt ‘Omgaan met
geld’, aan aanmeldingen voor deze nieuwe cursus opnieuw geen gebrek.
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van
de N.C.V.B. wordt er een speciaal jaarverslag
gemaakt. Hierin is te lezen dat de N.C.V.B. een
belangrijke rol speelt bij bijvoorbeeld de bewustwording van vrouwen op allerlei gebied.
De N.C.V.B. Nigtevecht heeft nog tot 1996 bestaan, per 1997 heeft zij een naamsverandering
ondergaan: Nigtevechtse Christen Vrouwen Vereniging. Deze vereniging heeft zich in december
1999 opgeheven.6

Vrouwenemancipatie in Weesp
Het emancipatiebeleid in de gemeente Weesp
maakte deel uit van de Welzijn Commissie en
is projectmatig tot stand gekomen. Dit alles in
het kader van het bevorderen van welzijn en
ontplooiingskansen voor alle inwoners. De
rol van de overheid was hierin beperkt en lag
vooral in de voorwaardenscheppende sfeer.
Waarom emancipatiebeleid?
Na Het jaar van de Vrouw, 1975, is de aandacht toegenomen voor de achtergestelde
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positie van vrouwen. Zie de door Joke Smit,
Hedy d’Ancona en Krijna Verlaan ondernomen
acties. Een van de gevolgen was dat er nieuwe
wetgeving kwam met als opdracht voorwaarden te realiseren die de emancipatie van vrouwen ten goede kwamen, bijvoorbeeld door extra
financiële middelen.
De minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, mr. H.W. van Doorn (19151992)7, kwam in 1977 met de Emancipatienota ´Emancipatie, proces van verandering en
groei´.
De nota legt de vinger op de zere plek: welke
factoren bepalen de positie van vrouwen? En
noemt vervolgens:
– het sociaal-economisch systeem dat grotendeels is gebaseerd op arbeidsverdeling;
–
het sociaal-culturele patroon: het traditionele rollenpatroon voor jongens en meisjes
bepaalt hun toekomstperspectieven;
– het systeem van (politieke) besluitvorming
dat vooral is gericht op het sociaal-economische systeem en niet op de ´onzichtbare arbeid´ van vrouwen.8
Dit betekent dat de politiek het mogelijk moet
maken dat er meer aanbod komt voor, en inbreng van vrouwen in de samenleving. Het onderwijsbeleid moet er dan ook op gericht zijn
vrouwen toekomstperspectief te bieden, oftewel meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Dat zou kunnen leiden tot financiële onafhankelijkheid. De gemeente Weesp baseerde zich
op het door de landelijke overheid uitgestippelde emancipatietraject en schiep de ruimte
voor particuliere instellingen om initiatieven
hiertoe te ontplooien zoals het stimuleren van
veranderingsprocessen gericht op een grotere
vrijheid van keuze voor vrouwen en mannen
om alleen, of samen met anderen, vorm en inhoud aan hun leven te geven. Hiertoe kunnen
gemeenten diverse beleidsinstrumenten inzetten om dit te bereiken zoals onder andere wetgeving, bestuur, voorlichting en subsidies. Dit
artikel richt zich vooral op vorming en scholing
van volwassenen.
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N.C.V.B. Nigtevecht bestaat 25 jaar en wordt met
opheffing bedreigd.
‘De Gooi en Eemlander’, 28 oktober 1974.

Stichting voor Vorming en Scholing van
Volwassenen
Een jaar nadat de N.C.V.B. in Nigtevecht het
voortouw nam voor de verbetering van de positie van vrouwen in de samenleving, werd in
Weesp een stichting in het leven geroepen die
zich richtte op vorming en ontwikkeling van
beide seksen.
Op 18 juni 1982 zag de Stichting voor Vorming
en Scholing van Volwassenen (V.S.V.) het licht.
Het doel van de stichting behelsde
–
het scheppen van vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor volwassenen;
– het meewerken aan het vormen van een positief zelfbeeld;
– het stimuleren van maatschappelijke bewustwording, mondigheid en emancipatie;
– al hetgeen in de ruimste zin verband houdt
met de voorgaande doelstellingen of daartoe
bevorderlijk kan zijn, en dat voor alle groepen
van de samenleving.

Het V.S.V. wilde deze doelen bereiken door
middel van het organiseren en/of begeleiden
van bijeenkomsten, groepen, cursussen en alle
geoorloofde middelen daartoe.
Wanneer de definitieve start van de activiteiten plaatsvond, is niet helemaal duidelijk. Uit
het niet-geïnventariseerde archief van de stichting blijkt dat een van de eerste cursussen, de
bijspijkercursus, in 1984 gestart is met negen
cursisten. De bijspijkercursus was opgezet
voor volwassenen die in hun dagelijks leven
geconfronteerd worden met hiaten in hun basiskennis. En ook voor volwassenen die na het
volgen van een alfabetiseringscursus te kennen
gaven zich verder te willen ontwikkelen.
Het evaluatieverslag van mei 1985 laat zien
hoe er gewerkt werd. Het uitgangspunt van de
cursus vormden het niveau en de leerwensen
van de cursisten, waarbij het accent lag op taal
en rekenen. Verder werd er een keer per maand
aandacht besteed aan een thema. Dit alles betekende een gedifferentieerde werkwijze, waarbij er zowel vanuit het individu als groepsgewijs gewerkt wordt.
Voor taal bijvoorbeeld vormde ‘taal als communicatiemiddel’ het richtsnoer, waarbij de eigen taal en wensen van de cursisten centraal
staan. Er is gewerkt aan tekstbegrip, spelling,
stijl, woordbetekenis en mondelinge vaardigheid. Bij wereldoriëntatie zijn zaken uit het
dagelijks leven van de deelnemers het onderwerp van de lessen. Bijvoorbeeld een thema
als ‘geld’, waarbij het ging over oorsprong,
waarde, macht, misbruik, maatschappelijke
gevolgen en huidige ontwikkelingen van geld.
Bij het thema ‘gemeenteraad’ staan de geschiedenis, de functie, taken, financiën, verkiezingen en inspraak op het programma. Naast
de bijspijkercursus zijn er ook drie lees- en
schrijfcursussen (circa 4-5 deelnemers per
groep) en een vrouwencursus of emancipatieactiviteit met ongeveer 8-10 vrouwen.
Vrouwencursus of emancipatieactiviteit
In het kader van de VOS-cursussen bood het
V.S.V. vanaf oktober 1985 twee cursussen aan
inzake vrouwen en werk, waarvoor zij een subsidie ontvingen van de gemeente Weesp van

f 2525. Daarnaast liep er van november 1985
t/m februari 1986 een vrouwenactiviteit. Deze
bestond uit bijeenkomsten met een groep
vrouwen van circa tien deelneemsters tussen
de 40 en 50 jaar oud. Allen waren gehuwd en
vier van hen hadden nog kinderen thuis, terwijl
er twee betaalde werkzaamheden buitenshuis
verrichtten. Het doel van deze samenkomsten
was in een ontspannen en veilige sfeer vrouwen de gelegenheid geven zich bewust te worden van hun eigen situatie en hun leven en
zodoende van elkaar te leren, opdat ze moed
en zelfvertrouwen zouden krijgen om aan activiteiten te werken die voor henzelf belangrijk
waren, maar ook om aan de solidariteit tussen
vrouwen te werken.
Het programma en de onderwerpen werden
door de deelneemsters zelf gekozen vanuit
eigen ervaring of hun belangen. Er werd nagedacht en gesproken aan de hand van een
vraag, een krantenartikel of een andere tekst
inzake het onderwerp. Wat kwam er zoal aan
de orde? Onderwerpen als vrouw en vrijheid
in het huwelijk, kinderloosheid, seksualiteit,
verhouding moeder en dochter, valide-invalide
en verslaving. Iedere bijeenkomst eindigde met
een rondje evalueren. De positieve ervaring van
de groepsleidster naast het plezier van de vrouwen, vormden een stimulans om de activiteit
op deze manier te vervolgen.
De aanpak wordt steeds professioneler. In
mei 1987 wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor kinderopvang, daar de aanwezigheid
van kinderen tijdens de cursussen en bijeenkomsten de deelneemsters afleiden. Ook de
optie van een onkostenvergoeding voor de
vrijwilligers wordt onderzocht. Het aanbod
wordt uitgebreid. Er komen naaicursussen,
er start een cursus ‘Vrouwen en Bestuur’ met
circa 15 deelneemsters en onderwerpen als ‘Argumenteren in vergadersituaties’. Het Arbeidsbureau raakt geïnteresseerd en wil cursussen
organiseren voor langdurig werkloze vrouwen
en herintredende vrouwen. Intussen breekt
het computertijdperk aan en wordt de laagdrempelige cursus ‘Vrouwen Oriënteren zich
op Informatica’ opgezet voor het cursusjaar
1988/1989.
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Federatie Onderwijs voor Volwassenen
Intussen breidde de bevolking van Weesp zich
uit met allerlei mensen van buitenlandse afkomst zoals Vietnamese vluchtelingen en arbeidsimmigranten uit Turkije en Marokko.
Nieuwe inwoners die de Nederlandse taal en
gebruiken niet kenden en die op hun beurt ondersteund werden door de Stichting Hulp aan

Affiche VOS-cursus.

Buitenlanders (S.H.B.). Na allerlei inleidend
overleg en intensieve contacten met het V.S.V.
en de S.H.B. kwam in juni 1985 de Stichting
Federatieve Organisatie voor Volwassenenonderwijs (F.O.V.) Weesp tot stand. Deze federatie wilde een gemeenschappelijke visie
ontwikkelen op volwasseneneducatie, een gemeenschappelijk beleid, het uitwisselen van
informatie en publicaties. Daarnaast nieuwe
initiatieven ontwikkelen en ondersteunen, gezamenlijk subsidie aanvragen en een goede
verdeling van de taken en werkvelden bewerkstelligen. Bij dit alles stond voorop dat de
identiteit van de aangesloten organisaties gehandhaafd moest blijven. Organisatorisch had
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de oprichting van de federatie ook de nodige
gevolgen: de werknemers kregen een arbeidscontract, er kwamen betaalde beroepskrachten naast vergoedingen voor vrijwilligers. Dit
alles moest bekostigd worden met bijdragen
uit de deelnemende organisaties (bijvoorbeeld
lesgeld), subsidies van de diverse overheidsinstanties en overige inkomsten.
De lees-, schrijf- en bijspijkercursussen worden voortgezet, toegespitst op de betreffende
doelgroep. Dat kunnen zowel geboren Weespers als buitenlandse immigranten zijn. Ook
doet de noodzaak zich voor van een alfabetiseringscursus. Het aanbod van vrouwencursussen blijft gehandhaafd en wordt zelfs uitgebreid met speciale cursussen voor Turkse
en Marokkaanse vrouwen. Er komt een project
basiseducatie met daarin plek voor taal- en rekenvaardigheden, sociale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, kadertrainingen en vormingswerk. Aangevuld met vervolgtrajecten
op LBO/MBO- en MAVO/HAVO/VWO-niveau.
Ambitieuze plannen die om hogere subsidies
vragen dan de f 2500 die V.S.V. in 1985 vroeg
voor de VOS-cursussen.
In 1987 wordt door de gemeente een subsidie
toegekend van f 47.991; het gaat dan om tien
groepen waar vier educatieve medewerkers aan
het werk zijn naast circa twintig vrijwilligers.
Voor de alfabetiseringscursus geleid door de
V.S.V. hebben zich in dat jaar ongeveer 30 personen aangemeld in de leeftijd van 17-60 jaar.
Bij de S.H.B. komen een keer per week ongeveer 20 vrouwen tussen de 17 en 60 jaar voor
een vormingscursus bij elkaar en een keer per
week 18 mannen, in dezelfde leeftijdscategorie,
voor een cursus Nederlandse taal.
Volgens de jaarverslagen
Volgens het jaarverslag van 1990 van de F.O.V.
moeten de lees- en schrijfcursussen anders
opgezet worden gezien het grote verloop. Een
splitsing in beginners en gevorderden is noodzakelijk. Verder wil men nieuwe cursussen
aan
bieden zoals brieven schrijven, gesprekstechnieken, schrijfvaardigheden (samenvatten,
notuleren, etc.), discussie- en vergadertechnieken en solliciteren.

Het jaarverslag van 1992 laat zien dat er intussen vier groepen Nederlands als tweede
taal zijn voor vrouwen en hetzelfde aantal voor
mannen. Verder een lees-, schrijf- en alfabetiseringsgroep plus twee groepen voor Nederlands-Engelse taalles. Een cursus Oriëntatie Informatica, een korte cursus vergadertechniek
en twee cursussen ‘Vakantie-Frans’ sluiten de
rij. Een behoorlijke uitbreiding van het aanbod
met alle financiële gevolgen van dien, de Rijksubsidiebijdrage is opgelopen van f 101.870 in
1989 tot f 204.590 in 1992.
Werd de organisatie van volwasseneneducatie te groot voor Weesp? In de bestuursvergadering van de F.O.V. van 11 november 1992
wordt besloten tot opheffing van F.O.V. per 3112-1992. Met alle ‘lusten en lasten’ wordt de
organisatie overgedragen aan de School voor
Volwassenen Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Dit ging niet alleen op voor Weesp, ook
de Basiseducatie Bussum/Naarden werd opgeheven en overgeheveld naar de School voor
Volwassen Gooi en Vechtstreek Hilversum.9

Hoe verder…
Wat begon met volksverheffing rond 1900, ontwikkelde zich in de loop van de twintigste eeuw
tot emancipatie van verschillende groepen uit
de samenleving. Scholing en vorming blijven
de spil waar het om draait en maken de weg vrij
voor actieve deelname aan die samenleving.
Nog steeds of wellicht opnieuw blijken er volwassenen problemen te hebben met lezen
en schrijven, evenals met het beheersen van
de Nederlandse taal bijvoorbeeld door nieuw
ingekomenen. Beperkingen die volwaardige
par
ticipatie in de maatschappij verhinderen
en daarom worden dergelijke cursussen nog
steeds aangeboden en verzorgd, bijvoorbeeld
door vrijwilligers in Weesp.

Noten
1. 1001 Vrouwen in de 20ste Eeuw (Els Kloek, samensteller): ‘Joke Kool-Smit’, p. 1353.
2. http://www.emancipatie.nl/_documenten/js/werk/
hetonbehagenbijdevrouw/hetonbehagenbijdevrouw.
pdf.
3. Hedy d’Ancona zat van 1974 tot 1981 en van
1982-1983 voor de PvdA in de Eerste Kamer. Van
september 1981 tot mei 1982 was zij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder
meer belast met volwasseneneducatie, arbeids
omstandigheden en emancipatiezaken. Tevens
had zij van 1984-1989 zitting in het Europees
Parlement. In het kabinet-Lubbers III was zij van
1989 tot 1994 minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hierna keerde zij terug in
het Europees Parlement tot 1999. Daarnaast was
zij een van de oprichtsters van het feministisch
maandblad Opzij, waarvan zij van 1972 tot 1981
hoofdredactrice was. https://nl.wikipedia.org/wiki/
Hedy_d%27Ancona.
4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Man_Vrouw_Maatschappij.
5. 1001 Vrouwen in de 20ste Eeuw, p. 1327.
6. RHC Vecht en Venen: Archief 1040 Gemeente
Nigtevecht, (1938) 1943-1988 (2000); Inventaris
745, Stukken betreffende de subsidiëring van de
“N.C.V.B.”, afdeling organisatie van een VOS-
cursus, 1981. Archief 1133, Nederlandse Christelijke
Vrouwen Bond Nigtevecht; notulen bestuurs- en
ledenvergaderingen 1981-1984.
7. Mr. H.W. (Harry) van Doorn, progressief katholiek
politicus, voerde in 1956 als voorzitter van de KVP
harde strijd tegen de PvdA, maar stapte in 1968 uit
onvrede over de koers van zijn partij uit de Kamer.
Hij werd later lid van de PPR, waarvoor hij als
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk in het kabinet-Den Uyl zat. Gedurende de
periode 1956-1977 was hij onder andere lid van de
Tweede Kamer, minister en partijvoorzitter.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_van_Doorn.
8. RHC Vecht en Venen, GAW031-01 Gemeente
Weesp, (1829) 1940-1988(1992) Inv.nr. 1707-Nota
vrouwenemancipatie, 1988.
9. RHC Vecht en Venen, niet-geïnventariseerde archief GAW 042 (4 dozen) Stichting Federatie voor
Organisatie voor Volwassenenonderwijs te Weesp
en Omstreken.
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Hoe Hilversum weer een volksuniversiteit kreeg
Interview met Pionier Joke Ubbink
Als Joke Ubbink in 1973 van Arnhem naar Hilversum verhuist, blijkt daar al 25 jaar geen
afdeling van de Volksuniversiteit meer te bestaan. Ooit opgeheven. Met haar in de Gelderse
hoofdstad al opgedane ervaring op het terrein van sociaal-cultureel leven verwezenlijkt zij met
vertegenwoordigers op dat gebied de heroprichting van de VU Hilversum. Hoe kijkt zij terug
op die doorstart?

Hoe begon het eigenlijk?
‘Ik werd gevraagd door de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten in Den Haag. Of ik
hier in Hilversum wilde helpen bij het oprichten van een nieuwe VU, want ik had in Arnhem
een paar jaar gewerkt bij de Volksuniversiteit en
kende de organisatie.
Ook vertegenwoordigers van de Bibliotheek,
Teleac en het bedrijfsleven waren benaderd en
maakten deel uit van de gevormde Werkgroep.
We kregen ondersteuning van de Stichting Hilversumse Gemeenschap, het opbouworgaan
binnen de gemeente. We begonnen in 1975
met het opstellen van statuten van de stichting, het vormen van een bestuur, het verdelen
van taken en het voorzichtig opzetten van een
cursusprogramma voor de Hilversumse VU.
Het was een bescheiden programma maar wel
al met zeshonderd deelnemers in het eerste
seizoen, vooral voor de talencursussen Frans,
Duits, Engels, Nederlands en activiteiten zoals
lezingen. Het was een bescheiden start, vooral
om te kijken of het initiatief zou aanslaan.
De Stichting Volksuniversiteit Hilversum begon bij mij thuis in de studeerkamer aan een
groot bureau. Ons huis was bijna vier jaar het
adres van de VU Hilversum. We hebben zo
snel mogelijk geprobeerd daar een parttime
kracht voor de administratie te krijgen. Dat
lukte goed. Als bestuur hadden we allen een
taak. Docenten zoeken, sprekers en inleiders,
en het huren van ruimte voor alle activiteiten,
spoedig daarin bijgestaan door een aantal enthousiaste vrijwillige medewerkers. Na verloop
van tijd konden we een kantoorruimte huren
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Joke Ubbink circa 1980.

in het Oude Raadhuis aan de Kerkbrink, een
prima locatie.’

Geen sleets idee
Ging er aan de doorstart van de VU een discussie vooraf met de vraag of het idee van volksverheffing niet een sleets idee was?
‘Helemaal niet,’ zegt zij beslist. ‘Er waren
overal in Nederland volksuniversiteiten met
een eigentijds aanbod. Vormings- en ontwikkelingswerk was op allerlei gebieden in opkomst.
Juist toen was er ook behoefte aan bijscholing
van mensen die weinig opleiding hadden genoten en dit wilden inhalen. En talencursussen
zijn van alle tijden en voor alle niveaus.’
Kreeg je betaald voor het werk voor de Volksuniversiteit?
‘In Arnhem wel, daar was het een baan. In
Hilversum deden we het als bestuur als vrijwilligerswerk, ik vond het erg leuk om te doen’.
Waren degenen die voor de VU lezingen gaven
en de talencursussen verzorgden, ook vrijwilligers zoals in het verre verleden van de volksuniversiteiten?
‘Nee, die werden betaald uit het geld dat de
deelnemers aan de cursussen en bezoekers van
de lezingen inbrachten. Daar moesten we natuurlijk wel rekening mee houden bij het aanbod
van de cursussen. Verwachten we voldoende
deelnemers voor de activiteit? Bereiken we de
doelgroep? Bij het begin van een cursusjaar was
er een open avond. Daar kon men bijvoorbeeld
een gesprekje met de docent Frans hebben om
vast te stellen, wat het beste niveau was om mee
te beginnen. Dit vooral om teleurstelling te voorkomen.
Nee, concurrentie van bijvoorbeeld de cursus
Engels van Teleac, Walter & Conny, hadden we
niet. We adviseerden mensen juist daar voor
hun uitspraak naar te kijken. Trouwens, mensen wilden ook gewoon les hebben in een groep.
Les is leuker dan een linguaphonecursus, die je
thuis met een lesboek zit te beluisteren. Les krijgen buiten de deur brengt ook gezelligheid, sociale contacten en zelfs eetclubs met zich mee.

Naast Frans, Engels en Duits enz. hebben we
ook nog eens twee of drie jaar Turkse lessen verzorgd. Maar die taal was toch te moeilijk en veel
mensen haakten af omdat resultaat uitbleef. Bij
andere talen deed zich dat probleem niet voor.’

Niet te elitair
Joke Ubbink benadrukt dat er goed op werd gelet dat het aanbod niet te elitair zou worden en
dus werd er breed geprogrammeerd.
‘Lezingen in Gooiland voor of na een toneelstuk en gesprekken met acteurs of de regisseur,
mikten op een andere doelgroep dan de talen
of Open School, een cursus die in wijkcentra
en buurthuizen werd gegeven. Veel animo was
er voor Nederlands zowel voor buitenlanders
als voor Nederlanders. Vele andere activiteiten uit de begintijd van de VU, zoals creatieve
handvaardigheidscursussen, werden al gegeven door het GOCK. Omdat inmiddels ook de
VOS-cursussen en het Volwassenenonderwijs
zoals de Moedermavo waren opgericht, begon
de gemeente zo nu en dan te suggereren dat
we meer samen konden doen of fuseren. Met
de andere organisaties waren de contacten
goed, maar wij bleven liever zelfstandig. Ons
gemengde aanbod was ingebed in het beleid
van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten en van daaruit was er ook ondersteuning en
deskundigheidsbevordering.
Op een gegeven moment ontving de VU Hilversum een subsidie van 15.000 gulden van
de gemeente. Sommige bestuursleden wilden
eigenlijk helemaal geen subsidie vanwege de
mogelijke druk van de gemeente. Maar die druk
bleef uit, dus werd het bedrag graag aanvaard.
Op landelijk niveau werkten we samen in het
Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO) in Amersfoort. Daarin waren de
meeste organisaties in het vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen vertegenwoordigd. Dat waren onder andere het NIVON, de
Stichting Teleac, de Stichting Radio-Volksuniversiteit (RVU) en vele andere clubs, die voor
een deel nog voortkwamen uit de verzuiling
die toen al begon te vervagen. In overleg werden in Amersfoort zaken op de agenda gezet,
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initiatieven besproken en doorgegeven aan de
ledenafdelingen. Ook uitwisselingsactiviteiten
met toenmalige Oostbloklanden werden door
het NCVO georganiseerd.
Daarnaast was er, indien gewenst, ondersteuning vanuit het Provinciaal Steunpunt Volwassenen Educatie voor projecten als Pensioen In
Zicht en Open School. Daarmee ontstond een
goede relatie.
In de jaren tachtig probeerde Den Haag
een wet volwasseneneducatie vorm te geven,
waarin de VU en andere instellingen een onderwijsstempel zouden krijgen. Daar was veel
weerstand tegen. De VU’s hebben geen onderwijstaak zoals de officiële onderwijsinstellingen. Het is vormings- en ontwikkelingswerk
en sociaal-cultureel werk, op eigen manier in
te vullen. Het gezamenlijk optrekken binnen de
Koepel NCVO heeft zijn vruchten wel afgeworpen, mede daardoor het ging niet door.’

werd mijn taak. Daar moest ik zelfstandig abonnementen afsluiten bij bedrijven voor een cultureel programma, dat bestond uit concerten,
theatervoorstellingen en lezingen. Ik moest alles
zelf invullen, verantwoorden en zorgen dat het
geld bij de penningmeester binnenkwam. Dus
daar heb ik wel de basis gelegd voor het werk dat
ik later in Hilversum ben gaan doen.
Verder was ik ook direct na mijn verhuizing
naar Hilversum bij de gemeentepolitiek betrokken als lid van D66. Ik was al in 1967 in Arnhem lid geworden en daar ook al enige tijd actief geweest. In 1974 werd ik lid van het bestuur
van Progressief Hilversum, waar ook D66 deel
van uitmaakte, en secretaris. Dat was toen een
club van over de duizend leden. Het was heel
leerzaam en ik leerde snel veel mensen in Hilversum kennen en kreeg veel contacten. Daar
hadden we later bij de volksuniversiteit weer
profijt van.’

Toevallig

Later zegt ze, als we het hebben over de beschikbaarheid toen en nu van mensen voor vrijwilligerswerk en van vrouwen in het bijzonder,
dat zeker na de bezuinigingen van de overheid
op allerlei gebied, de samenleving zonder vrijwilligerswerk absoluut uit elkaar zou vallen.

Vervolgens vertelt zij dat zij toevallig in de wereld van het sociaal-culturele werk in Arnhem
terechtkwam, toen ze op zoek was naar een
halve baan.
‘Ik was medisch analist geworden en heb in dat
vak nog even gewerkt. Toen ik na mijn huwelijk
in Arnhem kwam wonen, heb ik nog geprobeerd
aan het werk te komen, maar er waren geen vacatures. Via kennissen, zelf daarin werkzaam,
kwam ik toen in het culturele leven terecht. Zo
begon ik bij de volksuniversiteit die in Arnhem
ook het Gelders Kunstcontact uitvoerde. Dat
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Joke Ubbink moest in 1989 door een ernstige
ziekte met haar vrijwilligerswerk stoppen. Na
veertien jaar waarin zij in het bestuur van de
VU Hilversum coördinator, secretaris, interim-voorzitter en gewoon bestuurslid was geweest.
Joris Cammelbeeck

Onderwijs als volksverheffing in Bussum
en Hilversum
Gerard Hoogendijk
Onderwijs als middel tot volksverheffing komen we tegen zowel in tijden van verpaupering en
sociale crisis als in periodes van economische groei.
Tijdens de verpaupering vóór de Franse Revolutie richtten verlichte burgers in 1784 de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op. Verlichting leidt tot verheffing, beweerde het Nut.
In 1795 richtte het Nut in Haarlem de eerste
kweekschool op, tijdens de Bataafse Republiek,
een revolutionaire periode, waarin kerk en
staat gescheiden werden. Deze kweekschool
was openbaar en neutraal. Tijdens de industriële revolutie in de tweede helft van
de negentiende eeuw werden ook
de geloofsgemeenschappen actief
bij het verheffen van hun leden. Zij
streefden niet enkel naar ‘verlichting van het volk’ wat betreft kennis,
maar ook naar behoud en herstel
van de geloofsbeleving. Vanaf 1850
werden katholieke frater-, broederen zustercongregaties actief, eerst
in de ‘noodgebieden’ zoals Tilburg,
Maastricht en Utrecht, daarna rond
1900 in Amsterdam en het Gooi. In
Amsterdam ging een nieuwe impuls
uit tot herleving van het protestantisme en het
sociaal engagement. Met de protestant christelijke forensen kwam het christelijk onderwijs
naar het Gooi, eerst voor de gegoeden via ‘instituten’ en daarna voor alle kinderen van protestantsen huize.

Rijkdom en armoede in het Gooi
In het Gooi van vóór 1874 ontvingen de kinderen weinig onderwijs. Zij werkten mee in het
boerenbedrijf en hielpen bij het spinnen en weven. In 1867 opende de Hilversumse Stoomspinnerij en Weverij haar deuren, gevolgd door
vele tapijtweverijen. Door de import van goed-

kope wol uit Australië vanaf 1878 verdween de
schaapherder van de Gooise heide, hij ging aan
het werk in de Hilversumse en Larense tapijtfabrieken. Als gevolg van de import van goedkoop Amerikaans graan verloren landarbeiders
hun baan. Een trek van het platteland naar Amsterdam waar volop werk was, kwam op gang.
De boerenknechten werden sjouwers in de havens, pakhuizen en fabriekjes. Er ontstonden

Gemeenteschool Bussum 1864.

woningnood en vervuiling van de grachten,
Amsterdam werd een ongezonde stad. Het
arme Gooi had een stille schat: gezonde lucht,
zuiverende zandgrond, bos en heidevlaktes.
Met de aanleg van het Oosterspoor kwamen
vanaf 1874 de welgestelde Amsterdamse forensen naar het Gooi. Er ontstond een markante
tweedeling onder de Gooise bewoners: aan
de ene kant de welgestelde Gooise fabrikeurs,
fabrikanten, aangevuld met de welgestelde forensen uit Amsterdam en aan de andere kant
de lokale boerenbevolking en textielwerkers.
De forensen hielden zich afzijdig van de lokale
bevolking, bevreesd voor hun onhygiënische
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Instituut Gooiland.

Villa ‘Zonnewende – De Beuk’.
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leefstijl en ziekten. Had dr. Van Hengel, de sociaal-medicus uit Hilversum, niet ontdekt dat
de lokale Hilversummers gemiddeld slechts 24
jaar oud werden! Houd afstand van die lui!

Leerplicht
De vroege industrialisatie vereiste nieuwe bekwaamheden. Een bredere deelname aan goed
lager onderwijs werd noodzakelijk. Op 1 januari 1901 trad de Leerplichtwet in werking,
waarbij de schooldirecteur absentielijsten
moest gaan bijhouden. De onzichtbare schotten van de standenmaatschappij werden
nu langzaam aangetast.
Ouders vroegen om onderwijs dat naast kennis
en vaardigheden ook
morele vorming gaf en
dat hun geloofsovertuiging ondersteunde.
In drie richtingen ontwikkelde zich het lager
onderwijs:
openbaar,
protestant-christelijk en
rooms-katholiek.

water, mesthopen of andere ‘luchtopgevende’
plaatsen, een vloer van hout, genoeg ramen
voor ventilatie, zodanig geplaatst dat geen
directe zonnestralen op boeken, schriften en
leerlingen zouden vallen. De banken en tafels
dienden aan elkaar vast te zitten en te passen
bij de lengte van de kinderen. Jongens en meisjes dienden gescheiden van elkaar te zitten. De
meester zat op een verhoogd podium. Voor het
behouden van orde mocht de onderwijzer, aan
de hand van regels, lijfstraffen toepassen, zoals
het ‘kastijden op de billen’. En dat in de tijd van
Liberté, Egalité et Fraternité.

Lager onderwijs in
Bussum1
Het aanbod van onderwijs volgde de sociale
verhoudingen en de veranderingen daarin zoals
deze zich ontwikkelden van 1870 tot 1925. Bussum ontwikkelde zich van een besloten agrarisch dorp tot een forensengemeente. Terwijl
de Nederlandse bevolking van 1889 tot 1909
met 30% groeide, nam het aantal inwoners van
Bussum van 1890 tot 1919 toe van 3.618 naar
13.204 bewoners, een groei van 365%.
De eerste scholen, 1827-1874
De eerste school in Bussum, gebouwd in 1827,
stond op de hoek Kerkstraat/Kapelstraat. Deze
school had één lokaal van 9,5 bij 4,6 meter. De
Richtlijnen van de Wet voor het Lager Schoolwezen van 1806 schreven voor het gebouw op
het oosten te oriënteren, ver van stilstaand

Villa ‘Nova’ met kinderen.

Deze eerste volksschool in Bussum kreeg in
1865 een uitbreiding met een tweede klaslokaal: twee klassen op een oppervlak van 18 bij
6,4 meter, waarschijnlijk met een houten raamwerk met glas tussen de twee lokalen. Deze
uitbreiding vond plaats onder de Wet op het
lager Onderwijs uit 1857, die voorschreef dat
een onderwijzer maximaal 70 leerlingen alleen
mocht onderrichten, bij meer dan 70 leerlingen was één kwekeling nodig, bij meer dan 100
leerlingen een hulponderwijzer en bij meer dan
150 een hulponderwijzer en een kwekeling. Het
laat zich raden wat er van de hoog gestemde
idealen van het Nut gerealiseerd kon worden
bij deze klassengrootte. In zijn Plan voor Nati-
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Koning Willemschool, Bussum.

onaal Onderwijs van 1795 wenste het Nut: niet
langer een gemengde klas met leerlingen van
verschillende leeftijd, maar klassikaal onderwijs; niet langer werktuigelijk geheugenwerk,
maar ontwikkeling van denkvermogen; niet
langer de strenge, straffende onderwijzer, maar
een onderwijzer die het geluk van het kind ter
harte neemt. Dr. Van Hengel bezocht de school
en oordeelde dat in de zomer het gebouw te
warm en in de winter te koud was. De onderbetaalde onderwijzer was gedwongen een deel
van zijn huis te verhuren om zijn loon aan te
vullen.
Gelukkig schreef de Schoolwet van 1878 voor
dat de klassen kleiner dienden te zijn en dat
elke klas van 40 leerlingen een eigen onderwijzer behoorde te hebben. Scholen met slechts
één leerkracht en één kwekeling moesten worden opgeheven. Voortaan werden scholen
gebouwd met zes of zeven klaslokalen, gescheiden door stenen muren en een gang. De
salarissen voor de onderwijzers werden opgetrokken en de kweek- en normaalscholen leverden gediplomeerde onderwijzers af.
Onderwijs voor de gegoede stand in Bussum,
1874-1925
Bussum was vóór 1874 een katholiek dorp.
Na 1874 kwamen met de forensen ook Nederlandse hervormden, gereformeerden en
leden van andere gezindten het dorp binnen.
Van 1875 tot 1925 groeide Bussum van 2.000
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naar 20.000 inwoners en hiermee
groeide ook het kindertal. De organisatie van het lager onderwijs
in Bussum weerspiegelde de samenstelling van de Bussumse bevolking: rijke forensen en dorpelingen. De wijze waarop de kinderen
over de scholen verdeeld werden,
geeft een heldere en pijnlijke weerspiegeling van de gelaagde standenmaatschappij in Bussum.
Voor de kinderen van de gegoede
inwoners richtte men particuliere
scholen op, zoals het neutrale
Instituut Gooiland voor jongens
(opgericht in 1878), villa Zonnewende-De Beuk
en De Witte Villa voor meisjes (vanaf 1876),
het Christelijk Instituut Brandsma (vanaf 1915),
het (christelijk) Instituut Juliana voor meisjes
(vanaf 1917) en het Instituut Nova voor meisjes
(van 1901 tot 1913). Met de komst van goed lager en voortgezet onderwijs rond 1910 in Bussum en Hilversum verdwenen de ‘instituten’
uit Bussum.
Openbaar lager onderwijs naar vermogen in
Bussum
De gemeente Bussum verdeelde de schoolgaande kinderen op basis van gezinsinkomen
over de openbare lagere scholen. De Bussumse
schoolgeldregeling van 1905 plaatste de kinderen van minvermogenden en armen die minder
dan ƒ 600 per jaar verdienden in de Koning
Willemschool, een sober gebouw gelegen op de
hoek Schoolstraat/Landstraat.
Kinderen van ouders met een inkomen tot
ƒ 1700 per jaar kregen een plaats in de Prins
Hendrikschool (nu Vondelschool), gebouwd
in 1905, een solide gebouw met ruime, hoge
lokalen en grote ramen. De kinderen van de
rijkste ouders kregen een plaats in de Koningin
Wilhelminaschool, een imposant gebouw opgetrokken in 1899 aan het eind van de Brink
laan (tegenover het huidige Essostation). Ook
het schoolgeld was inkomensafhankelijk, van
ƒ 6,50 per jaar tot ƒ 112,50 per jaar per kind.
Gezinnen met een inkomen beneden ƒ 650
hoefden geen schoolgeld te betalen. In 1915

kwam er een vierde openbare school aan de
Graaf Florislaan, de Koningin Emmaschool.
Katholiek onderwijs naar vermogen
Het katholieke volksdeel, eeuwenlang uitgesloten van openbare functies, had veel in te halen. Het bestuur van het rooms-katholiek lager
onderwijs in Bussum was bijzonder inventief
bij het scheiden van kinderen naar sociaal-culturele achtergrond en inkomen. In 1904 werd
de Mariaschool voor lager onderwijs voor meisjes gebouwd. De meisjes van gegoede stand
hadden een eigen ingang en werden extra geschoold voor vervolgonderwijs. In hetzelfde
gebouw hadden de dochters van de minder
gegoede bevolking hun eigen ingang naar het
gedeelte van het gebouw dat Henricusschool
heette. Zij volgden acht jaar lager onderwijs en
gingen daarna werken. Een ingenieus dubbel
trappenhuis, een ontwerp Leonardo da Vinci
waardig, hield de twee groepen meisjes ruim-

telijk gescheiden, terwijl ze elkaar wel konden
zien door de openingen in het trappenhuis.
De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, verbonden aan het pensionaat Mariënburg, verzorgden het onderwijs. Het klooster/
pensionaat Mariënburg werd in neogotische
stijl gebouwd, herinnerend aan de Middeleeuwen van voor de Reformatie. Gotiek hoorde bij
katholiek. Voor de katholieke jongens werd in
1908 achter de Sint-Vituskerk de Sint-Vitusschool
gebouwd. In 1911 werd naast de Sint-Vitusschool,
in spiegelbeeld, de Willibrordusschool gebouwd,
met een ingang aan de Sint-Vitusstraat. De
Sint-Vitusschool was voor de leerlingen uit de
bovenlaag van Bussum met extra lessen, zodat
ze konden doorstromen naar vervolgonderwijs.
De Willibrordusschool was voor vele jongens
eindonderwijs om daarna een vak te leren. Zij
beiden kregen onderwijs van de Broeders van
Maastricht.

Koningin Wilhelminaschool, Bussum.
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Protestants-christelijk lager onderwijs
Het gereformeerde Instituut Brandsma en het
hervormde Instituut Juliana waren gericht op
de kinderen van vermogende forensen. Voor
de overige protestants-christelijke kinderen
was er nog geen onderwijsvoorziening. In
1892 werd een openbare bewaarschool gebouwd aan de Veldweg. Deze kwam in 1895
vrij voor huisvesting van de School met den
Bijbel. Al spoedig werd deze te klein. In 1912
kreeg het christelijk schoolbestuur lokalen in

Mariaschool,
Bussum.
Inzet: De
toren van
Leonardo da
Vinci in de
Mariaschool.

de openbare Prins Hendrikschool, onder de
naam Samuëlschool, met een eigen ingang aan
de Havenstraat. In 1923 verhuisde de School
met den Bijbel van de Veldweg naar het Eendrachtspark, naar een prachtig gebouw van
architect Tjeerd Kuipers.
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De gelijkstelling
Met de Onderwijswet van 1920 werd de gemeente verplicht om aan de bijzondere scholen evenveel subsidie te geven als aan de openbare scholen. Voortaan werden de salarissen
van de onderwijzers door het rijk betaald, de
stichtingskosten van de scholen kwamen ten
laste van de gemeente en de gemeente was
verplicht om de exploitatiekosten van de scholen te betalen. De tijd dat bijzondere scholen
75% van de bouw van een nieuwe school met
giften en schoolgeld moesten aanvullen, was
hiermee voorbij.
Naar kindvriendelijk onderwijs
Rond 1900 kwam de kinderpsychologie tot
ontwikkeling en daarmee het verzet tegen de
zit- en luisterschool die voorbij ging aan wat
er in het kind leefde. In 1922 riep Anna Adelaar
Fürth in De Bussumse Courant de ouders op die
interesse hadden in de Montessori-opvoeding
om zich aan te melden. Aansluitend startte de
Montessorischool in Concordia, Graaf Wichmannlaan 46, met de kleuterklassen. Al groeiend verhuisde de school naar drie lokalen in
de Wilhelminaschool aan de Brinklaan. In 1931
kreeg de school haar nieuwe gebouw aan de
Brediusweg tussen de Busken Huetlaan en de
Vosmaerlaan.2

Opleidingen tot onderwijzer in het Gooi
De normaalschool
Er waren twee mogelijkheden om onderwijzer te worden: op de kweekschool in de verre
grote stad of op de normaalschool, dichtbij
huis, kleinschalig en praktijkgericht. Onder leiding van een bekwaam hoofd van de school
werkte de kwekeling overdag op een lagere
school, eerst als assistent van de onderwijzer
en daarna zelf voor de klas. In de avonduren en
op zaterdag volgde de kwekeling les bij vakdocenten. De opleiding duurde zes jaar. De Gooien Eemlander van 15 februari 1879 meldde het
voornemen voor Hilversum, Weesp, Naarden
en omstreken een Rijks-Normaalinrichting te
starten en deze te verbinden met de openbare
scholen.

Naarden
Naarden had vanaf 1894 een Rijks
Normaalschool die in 1904 verplaatst werd naar Hilversum. Dit verlies voor Naarden werd in 1912 goedgemaakt met de oprichting van een
Neutrale Bijzondere Normaalschool.
De directeur was L. Dakman, hoofd
van de Openbare lagere school en
M.U.L.O. Na de Eerste Wereldoorlog
verloor Naarden zijn militair belang
en ook zijn Normaalschool.
Hilversum
Hilversum had in 1909 een Rijks
Normaal
school met dag- en avondrijksnormaallessen. Noodgedwongen verhuisde de
normaalschool van de Badhuislaan naar de
Violenstraat en vandaar naar de Neuweg, geplaagd door een tekort aan schoolmaterialen.
Al in 1914 had het Ministerie van Onderwijs de
wens uitgesproken om ook in Hilversum een
rijkskweekschool te stichten, maar de arme gemeente kon geen deugdelijke huisvesting verstrekken. In 1923 vervielen de avondlessen van
de rijksnormaalschool
en groeide de belangstelling voor
dagonderwijs.
In Hilversum be

School met den Bijbel, Bussum.

Willibrordusschool, Bussum.

stond in 1915 naast de Rijks Normaalschool ook
de mogelijkheid tot het volgen van de Hilversumse Christelijke Normaallessen, onder leiding van directeur L.W.J. van Hasselt. Behalve
de opleiding tot onderwijzer en nuttige handwerken werd er ook onderwijs gegeven in bijbelen kerkgeschiedenis, Frans, Duits, wiskunde en
algemene geschiedenis.
Bussum
In Bussum nodigde in 1906 het Comité
voor Christelijk Onderwijs in Bussum Sytze
Brandsma uit om een Christelijke School voor
M.U.L.O. op te richten. Opgeleid aan de Protestants Christelijke Kweekschool te Amsterdam, gaf hij onderwijs op Instituut Schreuder
op de Jan Luykenstraat, bij het Vondelpark. De
Christelijke M.U.L.O. van Brandsma startte op
1 april 1907 in villa Geertruida aan de Boslaan 17
in het Spiegel. In 1909 besloot het bestuur tot
oprichting van een Christelijke Normaalschool.
In 1914 werd naast de Witte Villa een stijlvolle
nieuwe school gebouwd. Dit complex gaf onderdak aan een kleuter- en lagere school, een
M.U.LO. A en B en een Normaalschool.
De kweekscholen: de Sint-Ludgerus Kweekschool in Hilversum
Katholiek onderwijs voor jongens ontbrak in
Hilversum tot 1903. Met de opbrengst van de
collecte ‘de schoolpenning’ en een grote nalatenschap bouwde de rooms-katholieke paro-
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chie in 1903 de Sint-Vitusschool en de Sint-Jansschool voor katholieke kinderen. Het bestuur
wenste religieuze leerkrachten en richtte zich
tot de aartsbisschop in Utrecht, Henricus van
de Wetering. Vijf Fraters van Utrecht kwamen
om lager onderwijs te geven. In het Gregoriushuis aan de Herenstraat te Utrecht was de
Rooms-katholieke Kweekschool gevestigd,
maar dit gebouw werd te klein. De gemeente
Utrecht bood geen geschikt bouwterrein. Aartsbisschop Van de Wetering kende Hilversum als
oud-pastoor maar al te goed. Het Aartsbisdom
kocht in 1907 te Hilversum een perceel grond,
groot 23.000 m2, aan de Oude Amersfoortseweg, waarop een kweekschoolgebouw neerge-

Nieuwbouw van de School met den Bijbel, de
Paulusschool.

zet werd met daarnaast een groot sportveld:
klaslokalen, bibliotheek, recreatiezaal met toneel, een keuken en op de bovenste etage de
slaapkamertjes voor de kwekelingen.
De leerlingen kwamen uit het hele aartsbisdom Utrecht: Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Utrecht. De kweekschool werd genoemd naar Ludgerus, een
Friese missionaris, geboren te Zuilen in 742 en
overleden in 809. In 1909 startte de Sint-Ludgerus Kweekschool met 24 leerlingen per jaar. Tegelijkertijd werd de Sint-Aloysius lagere school
gebouwd en op 1 mei 1909 geopend als interparochiale opleidingsschool van de kweekschool. De toeloop van kwekelingen groeide.
Tussen 1920 en 1924 werden een linkervleugel
langs het sportveld en een kapel aangebouwd.
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Het opleiden in internaatsverband gaf extra
vormingsmogelijkheden: er kwamen twee muziekorkesten, toneeluitvoeringen in de open
lucht, een voetbal- en volleybalclub, verkennerij. De nieuwe onderwijzers verspreidden zich
over heel Noordoost Nederland.3
De Rijkskweekschool in Hilversum
Rond 1924 werden twintig Rijksdagnormaalscholen opgeheven of omgezet in een Rijkskweekschool. Al in 1914 sprak het Ministerie
van Onderwijs de wens uit om in Hilversum
een Rijkskweekschool te vestigen, mits de gemeente in goede huisvesting zou voorzien. Na
tien jaar gaf de gemeente eindelijk een onder-

Villa ‘De Witte Hull’, Hilversum.

komen aan deze opleiding, niet een schoolgebouw maar een villa De Witte Hull. Op 1 september 1924 startte eindelijk de Rijkskweekschool
te Hilversum in deze villa. Deze begon met een
nieuwe directeur, Klaas Zeeman, die een team
van acht capabele leerkrachten samenstelde.
Het was een kleine kweekschool, een docent
gaf biologie en wis- en natuurkunde. Directeur
Klaas Zeeman gaf aardrijkskunde. Het eerste
jaar bevatte 28 leerlingen, elf jongens en zeventien meisjes, met de gemiddelde leeftijd
van zeventien jaar. De leerlingen kregen haast
privéles. In 1929 werd aan de Jonkerweg 1 eindelijk een echte kweekschool gebouwd.4
Directeur Klaas Zeeman, 1880 geboren in het
West-Friese Schagen, volgde de kweekschool
in Deventer en kreeg les van de beroemde geograaf R. Schuiling, die Klaas stimuleerde om

M.O. Aardrijkskunde te gaan studeren.
Opgeleid tot onderwijzer werkte Klaas
drie jaar aan een volksschool, zes jaar
aan de lagere school Wilhelmina Catharina in Amsterdam om vervolgens een
paar jaar aan de U.L.O. te werken. Rond
1911 werd hij onderwijzer aan de Rijksdagnormaalschool in Winschoten. In
de avonduren studeerde hij M.O. Aardrijkskunde. Voor het onderwijs schreef
hij het schoolboek Moderne geographie,
eerste druk 1913. In 1914 werd hij directeur aan de Rijksdagnormaalschool in
Hoogezand. Hij streefde naar de verbetering van de kwaliteit van het lager onderwijs.
In 1918 was hij een van de oprichters en voorzitter van de ‘Vereniging van Onderwijzers aan de
Rijksnormaallessen’. Naast het geven van onderwijs was Zeeman zeer actief op didactisch
gebied. Voor de uitgeverij Wolters bewerkte hij
vanaf 1917 de schoolwandkaarten van de overle-

Instituut Brandsma, Bussum.

Rijkskweekschool Jonkerweg, Hilversum.

den R. Noordhoff. Vanaf 1922, na het overlijden
van R. Bos, actualiseerde Zeeman alle atlassen,
leerboeken en wandkaarten. De Bos Atlas bleef
ook na zijn vele bewerkingen gewoon Bos Atlas
heten. Klaas Zeeman bleef tot zijn pensioen in
1945 vanuit zijn ‘West-Friese Kartografisch Instituut’ te Hilversum in dienst van het Cartografisch Instituut van Wolters werken.5
De kwekelingen
De ‘volksverheffing’ betrof ook de kwekelingen.6 Ze kwamen uit de kleine middenstand,
voor wie een stap naar de universiteit te hoog
gegrepen was. De leerlingen van de kweekschool kwamen op een hoger onderwijsniveau
dan hun ouders. Zij waren vaak de eersten in de
familie die een studietraditie inzetten. Veel verborgen talent kwam tot ontwikkeling: velen uit
deze periode werden schrijver, dichter, hoogleraar, omroepmedewerker, filmregisseur, minister, zelfs gouverneur-generaal van Oost-Indië.
De kwekelingen wilden ook ‘verheffen’, te
beginnen bij zichzelf, in leefstijl en gedrag. In
1906 startte de Kwekelingen Geheelonthouders Bond, gericht tegen alcoholmisbruik en
strevend naar een gezonde samenleving. Al
in 1893 was de Nederlandsche Onderwijzers
Propaganda Club opgericht ter bestrijding van
het alcoholisme. In 1915 startte de Jongelieden
Christelijke Onthouders Bond, strevend naar
geheel onthouden, rein leven en broederschap.
Zij zagen zich als deelnemers aan één Humanitaire Beweging die de mensheid opwaarts
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send bij de aard en ontwikkeling van het kind.
Talent werd belangrijker dan sociale status.
De ‘volksverheffing’ via het lager onderwijs
bestond uit het geven van steeds toegankelijker beter lager onderwijs door goed opgeleide
en gedreven onderwijzers, in goede schoolgebouwen, met steeds beter schoolmateriaal en
betere onderwijsmethoden.
Noten

Directeur Klaas Zeeman als cartograaf.

duwde naar werkelijke beschaving, geluk en
liefde, naar een blijde toekomst.7
Volksverheffing en Lager Onderwijs
In de besproken periode van 1870 tot 1925 ontwikkelden het lager onderwijs en de onderwijzersopleidingen in het Gooi zich in parallelle
werelden: de openbaar neutrale, de protestants-christelijke en de rooms-katholieke wereld. Er was sprake van rijks- en gemeentelijk
initiatief bij het stichten van openbare scholen, van burgerinitiatief bij het oprichten van
protestants-christelijke en bijzonder neutrale
scholen en van kerkelijk initiatief bij het oprichten van rooms katholieke scholen.
Het onderwijsaanbod voegde zich aanvankelijk naar de bestaande sociale verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen. In
Nederland vond geen revolutie plaats zoals in
de U.S.S.R., met een onderwijsaanbod aan alle
kinderen ongeacht ouderlijk inkomen. Het lager onderwijs in Bussum ontwikkelde zich in
de periode van 1875 tot 1925 van een statisch
gesloten systeem waarin kinderen naar sociale status en vermogen werden verdeeld over
scholen met kwalitatief verschillende onderwijsfaciliteiten en onderwijsmethoden tot een
voor een ieder kind toegankelijk onderwijs pas-
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Huizen voor armen en arbeiders in Hilversum
Het ontstaan van arbeiderswoningbouwverenigingen
na 1902

Ben de Veth

Het ontstaan van woningbouwverenigingen in Hilversum had alles te maken met de
slechte woonomstandigheden van armen en arbeiders in de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw. Dus werden ook daar na het aannemen van de Woningwet van 1902
arbeiderswoningbouwverenigingen opgericht. Voor het zover was, moesten nogal wat
weerstanden worden overwonnen.

In die tijd kon men in Hilversum drie
typen behuizing voor de armen en arbeiders onderscheiden: hutjes en stulpjes van dagloners, meest gelegen aan de
rand van Hilversum; oude boerderijen,
die niet of slechts deels als zodanig in
gebruik waren, waarin in de stallen en
op de deel woningen waren afgeschot;
nieuwe gebouwde woninkjes bestemd
voor arbeiders en bestaande uit rijtjes
één- of tweekamerhuisjes met een klein
zoldertje onder een schuin dak.
De kamertjes waren klein, soms niet
groter dan een bedstee, er waren geen keukenruimte en wasruimte. Het was er klein, koud,
vochtig, donker en men moest wegens het gebrek aan ruimte soms eten gezeten op de rand
van de bedstee. Onderhoud werd er door de
huisbazen vrijwel niet gepleegd en al spoedig
na de bouw kregen deze woningen dan ook het
uiterlijk van krotten. Ze lagen verspreid in het
dorp en vormden daar zogeheten ‘achterbuurtjes’. Bekend zijn nog het Noordse Bosje, de
Doelenstegen, het Ruitersbosje en het Fransche Pad.
Het openbare leven van die tijd werd in het
algemeen niet gekenmerkt door een hoge
standaard van hygiëne. Er bestonden nauwelijks verharde wegen, riolering was er nog niet,
mestvaalten ontsierden de openbare weg en
water werd met een pomp uit de grond opgehaald, waarin het afvalwater al eerder terecht
was gekomen. De mestvaalten lagen zo dicht

Woningen aan de Ruitersweg.

Woonkamer van een woning in het negentiendeeeuwse buurtje aan de Ruitersweg.

bij de dorpspompen dat het opgepompte water een onmiskenbare poepgeur had. Infectieziekten (tyfus en zelfs cholera) kwamen dan
ook veelvuldig voor. In Hilversum werd de
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Op deze zolder sliep een heel gezin in één ruimte.

lucht ook nog ernstig verontreinigd door de te
lage fabrieksschoorstenen en door het overal
in het dorp ronddwarrelend koehaarstof, dat
vrijkwam bij het verwerken van koehaar door
de honderden tapijtwevers.

De Woningwet van 1902
Dr. J.F. van Hengel is de bekendste van degenen
die zich in Hilversum uitspraken tegen deze levensomstandigheden en vóór riolering, waterleiding en goede behuizing. Ook anderen – juristen, bouwkundigen en ingenieurs – schreven
rapporten waardoor de bewustwording onder
bestuurders en bevolking langzaam toenam
dat er verbetering moest komen. Vanaf 1886
verscheen het tijdschrift De Ingenieur dat als
spreekbuis van een groep jonge ingenieurs de
wantoestanden aan de kaak stelde. In 1897 werd
in dit tijdschrift de volgende stelling geponeerd:
De bodem waarop de mens leeft, moet vrij blijven van alle zelfstandige eenheden, welke nadelige gasvorming of organische producten in de
atmosfeer kunnen brengen of het grondwater
kunnen besmetten; de openbare wateren moeten
zo rein en zuiver mogelijk worden gehouden; de
lucht in onze woningen, in openbare gebouwen
en vooral in scholen moet zoveel mogelijk in samenstelling gelijk aan die der zuivere buitenlucht
zijn of worden gehouden; de atmosfeer moet door
geene schadelijke stoffen worden verontreinigd.
De actualiteit van die stelling is ruim honderd
jaar later nog even groot. Onder deze druk uit
diverse lagen van samenleving kwam de volkshuisvesting ook in politiek Den Haag op de
agenda. Het was ir. C. Lely (minister van Wa-
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terstaat aan het eind van de negentiende eeuw)
die een gehele paragraaf in de troonrede wijdde
aan de sociale kwestie en voorstellen deed voor
een wet, onder andere ter verbetering van de
volkshuisvesting, de Woningwet, die in 1902 in
werking trad. In deze wet stonden regels waaraan woningen moesten voldoen.
De wet regelde het toezicht op de woningbouw en nog ingrijpender: het werd mogelijk om met overheidssteun woningen voor
de arbeidende klasse te laten bouwen door
woning
bouwverenigingen en gemeenten. De
Woningwet heeft het aanzien van Nederland
zeer veranderd. Door woningbouwverenigingen
en gemeenten met geld van het Rijk werden
‘woonwijken’ ontwikkeld. Door één of meer
woningbouwverenigingen werden complexen
van woningen in één gebied gerealiseerd, in
ontwerp op elkaar afgestemd met het oog op
een specifieke groep bewoners. Deze wijze van
bouwen maakte het ook mogelijk voor stedenbouwkundigen en architecten als Dudok, De
Bazel en Oud om de groei van de steden te
regisseren en vorm te geven.

Woningen van het eerste woningcomplex van ‘Ons
Ideaal’ aan de Ericastraat uit 1921.

De woningen voor arbeiders zagen er door de
eisen van de Woningwet heel anders uit dan die
uit de negentiende-eeuwse achterbuurtjes: de
éénkamerwoning bestond niet meer; de woonkamer diende uitsluitend om overdag in te
verblijven en niet meer tevens als slaapkamer;
bedsteden waren verboden en in plaats daarvan kwamen aparte slaapkamers; de (kleine)

keuken diende uitsluitend om te koken. Het
privaat mocht niet in directe verbinding staan
met woonkamer of keuken, daarvoor kwam een
aparte ruimte in de tuin achter de keuken of inpandig in een aparte ruimte. Wassen deed men
zich op de slaapkamer of op de overloop met
water uit een lampetkan. Voor de wekelijkse
bad- of douchebeurt werden per wijk badhuizen gebouwd. En ongekende luxe: de huizen
hadden een voortuin (vaak van klein formaat)
en een achtertuin.

De Volksbondbouwvereniging
De oudste Hilversumse arbeidersbouwvereniging werd opgericht op 25 februari 1907 vanuit
de plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen
Drankmisbruik, die vooral onder arbeiders actief was. De afdeling was opgericht uit ergernis over het feit
dat een van de tapijtfabrikanten er een gewoonte van had
gemaakt om zijn personeel het
weekloon uit te betalen in het
café van Jan van der Ster. Dat
loon werd onvermijdelijk omgezet in drank, ten koste van
het budget van de huisgezinnen van de arbeiders.
Een van de instrumenten
waarmee de Volksbond zijn
doel trachtte te bereiken, was
het bouwen van gezonde, doelmatige en gezellige woningen die de huiselijkheid
bevorderen.
De Bond probeerde dat aanvankelijk zonder
een bouwvereniging op te richten en al in 1906
de medewerking van de gemeente te verkrijgen
voor de bouw van 140 woningen aan de Oude
Amersfoortseweg. De gemeente voelde daar
aanvankelijk weinig voor. De woningnood zou
immers wel worden opgelost door particuliere
bouw. Ook zal het voor de gemeente nog onwennig zijn geweest om voor het eerst financiële steun aan te vragen bij het Rijk conform de
Woningwet.
Na oprichting van de bouwvereniging wendde
de Volksbond zich in 1907 nogmaals tot de ge-

meente. Nu pakte men het anders aan: in het
bestuur van de vereniging had men leden van
de gemeentelijke gezondheidscommissie en
van de gemeenteraad benoemd en men had
reeds driehonderd gegoede Hilversummers
benaderd om startkapitaal te verzamelen. Men
schreef in het verzoek aan de gemeente om te
bemiddelen bij de steunaanvraag: Een persoonlijk onderzoek in de arbeiderswijken heeft ons geleerd dat een buitengewoon groot aantal werklieden, noodgedwongen, woningen in de huurprijzen
van ƒ 2,50 en ƒ 2,75 per week hebben betrokken,
omdat in de buurten waarin de huurprijzen van
ƒ 1,75 à ƒ 2,00 gelden, de woningtoestanden vaak
allerellendigst zijn, zoodat overtuigend bewezen
is, dat aan goede, gezonde, doelmatig ingerichte
woningen, die voor ongeveer ƒ 2,25 worden verhuurd, gebrek heerscht.

Complex woningen aan de Zinniastraat van de
Arbeidersbouwvereniging ‘Hilversum’ uit 1931.

Het college van burgemeester en wethouders
trok deze redenering ernstig in twijfel en vrijwel
de gehele gemeenteraad steunde het voorstel
dat de weigering inhield een Rijkslening ten
behoeve van de bouwvereniging aan te vragen. De Volksbondbouwvereniging schreef in
een circulaire aan de investeerders in 1908:
We hebben dus onze bouwplannen voorlopig van
onze agenda moeten afvoeren tot tijd en wijle Gemeentebestuur en -Raad zullen zijn samengesteld
uit mannen die een ander begrip hebben van de
eischen des tijds, een tijdstip dat wellicht niet meer
zoo ver verwijderd zal zijn, en ontslaan hiermede

227

Interieur van een woning aan de Ericastraat.

onze vrienden, onder dankbetuiging, van hunnen
voorlopige inschrijvingen.
De stemming bij de gemeente sloeg inderdaad om en in 1914 kon de Volksbond 54
woningen realiseren aan de Larenseweg. Het
zou het enige vooroorlogse complex van de vereniging blijven. De huren van deze woningen
bedroegen aanvankelijk 2,90 en 3,15 gulden per
week. De eerste huurders waren niet allemaal
de beoogde arbeiders maar bijvoorbeeld ook
kleine renteniers en gepensioneerde ambtenaren die Hilversum om ligging en klimaat tot
woonplaats kozen. Wanneer deze verhuisden,
werden zij vervangen door anderen, die hier
geregeld werkten, doch uit woningnood elders
moesten verblijven of met vrouw en kinderen
in één vertrekje of op een zolder hun toevlucht
moesten zoeken. De huren stegen in 1933 tot
circa 4,50 gulden vanwege de verbetering van
het complex door het aanbrengen van inpandige wc’s en gevelverhogingen.

Arbeidersbouwvereniging Hilversum
De Arbeidersbouwvereniging Hilversum (ABH)
werd opgericht op 19 april 1910 na een conflict
met een huisbaas over een gedwongen huisuitzetting. De ABH was de eerste woningbouwvereniging in Hilversum die erin slaagde een
woningcomplex te realiseren met Rijkssteun
en gemeentelijke medewerking conform de
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De ouderslaapkamer van de woning aan de
Ericastraat was tamelijk riant.

bepalingen in de Woningwet. Landelijk gezien
was het de zevende bouwvereniging die hierin
slaagde. Om het eerste complex te realiseren
had men de toen bekende Arie Keppler, directeur van de Woningdienst in Amsterdam, aangetrokken als adviseur. Grond verkreeg men
door in een advertentie om aanbiedingen te
vragen; blijkbaar was de locatie van het te bouwen complex niet erg interessant. In 1912 kocht
men grond aan de Neuweg voor 1,75 gulden
per m2 en wist daar al snel vijftig woningen te
doen verrijzen. De bouwkosten per woning bedroegen zo’n 2250 gulden en de huurprijs lag,
afhankelijk van het type woning, tussen de 2,85
en 3,85 gulden per week.
De leden van de ABH kwamen wel allen uit de
arbeidende stand en van de eerste 27 leden waren er 26 diamantslijper en één was als arbeider
werkzaam bij de spoorwegen. In de periode voor
de Tweede Wereldoorlog werden door de ABH
zeven woningbouwcomplexen gerealiseerd met
in totaal 439 woningen.

Woningbouwvereniging van erfgooiers
Deze woningbouwvereniging kon ontstaan
door de directe banden met het instituut van
de erfgooiers ofwel Stad en Lande van Gooiland,
de uit de Middeleeuwen stammende vereniging van gebruikers van de ‘gemene’ gronden

in het Gooi. In de vorige eeuw was deze vereniging al geëvolueerd tot een belangenorganisatie van niet alleen scharende (weidende)
erfgooiers maar ook van niet-scharende arbeiders. Directe aanleiding voor de oprichting van
een bouwvereniging voor juist de erfgooiers
was wederom het uit huis zetten van een Hilversumse arbeider, niet-scharend lid van erfgooiers, toen zijn huisbaas de woning wenste
te verkopen. Zo groot was de verontwaardiging hierover dat enkele erfgooiers, onder leiding van de stukadoor Jan Knegt, in 1914 een
eigen woningbouwvereniging oprichtten. De
woningbehoefte was groot en de Vereniging
Stad en Lande was bereid op billijke voorwaarden (0,015 gulden per m2 per jaar) grond in
erfpacht aan de nieuwbakken vereniging uit te
geven. De voorzitter van Stad en Lande, E. Luden, vond dit zelfs een taak die even belangrijk
was als andere taken van de vereniging zoals
modernisering van het landbouwonderwijs en
de verbetering van de veestapel.
Niet iedereen was zo gelukkig met de uitgifte
van landbouwgrond voor woningbouw. De
scharende erfgooiers vreesden dat het landbouwareaal onverantwoord zou verminderen
en zelfs Gedeputeerde Staten van Noord-Holland waren tegenstander van verkoop van de
gronden. Uitgifte in erfpacht kon uiteindelijk
wel door de beugel maar de regeringscom-

missaris Seerp Gratama, de ontwerper van de
Erfgooierswet uit 1912, vond dat alleen verantwoord als er ruime erven aan de woningen werden toegevoegd ter bevordering van den (kleinen) landbouw. De eerste bouwplannen van de
woningbouwvereniging laten inderdaad diepe
achtertuinen zien; hoevelen deze inderdaad als
moestuin gebruikten, is niet bekend.
De meeste leden van de woningbouwvereniging waren arbeiders (al dan niet geschoold)
en niet-scharend, slechts enkelen waren nog
(keuter)boer en scharend lid van Stad en Lande.
Het bestuur bestond bij de oprichting uit een
stukadoor, een arbeider bij Ripolin, een failliete
tapijtfabrikant, een drukker en nog een tapijtfabrikant die tevens gemeenteraadslid was. Tussen 1917 en 1932 werden vier woningbouwcomplexen gerealiseerd (het eerste aan de Johan
Geradtsweg) met in totaal 322 woningen.
De liquidatie van Stad en Lande in 1979
maakte het noodzakelijk de erfpachtgronden

De woonkamer aan de Nachtegaalstraat was veel
groter dan vele arbeiders gewend waren.

Woningen aan de Nachtegaalstraat, gebouwd door
‘Ons Ideaal’ in 1923.

Woningen aan
de Nachtegaal
straat hadden
een inpandige
wc.
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Winkel aan de Jan van der Heijdenstraat,
onderdeel van een complex uit 1926.

waar de woningen op stonden, te verkopen,
zodat de opbrengsten onder scharende en
niet-scharende erfgooiers konden worden verdeeld. Alle niet bebouwde grond, voorzover
die inmiddels niet was overgedaan aan het
Gooisch Natuurreservaat, was al verkocht. Enkele mooi in de natuur gelegen percelen brachten 3,60 gulden per m2 op. De landbouwgronden werden voor 1,80 gulden per m2 aan de
scharende erfgooiers verkocht. De commerciële grondprijs in de woonwijken lag heel wat
hoger en werd geschat op wel 81 gulden per
m2. Stad en Lande vergat echter niet de oorspronkelijke intentie waarmee de grond ooit
in erfpacht was gegeven aan de woningbouwvereniging, en vroeg een sociale prijs van drie
gulden per m2, wat per woning neerkwam op
circa 1433 gulden.

der woningen zouden uit werken,
toen was reeds een voorlopig bestuur gekozen doch verders [sic] was
men niet gekomen om te bespreken [...]. De vergadering besloot de
Koninklijke goedkeuring te vragen
op de statuten als eerste vereischte
om te kunnen bouwen. Als grondslag wordt genomen de statuten
van de Woningbouw Hilversum,
waarin de noodzakelijke veranderingen worden
ingebracht. Artikel voor artikel worden besproken en vastgesteld en daarna zonder hoofdelijke
stemming worden aangenomen en goedgekeurd.
Aan het voorlopig bestuur wordt nog toegevoegd
W.L. Arts, Postbeambte, en besloten wordt dat
Van Beek de functie van voorzitter voorlopig zal
waar nemen terwijl ondergetekende als Secritaris
[sic] zal optreden. Karsbeek wordt 2e secritaris. De
Heeren van de Berg en Bunders mede de vergadering aanwezig zullen op de volgende vergadering
eenige teekeningen toonen van Wooning Tipe [sic]
die onder hun leiding tot flinke Woning kunnen
worden omgezet. Men besluit om op Maandag 16
juni weer bij elkaar te komen om het huishoudelijk regelement vast te stellen, daarin bepalingen
op te nemen welke verplichtingen de huurders na

Arbeidersbouwvereniging Ons Ideaal
In 1919 werd de laatste arbeidersbouwvereniging van Hilversum opgericht tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Hilversumse
Bestuurdersbond. De notulen geven sprekend
weer wie de oprichters waren en welke zaken
men allemaal moest regelen:
Bij een gekomen waren eenige Gemeentewerklieden in de HBB en Agenten van Politie en Post
Beambten om samen te komen tot oprichting van
een Woningbouwvereeniging die men Ons Idiaal
[sic] wenscht te noemen, er waren toen ook reeds
eenige dagen geleden eenigen hunner bij een geweest, en van welke Bouwvereeniging de Heeren
Architecten van de Berg en Bunders de Plannen
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‘Ons Gebouw’, het hoofdkwartier van de Hilversum
se Bestuurdersbond, waar de oprichtingsvergadering
van ‘Ons Ideaal’ plaatsvond.

plexen bijzonder hoog (7250 gulden per woning), evenals de huur van 5,30 tot 5,70 gulden
per week. Het tweede complex zou aan de Nachtegaalstraat in de wijk Over ’t Spoor worden gerealiseerd. De bouwkosten voor deze veel kleinere
woningen bedroegen nog maar de helft. Vóór
de Tweede Wereldoorlog bouwde Ons Ideaal 552
woningen, inclusief 22 bejaardenwoningen die
nog in 1941 werden opgeleverd.

Dit artikel verscheen eerder in het Hilversums
Historisch Tijdschrift Eigen Perk, 2006/4.

Woningen aan de Koomanstraat (1930).

zullen moeten komen. Hierna sluit de Voorzitter
de Vergadering. Was getekend: H.A.J. van Beek,
voorzitter en J.A. de Bruin, secretaris.
Als men in aanmerking neemt dat de twee
ondertekenaars stratenmaker waren en welke
rompslomp en hoeveel geld bij een dergelijke
onderneming kwamen kijken, kan men slechts
de diepste bewondering voor zoveel ondernemingslust hebben. Al in 1920 fuseerde Ons
Ideaal onder behoud van de eigen naam met
de woningbouwvereniging Over ’t Spoor, een
vereniging van en voor spoorwegwerklieden
die moeite had om tot bouwen te komen. Men
legde de nadruk op het neutrale karakter van de
vereniging en koos dan ook commissarissen
van elke politieke kleur en richting. Het eerste
complex met 54 woningen werd in 1921 gerealiseerd aan de Ericastraat. Deze woningen waren
bijzonder groot, 300 m3, en stonden twee aan
twee onder één kap.
Het lijken wel middenstandswoningen, zei
men, en ze waren ook al meteen voorzien van
een inpandige wc. Een van de bij de bouw betrokken firma’s had zelfs een modelinrichting
voor enige woningen verzorgd. De bouwkosten
waren dan ook in verhouding tot andere com-

Nota bene:
Dit artikel is deels gebaseerd op de tekst van een
lezing, deels op de publicatie Onder de Pannen? De
geschiedenis van 75 jaar Woningbouwvereniging van
erfgooiers. Hilversum, 1989. Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis van alleen de woningbouwverenigingen voor arbeiders beschreven. De vier beschreven
verenigingen fuseerden in 1974 waarbij de naam
‘erfgooiers’ behouden bleef. Bij het Streekarchief voor
het Gooi- en Vechtstreek zijn ook jubileumboeken van
andere bouwverenigingen in te zien. Ook kan men
daar de dossiers en tekeningen inzien van alle St.
Joseph en Patrimonium complexen die in Hilversum
door woningbouwverenigingen, -corporaties en door
de gemeente met Rijkssteun zijn gebouwd. Hierin
vindt men de statuten, huishoudelijke reglementen,
gegevens over huurprijzen, architecten, ontwerpen etc.
De illustraties bij dit artikel zijn afkomstig uit de door
Atrium aan de historische kring in 1998 geschonken
collectie glasdia’s. Al deze opnamen zijn gemaakt
door de bekende Hilversumse fotograaf Max Miché in
eerste drie decennia van de vorige eeuw. De hier gekozen opnamen zijn waarschijnlijk gemaakt in opdracht
van de bouwverenigingen.

BEN DE VETH was manager Marketing & PR bij de
Gooise woningcorporatie Atrium.
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Toonkunst nog steeds toonaangevend
De weg naar de Toonkunstkoren Hilversum en Bussum
Marcus van der Heide
De negentiende eeuw is ook de eeuw van de muzikale emancipatie van de burgerij. Tollens’
nieuwe volkshymne (1815) voor ‘Het Koninkrijk der Nederlanden’, na de Franse tijd ontstaan,
was goed voor het nationale gevoel en de volkszang. Ook kerk- en koorzang ontwikkelden
zich. In 1806 verschenen de Evangelische gezangen, door de Synode in de jaren 1803-1805
bijeengebracht en de Utrechtse organist F. Nieuwenhuyzen kwam met Eerste lessen der
zangkunst. De katholieke Mozes- en Aäronkerk in Amsterdam werd toonaangevend sinds ‘de
begaafdste musicus van Nederlandsen bloede´ J.B. van Bree er het koor ging leiden.
In Hilversum werd de katholieke Kees Andriessen sr. de grondlegger van het muziekonderwijs en de muziekcultuur daar.
De muziekontwikkeling in Bussum kwam
later, na de opening van de Oosterspoor,
van de grond. Dé prominente rol in de
ontwikkeling op muziekgebied in deze
eeuw was weggelegd voor de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. De heden nog bestaande Toonkunstkoren van
Hilversum (van 1882) en Bussum (1883)
bewijzen dat Toonkunst nog steeds toonaangevend is.1

De beginjaren van Toonkunst

Omslag van een boek met kinderliederen van Jan
Pieter Heije.
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In 1829 richtte de classicus A.C.G. Vermeulen, conrector aan de Latijnse school
in Rotterdam, met een aantal musici en
notabelen uit het land in Amsterdam op
19 en 20 april 1829 de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst (MtBdT) op.
Artikel 1 van de ‘Wetten’ luidde: Het doel
der Maatschappij is, de Toonkunst in de
Nederlanden door alle mogelijke middelen
te bevorderen. Bijzonder zal zij trachten de
zucht voor de Toonkunst onder de natie meer
en meer op te wekken en goede musijkale
kennis te verbreiden. Doelgroep waren dilettanten van goeden huize.2
Ook in Den Haag, Dordrecht, Rotterdam
en Utrecht werden in 1829 Toonkunstko-

ren opgericht (op 13 november 2004
verzorgden de vijf oudste Toonkunstkoren het slotconcert ter
gelegenheid van de 175-jarige
viering van de MtBdT in Den
Haag). Bestaande koren
konden zich aansluiten zoals het Bussumse Caecilia in
1883. Vanaf 1840 ontstonden de gesubsidieerde
Toonkunstzangscholen,
waar op den duur ook instrumentaal onderwijs gegeven werd, de basis voor
latere door de overheid gesubsidieerde muziekscholen
en conservatoria. De Toonkunstmuziekschool van Amsterdam
stamt uit 1865, het Conservatorium
uit 1884. Bussum kreeg in 1885 zijn Toonkunstmuziekschool. De Maatschappij kwam
met eigen diploma’s: het eerste Toonkunst-diploma voor piano werd in 1883 uitgereikt aan
Catharina van Rennes. Toonaangevend werden
de (meerdaagse) Muziekfeesten, waarbij ook
aandacht was voor Nederlandse composities.
Toonkunstkoor Bussum was in 1898 de organiserende afdeling.
Van het grootste belang was de muziekbibliotheek, waaruit de afdelingen sedert 1843 konden lenen. De Maatschappij schreef compositieopdrachten uit en liet deze zelf drukken. Ze
deed ook aan wetenschappelijk muziekonderzoek.3 In 1930 aanvaardde A. Smijers de door
de Maatschappij gesubsidieerde bijzondere
leerstoel voor de theorie en de geschiedenis
der muziek aan de Universiteit van Utrecht. Na
de oorlog kwam hieruit het Instituut voor Muziekwetenschap voort. De MtBdT ging in 2007
met een bestand van 140 instellingen (voornamelijk koren) op in de Stichting Vereniging
Toonkunst Nederland (VTN).
Jan Pieter Heije, volksverheffer bij uitstek
De arts J.P. Heije (1808-1876) was na Vermeulen meer dan dertig jaar (tot zijn dood)
de grote stuwkracht van de MtBdT. Zijn grote
liefde was de dicht- en toonkunst: gedichten

Veteraan Heinze met zijn fraaie
apostelkop (Van Dokkum); foto uit:
’Onze hedendaagse kunstenaars
(1892), met een lijst van in druk
verschenen compositiën’ (coll.
Marcus van der Heide).

dienden als volksliederen gemeengoed van de
massa te worden, het volk
te verheffen, was zijn visie.
Hij bediende zich daarbij
vrijelijk van de MtBdT met
de jaarlijkse prijsvraag (kinder)gedichten [lees: zijn gedichten] op muziek te zetten,
wat de beste Nederlandse componisten dan ook deden, zoals
Johannes Verhulst, Richard Hol, Catharina van Rennes en met name collega
arts/musicus J.J. Viotta. Honderden liedjes – O
schitt’rende kleuren van Nederlands vlag, Heb je
van de zilveren vloot wel gehoord, Ferme jongens,
stoere knapen enz. – werden in talloze zangbundels opgenomen en worden nog altijd gezongen uit de bundel Kun je nog zingen, zing dan
mee! (1908; 1986, 41e, voorlopig laatste druk).
Heije richtte in 1868 de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis op. Jeroen van
Gessel wijdde in 2001 zijn proefschrift Een vaderland van goede muziek aan deze ‘dochter’
van Toonkunst. In 1996 werd zijn naam ook
nog verbonden aan de ‘Pieter Heije Prijs’, bestemd voor scripties op het gebied van de muziekgeschiedenis.

Hilversum en de Andriessens
De ontwikkeling van de muziek in Hilversum
komt geheel op naam van de Andriessens.
Van oorsprong erfgooiers (boeren) belandden
ze in de textielindustrie en fabrikeur Barend
Andriessen bracht het tot schout (later burgemeester). Zijn achterneef Kees Andriessen
(1816-1893) maakte van de muziek zijn beroep.
Hij startte in 1832 Muziekinstituut Andriessen,
bekend geworden als ‘Het Huis aan de Veerstraat’. Te voet begaf de piano-meester zich ook
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naar de buitenplaatsen om les te geven. Op
18-jarige leeftijd werd hij in 1834 de eerste dirigent van het koor van de Sint-Vituskerk, een
eervolle maar aanvankelijk onbetaalde baan.
Ook het stemmen van kerkorgels bracht geld in
het laatje. Een gezin van twaalf kinderen onderhouden was geen sinecure. Een drietal van hen
ging de muziek in, de jongste zoon werd de dirigent van het latere Toonkunstkoor Hilversum.
In 1853 richtte Kees sr., na een optreden van
de Liedertafel [= mannenkoor] De Bergsangers

Het Heinzemonument in Muiderberg.

uit de Savoie in de Sint Vitus, het gemengde
koor Crescendo op. Het zong met feesten ook
missen in de kerk. Toen door de kerkelijke
overheid in 1859 het zingen van vrouwen in de
kerk verboden werd, werd Crescendo een mannenzangvereniging. Ook de oprichting in 1878
van het Muziekcorps van de Schutterij staat op
naam van de Andriessens.
Crescendo vierde het 25-jarig bestaan in 1878
samen met de zustervereniging uit Haarlem,
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die onder leiding van de oudste zoon van Kees
sr. stond, Nico Andriessen.4 Ondanks dit succesvolle optreden met een gemengd koor ging
Crescendo enige jaren later ter ziele.

Het Caeciliakoor Bussum (1880)
In de zomermaanden ontvluchtten welgestelde
Amsterdammers het ongezonde Amsterdam
en vestigden zich dan voor een half jaar in
een Gooise gemeente, de zogenaamde opgezetenen. Na de komst van het Oosterspoortraject Amsterdam-Amersfoort in 1874 verhuisden, mede om
belastingtechnische redenen, velen
definitief naar het Gooi: opgezetenen
werden ingezetenen. Het werden de
eerste forensen.
Werden in Hilversum vanaf 1835
al villa’s voor kostscholen en de rijken gebouwd, nu kon ook het nog
landelijke Bussum zich ontwikkelen.
Bussums ‘dorpsvader’ Biegel liet er
in 1875 zijn villa Nassau bouwen, het
begin van de luxe villawijk Het Spiegel. Vlakbij station Naarden-Bussum
verrees hotel Nieuw Bussum, waar augustus 1875 al een muziekfeest georganiseerd werd en in september de
Sociëteit Onder Ons werd opgericht.
In 1876 kwam naast Nieuw Bussum
een houten tent met kegelbaan, concertzaal, waar dilettanten van allerlei
gaven zich deden horen, maar waar
ook grote artisten optraden, en het ‘na
afloop bal’ meermalen op de affiches
voorkwam.5 Naast de natuur van het
Gooi bood Nieuw Bussum de nieuwe ingezetenen de nodige cultuur.
De oprichting van een koor kon niet uitblijven; in december 1880 werd het gemengde
koor Caecilia opgericht, waarover De Gooi- en
Eemlander 11 december 1880 enthousiast berichtte:
Reeds meermalen heeft deze gemeente getoond
wat zij door onderlinge eendracht en samenwerking vermag. Ook thans is dit weder gebleken bij
de oprichting eener zangvereniging, waartoe reeds

dadelijk 40 zoowel dames als heeren werkende leden en een even groot aantal kunstlievende leden
zijn toegetreden. Wij wenschen den jeugdigen vereeniging, waarvan de muzikale leiding aan den
heer J. Hartog uit Amsterdam is toevertrouwd, de
meesten voorspoed in haar streven.

Toonkunstkoor Bussum (1883)
Jacques Hartog
De optredens van piano/zangonderwijzer Jacques Hartog (1837-1917) vielen in goede aarde:
het decemberconcert van 1882 was een triomf
en wij durven deze zangvereeniging eene schoone
toekomst voorspellen, als zij blijft voortgaan haar
taak ernstig op te vatten. Bij de snelle ontwikkeling van het voor weinige jaren nog nauwelijks
bekende Bussum zullen hare krachten toenemen;
dan blijve eensgezindheid hare leus, en Jacques
Hartog haar leidsman op den goeden weg, aldus
het Algemeen Dagblad. Die ‘goede weg’ werd
de aansluiting in maart 1883 bij de MtBdT. Dit
leverde status op en er kon voortaan gebruik
gemaakt worden van de Toonkunstbibliotheek.
Hartog bleef slechts kort, na het derde concert van 18 oktober 1884 kreeg hij op zijn
verzoek eervol ontslag. Zijn aspiraties lagen
elders: publiceren en lesgeven. Behalve pianoleergangen schreef hij een aantal biografieën
van beroemde componisten. Hij ging les geven
aan de Toonkunstmuziekscholen van Amsterdam en Haarlem en tenslotte aan het Conservatorium. Een mijlpaal was zijn benoeming in
1903 aan de Universiteit van Amsterdam als
[de eerste privaat]docent musicologie. Hartog
ligt begraven op de joodse begraafplaats te
Muiderberg.6
Gustav Adolph Heinze
De opvolger van Hartog in Bussum werd de
‘hoogst verdienstelijke en met roem bekende
componist Heinze’ (1821-1904). Deze Duitse
klarinettist/componist, gehuwd met de dichteres Henriette Bruning, de tekstdichter van zijn
veel uitgevoerde opera’s, werd in het revolutiejaar 1848 bij de opera ontslagen. Brodeloos
kwam hij met zijn Duitse Opera naar Amsterdam; deze ging in 1852 ter ziele. Zijn benoe-

Kees Andriessen.

ming bij de Liedertafel Euterpe in 1853 zorgde
voor de grote ommekeer en zijn composities
voor mannenkoor prijkten steeds meer op het
programma van de koren. In 1857 volgde hij
J.B. van Bree op als dirigent van de populaire
Vincentiusconcerten, de jaarlijkse liefdadigheidsconcerten. Hij werd niet alleen de componist van meer dan 200 composities, maar
was ook oprichter van de Amsterdamse Toonkunstzangschool (1862) en de Amsterdamse
Muziekschool (1865). In 1875 richtte hij mede
de NTV op. Hij liet zich in 1882 naturaliseren
tot Nederlander en vestigde zich in dat jaar in
Muiderberg.

Toonkunstkoor Hilversum (1882)
Geen wonder dat het Gooi van Heinze ging
profiteren: hij werd de dirigent van het nieuwe
in december 1882 opgerichte Toonkunstkoor
Hilversum. De 34 leden van het eerste uur
blijken afkomstig uit de hogere burgerij, zoals de Toonkunstkoren uit de begintijd van de
Maatschappij ook uitdrukkelijk gericht waren
geweest op dilettanten van goeden huize. Vijf
waren lid van het Amsterdamse Toonkunstkoor
en lieten zich, nu ze zich metterwoon in Hilversum hadden gevestigd, overschrijven.
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Ook nu nog treedt het ‘Toonkunstkoor Hilversum’ op.
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Op de eerste twee concerten onder Heinze
stonden veel liederen voor vrouwenkoor op het
programma. Vanwege het tekort aan mannenstemmen? Gaven mannen de voorkeur aan het
Hilversums Mannenkoor? Dit was ook rond 1882
opgericht en stond onder leiding van Hendrik
Andriessen7, oudere broer van Kees Andriessen jr., de pianobegeleider van het Toonkunstkoor. Nu Heinze de beide koren dirigeerde,
voegde hij ze om praktische redenen samen
voor gecombineerde uitvoeringen, de eerste
al op 23 december 1884 in Hof van Holland in
Hilversum. De Gooi- en Eemlander prees met
name de verdienstelijke samenwerking van den
Heer Heinze en Mevrouw Heinze, de dichteres
der tekstwoorden van het declamatorium, dat zij
van de opera Preciosa van Von Weber gemaakt
had. De pianobegeleiding was in handen van
Kees Andriessen jr., de jongste zoon van Kees
sr. Ook op het tweede concert op 18 april 1885
in Bussum kweet hij zich hieraan naar zijn gewoonte, met fijnheid en uitdrukking. Er volgden
nog drie gezamenlijke optredens, in Hilversum, Bussum en Hilversum. Op het concert
in Bussum, 5 mei 1886, klonken van Heinze
Verlangen, concertstuk voor bariton, en fragmenten uit zijn oratorium Auferstehung (opus
42 uit 1862). Dit laatste werk werd een van de
vaste nummers op concerten ter huldiging van
de gevierde componist.
Na het laatste gezamenlijke concert van 5 maart
1887 gingen de afdelingen uit elkaar: Bussum
had op 14 december zijn ‘Groote Uitvoering’,
Hilversum volgde op 24 januari 1888 met een
eigen concert. Heinze dirigeerde beide concerten. Op 17 april 1888 vond zijn laatste concert
in Bussum plaats, een Schumann-programma.
Violist J.A. Tak van de Bussumse Toonkunstmuziekschool8 speelde de drie Romances van
Schumann. In de loop van dat jaar werd Heinze
ernstig ziek (attaque), maar hij herstelde volledig. Er ontstond een ware Heinze-cultus: Muiderberg werd een bedevaartsoord, waar koren
en orkesten hem aubades brachten. Hij overleed in 1904.9 De opvolger van Heinze in 1889
was in Bussum ‘een verdienstelijk dilettant uit
Amsterdam’, G.F. Dorper (1856-1903). In Hilversum volgde Kees Andriessen jr. hem op.

Kees Andriessen jr.
Kees Andriessen jr. (1865-1947) was in de eerste plaats pianist: in 1881 soleerde hij al op een
concert van Heinze in Amsterdam. Na de geslaagde samenwerking op de gecombineerde
Toonkunstconcerten was hij de logische opvolger van Heinze. Op het tweede concert na de
scheiding van de koren speelde hij met broer
Hendrik het concert voor twee piano’s van
Liszt. In Amsterdam gedegen opgeleid door
Richard Hol (harmonie) en Bernard Zweers
(instrumentatie) componeerde Kees jr. evenals Heinze graag ook voor de kerk: op zijn
zestiende al een Tantum Ergo. Ook zette hij
veel liederen op muziek (achttien van René de
Clercq). Op zijn Toonkunstconcerten programmeerde hij af en toe eigen werk, bijvoorbeeld
in 1891 ter gelegenheid van de opening van het
Concertgebouw aan de Herenstraat, achter het
Hof van Holland.
Voor de herdenking van Comenius’ 300e geboortejaar in Naarden in 1892 componeerde
Kees jr. niet alleen de Comeniuscantate10 op
tekst van Fabius, maar voegde hij ook de twee
Toonkunstkoren voor de uitvoering ervan weer
samen. Hij liet de directie over aan broer Hendrik, terwijl hij zelf het orgel bespeelde. De
generale kon – goede gewoonte in die tijd –
‘tegen een entree van vijftig cent ten voordele
der diaconie armen’ bezocht worden. Het eerste Manège-concert aan de Jonkerweg in 1902
bestond vrijwel geheel uit eigen composities,
waaronder het achtstemmige koorwerk Licht.
In 1917 stond zijn suite voor orkest In Gooilands
dreven op het programma. Het naar aanleiding
van de dood van broer Hendrik in 1917 geschreven Requiem werd in 1919 uitgevoerd. In 1931
werd Kees jr. ook nog de eerste dirigent van
de Hilversumse Orkest Vereniging (HOV), die
in 2021 haar 90-jarige bestaan hoopt te vieren.

Locatieproblemen Hilversum-Concordia
Bussum
Even problematisch als het eeuwige mannenen geldtekort was de concertlocatie in Hilversum: het Concertgebouw aan de Herenstraat
was te klein en de Manège (met klapstoelen)
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onverwarmd. Er werd uitgeweken naar gebouwen als De Harmonie, Hof van Holland en hotel
Jans. In 1936 werd Schouwburg Gooiland (annex
hotel) opgeleverd, een creatie van Jan Duiker,
goed voor een 700 zitplaatsen, maar het toneel
was klein en de akoestiek slecht. Toch vierde
Kees Andriessen jr. er op 17 maart 1939 zijn
50-jarige dirigentschap en voerde toen met de
HOV de Elias van Mendelssohn uit.
Bussum was meer bevoorrecht: daar verrees
in 1897 de cultuurtempel Concordia, schepping
van architect C.J.J. Kruisweg. Voor de feestelijke
opening zorgden de harmonie Crescendo (van
1891), het mannenkoor Caecilia, het Toonkunstkoor en de Bussumse Toneelvereniging.
Het jaar daarop kwamen Concordia en Toonkunst met dirigent Fred Roeske volop in de
schijnwerpers te staan op het tweedaagse muziekfeest van de MtBdT. Het nam een bijzondere plaats in de rij der muziekfeesten in, was
het enige Muziekfeest waar een opera werd uitgevoerd en wel van Von Glucks Orpheus […], een
gebeurtenis die, als zij een eerste stap is en door
anderen gevolgd wordt, van het grootste belang
voor de toekomst der Maatschappij geacht mag
worden (Van Dokkum).

Bachvereniging van Johan Schoonderbeek
A. Roeske (1868-1961) stond 57 jaar [sic!] voor
de Koninklijke Mannenzangvereniging Apollo in
Amsterdam, waarmee hij grote (inter)nationale
successen oogstte. Hij hield het maar drie jaar
uit bij het Toonkunstkoor in Bussum, 1896-1899.
Voor zijn opvolger bleef het koor dicht bij huis:
het werd de Naardense organist Johan Schoonderbeek (1874-1927). Deze maakte vanaf 1898
naam met de ‘Zomeruitvoeringen’ in de Grote
Kerk. Zijn muzikale voorliefde werd Bach. Hij
contracteerde in de slechte economische omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog (te)
dure buitenlandse solisten. Tot overmaat van
ramp moest hij om gezondheidsproblemen in
1919 en 1920 afhaken. In 1921 publiceerde hij
integraal in de Bussumsche Courant zijn lange
brief aan het Bestuur over het moeizaam werken met het koor [Bach!], de financiële moeilijkheden en zijn gezondheid: hij was voor 50%
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arbeidsgeschikt. Schoonderbeek richtte op 13
september 1921 de Bachvereniging op, Toonkunst als een gestrand schip achterlatend… de
financiële toestand was abominabel: een tekort van f 667,06. Vele Toonkunstleden gingen
mee naar de Bachvereniging. Gelukkig maakte
Bussum op een ‘buitengewone ledenvergadering’ een doorstart: de jonge Ernest W. Mulder
(1898-1959) werd de nieuwe dirigent.

50-jarige jubilea
Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van
het Toonkunstkoor Bussum hield de MtBdT haar
104e Algemene Vergadering in logement De
Rozeboom in Bussum. De Bussumsche Courant
deed er uitgebreid verslag van. Het bedrag per
lid aan de Algemene Kas werd wederom gesteld op f 1,10 (waarvan 10 cent voor het fonds
van Muzieklyceum Scheurleer). Het aantal afdelingen bedroeg dat jaar 38, met in totaal 6500
leden: Bussum 204, Hilversum 180 en Laren
100. Inzake de belangrijkste afdelingsuitvoeringen werd naast de Symphonie de Psaumes van
Strawinsky (Amsterdam), Lauda per la Natività
van Respighi (Leiden) en Das Unaufhörliche
van Hindemith (Rotterdam) de Symphonia Sacra van Ernst Mulder genoemd. Mulder had het
werk uit 1922/23, op zijn openingsconcert voor
het eerst uitgevoerd, omgewerkt voor koor, solisten, [versterkt] orkest en piano.
Het jubileumconcert vond op 24 juni 1933
plaats in het jeugdgebouw van de Nederlandse
hervormde kerk aan de Huizerweg, met werken
van Brahms, Reger, Hugo Wolf en Mulder zelf.
Vanwege de ruimte kon slechts toegang verleend worden op vertoon van het Toonkunstdiploma [1 of 2 personen] à f 2,30, maar de
generale was toegankelijk voor f 0,75. Liedjeszanger/Telegraafdichter Clinge Doorenbos (die
onder Schoonderbeek enige jaren viool in het
orkest had gespeeld) wijdde in de krant een gelegenheidsgedicht aan het ‘Oudje Toonkunst’:
Nu is ons oudje vijftig jaar…
‘Oudje’ is overdreven.
Want Toonkunst staat nog fier recht op
In ’t volle, mooie leven.

Maar toch – laat iedere Bussummer
Een beetje voor haar zorgen.
Dan zal z’ ook eens een zegen zijn
Voor het geslacht van Morgen.
Ook Kees Andriessen jr. vierde zijn gouden jubileum als dirigent, in 1939. Met voldoening
constateerde hij in het gedenkboek Hilversum
1324-1924 al dat hij erin geslaagd was om zonder
aanzien des persoons mensen uit verschillende
kringen in Toonkunst bij elkaar te brengen, een
vorm van verheffing van het volk. Ook anderszins had hij hart voor de zaak, betaalde zelf
in de slechte jaren van de Eerste Wereldoorlog
solisten. In 1919 besloot hij ‘zijn salaris niet te
toucheren om de afdeling te helpen’. Hij werd
wel Vader van Toonkunst Hilversum genoemd.
Na 53 jaar nam hij op 28 april 1942 in Grand
Théâtre Gooiland afscheid als koorleider met de
uitvoering van Die Jahreszeiten van Haydn. Zijn
zoon Eddy volgde hem op en was van 19421948 dirigent van Toonkunstkoor Hilversum. De
‘oudjes’ Toonkunst Hilversum en Bussum hebben intussen de respectabele leeftijd van 137 en
136 jaar bereikt. Waarvan akte!

Noten

1.

Gebruikte literatuur: Eduard Reeser, Een Eeuw Nederlandse muziek 1815-1915. Amsterdam, 1950, 1986
herz. dr., Marcus van der Heide, 125 jaar Toonkunstkoor Bussum. Bussum, 2008 en Jan Lamme, 18822012 Toonkunst Hilversum 130 jaar. Wel en wee van
een gerenommeerd koor. Hilversum, 2012.
2. Bronnen MtBdT: J.D.C. van Dokkum, Honderd jaar
muziekleven in Nederland, een geschiedenis van de
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bij haar
eeuwfeest 1829-1929. Amsterdam 1929. Aanvullingen hierop zijn de jubileumboeken bij het 125- en
150-jarig bestaan van MtBdT en Toonkunst-Nieuws
No.148, Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
1829-2004, 175 jaar impuls en vernieuwing, september 2004.
3. Zie het artikel van Paul van Reijen in het Gedenkboek over het 150-jarig bestaan. 1829-1979. Amsterdam 1979.
4. Nico (1845-1913) had zich als musicus in Haarlem
gevestigd en is de vader van pianist Willem Andriessen (1877-1964) en de kerkmusicus Hendrik
Andriessen (1892-1981).

5. Citaat uit A.N.J. Fabius, Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst van het dorp Bussum.
Bussum, 1917. Tussen januari 1877 en januari 1887
verdubbelde de bevolking tot 3000 zielen.
6. Marcus van der Heide, ‘Jacques Hartog, de eerste
dirigent van Toonkunst Bussum’, in: TVE 3, nr.1,
febr. 1985.
7. Hendrik dirigeerde ook het koor in de Sint Vitus,
waar Kees jr. organist was. Hij overleed jong, in
1917, en Kees nam het dirigentschap over. In 1926
werd deze taak overgenomen door zijn zoon Eddy
die hem in 1942 opvolgde als dirigent van Toonkunst Hilversum.
8. Heinze startte oktober 1885 in Bussum een Toonkunstmuziekschool met zestien leerlingen piano
(docent D.J.N. Gunters) en 30 leerlingen koorklasse (docent Heinze). Voor viool waren er nog te
weinig leerlingen. De school hield enkele jaren na
de attaque van Heinze op te bestaan: Gunters begon voor zichzelf en werd dirigent van de harmonie Crescendo. Tak werd de man van de Bussumse
Kwartetvereniging. De school werd in 1904 door
Schoonderbeek heropgericht. Zie Marcus van der
Heide, ‘De oorsprong van de Muziekschool in Bussum’, in: Contactblad Historische Kring Bussum,
jrg.1, nr. 1. december 1984.
9. Na zijn dood verrees in 1904 op de Brink in
Muiderberg een fraai Heinze-monument. In 1979
organiseerde het Comité Oud-Muiderberg een
Heinze-symposium en verscheen de Heinze-biografie van Klaes Sierksma.
10. Deze cantate werd in 2011 en 2012 door het Toonkunstkoor Utrecht opnieuw uitgevoerd in Naarden
ter gelegenheid van de Comeniuslezing. Reeser
(noot 1) over de in de negentiende eeuw gebruikelijke ballade/cantate: de cantate-ziekte heeft de
muzikaliteit (en trouwens ook de literaire smaak) in
ons land door en door vergiftigd (p. 119).

Drs. MARCUS VAN DER HEIDE is classicus en kenner
van de Gooise ‘letterkunde’. Hij is auteur van Bussum
door schrijversogen, werd bekroond met de Aanmoedigingsprijs van de gemeente Bussum en ontving in 2002
De Kleine Johannes. Als Gooibergpers is hij uitgever van
onder meer een dagboek van A.F. Pieck en 125 jaar Toonkunstkoor Bussum.
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VARA en volksontwikkeling
De arbeider laat zich niet verheffen
Huub Wijfjes
De socialistische beweging die in Nederland vooral na 1880 tot grote bloei kwam, streed
aanvankelijk geheel voor gelijkberechtiging in sociaaleconomische en politieke betekenis. De
arbeidersklasse moest zich primair van de onderdrukking door het kapitalisme bevrijden. Dat
resulteerde in een strijd van socialistische vakbonden om hogere lonen, kortere arbeidstijd (de
achturige werkdag werd in 1919 bereikt) en betere arbeidsomstandigheden. Daarnaast moesten
via de politiek ook andere levensomstandigheden verbeterd worden: volkshuisvesting, betaalbare
gezondheidszorg en scholing voor iedereen. Daarom stichtte de arbeidersbeweging ook geen eigen
scholen; men hechtte aan een openbare basisvoorziening die toegankelijk onderwijs voor iedereen
zou garanderen. Dat maakt de socialistische zuil afwijkend van andere zuilen, waarvoor onderwijs
juist een speerpunt was. Die afwijking bestond niet voor de culturele kant van de verzuiling, want
daar ontwikkelde de socialistische beweging na 1900 juist heel veel eigen organisaties.

Volksontwikkeling en socialisme
De socialisten associeerden het begrip ‘cultuur’
aanvankelijk met de aan het kapitalisme verbonden burgerlijke of bourgeois cultuur waarvan de arbeidersklasse buitengesloten was. Arbeiders genoten immers nauwelijks onderwijs
en de grote uitingen van burgerlijke cultuur
zoals toneel, schilderkunst, muziek, literatuur
of architectuur, waren voor hen financieel en
sociaal onbereikbaar. Maar er was wel het besef
dat de strijd niet alleen met politieke middelen gestreden kon worden. Ook arbeiders stelden zang, toneel en ander vermaak op prijs en
om dat een beetje dienstbaar te maken aan de
grote strijd probeerden sommige partijleden
organisatorische kaders te scheppen. Zo werd
in Amsterdam op 27 januari 1897 het koor Stem
des Volks opgericht, aanvankelijk alleen voor
mannen, maar spoedig ook voor vrouwen en
kinderen. Vervolgens kwamen er ook een Bond
van Arbeiders-Muziekvereenigingen (1910) en de
Bond van Arbeiders Toneelvereenigingen (1917).1
Het besef groeide dat het volk niet alleen
door onderwijs kon worden ontwikkeld, maar
ook door middel van cursussen, goedkope
leesbibliotheken en volksconcerten. Zo richtten
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Wibaut en Colijn voor de microfoon.

SDAP-politici zoals P.L. Tak, F. Wibaut en W.
Bonger in 1904 Kunst aan het Volk op en begon Leo Simons in 1905 met de Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, waarvan het
fonds Wereldbibliotheek de belangrijkste zou
worden.2 Dat leek te passen bij een beweging
voor volksontwikkeling die eind negentiende
eeuw vanuit verlichte burgerlijke kringen was
opgekomen. In 1913 had een aantal hoogleraren zelfs een Volksuniversiteit opgericht waar

het gewone volk zonder toelatingseisen informatieve cursussen kon volgen.3 Achter
dergelijke initiatieven vermoedden sommige marxisten een heimelijke strategie
van de bourgeoisie om de bestaande orde
in stand te houden. In hun ogen wilden
de hoogleraren de arbeiders alleen maar
beschaving bijbrengen om de dreigende
anarchie en revolutie te keren. In plaats
van revolutionaire strijders met primitieve
driften, moesten arbeiders eigenlijk gewone beschaafde burgers worden. Nee, zo
meenden die marxisten, wilde je echt een
nieuwe en socialistische maatschappij creëren dan moest de bourgeoisiecultuur als
een onderdeel van het kapitalisme worden
bestreden om ruimte te maken voor een
proletarische cultuur.

De potentie van de radio
Deze opvatting had een grote betekenis voor
de oprichting van socialistische ontwikkelingsorganisaties zoals een eigen dagblad (Het
Volk in 1900), de jeugdbeweging Arbeiders
Jeugd Centrale (AJC, 1918), het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling (IVAO, 1924), de Nederlandse Arbeiders Sportbond (NASB, 1926)
en uitgeverij De Arbeiderspers (1929).4 In dat
kader werd eind 1925 ook een club voor radioamateurs opgericht die Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA) ging heten. Een
aantal technisch geïnteresseerde socialisten
had immers gemerkt dat de brandnieuwe radiotechniek een enorme potentie had om de
socialistische idealen te gaan verspreiden. Vrijwel onmiddellijk waren in die VARA mensen actief die uit het jeugd- en volksontwikkelingwerk
kwamen. AJC-functionaris en VARA-secretaris
Gerrit Jan Zwertbroek wees in september 1925
bijvoorbeeld op de betekenis van de radio voor
volksopvoeding en voorlichting. Radio kon ook
bijdragen tot de verbroedering der volkeren en
het inzicht der menschen verhelderen door onbevooroordeeld nieuws te verspreiden. Voor de omhoogstrevende arbeidersklasse maakte de radio
het mogelijk te genieten van edele kunst die tot
dusverre slechts voor gespekte beurzen was gere-

Een ‘paedagogisch concert’ van de muziek
pedagoog Piet Tiggers.

serveerd.5 En de razend populaire Amsterdamse
wethouder Floor Wibaut sprak op de eerste uitzendavond van de VARA op 7 november 1925
in een half uur durende redevoering over de
ontzaggelijke kultureele beteekenis van de radio.6
De rest van die avond getuigde van het verlangen om via de radio cultuur bij de arbeiders
te brengen. Naast orkestrale muziek van burgerlijke componisten zoals Beethoven, Bizet en
Strauss droeg de bekende voordrachtskunstenares Liesbet Sanders-Herzberg enkele socialistische gedichten voor van C.S. Adama van
Scheltema (De Daad), Henriette Roland Holst
(De vrouwen moed) en Margot Vos (De eerste
mei). Maar de meeste tijd ging toch heen met
de curieuze minstreel Geert Dils. Deze luit- en
theorbespeler genoot enige bekendheid, doordat hij de lezingen over volkscultuur van de eerste socialistische burgemeester in Nederland,
Klaas ter Laan, muzikaal begeleidde, gekleed
in een quasi-middeleeuws kostuum. Dat leek
weinig met het socialisme te maken te hebben,
maar de kenner wist beter. Vooral in de jeugdbeweging greep men graag terug op de traditionele volksmuziek. De liedbundel De Lijster
die muziekpedagoog Piet Tiggers in 1925 voor
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de AJC samenstelde, bevatte bijvoorbeeld voor
70 procent oud-Nederlandse volksmuziek,
waaronder de nummers die Dils op de eerste
VARA-avond zong, zoals Zeg kwezelken, wilde
gij dansen, Meideke jong, mijn maagdeken teer
en Des winters als het reghent.
Het was de opmaat naar een radioprogrammering die, naarmate de VARA groter werd,
steeds meer een combinatie probeerde te maken van cultuurspreiding en verantwoord amusement. Van het nut daarvan was lang niet iedere socialist overtuigd. Zo vond de grote
vakbondsman Henri Polak de radio vooral vermaak dat een arbeider van de serieuzere zaken des levens kon afleiden. Hij vreesde dat
de radio een beletsel zou zijn voor het intens
genieten van goede literatuur, aandachtige studie
[…] de beoefening der muziek en het bezoek aan
uitvoeringen. Radio was in zijn ogen een van die
surrogaten van deze dagen die het lawaai, de onrust, het gejaag en de rumoerigheid van het moderne leven vergroten.7
Onverkwikkelijke ruzies
Maar bij de VARA zou het verheffingsideaal altijd een belangrijke rol blijven spelen, want het
paste goed bij de idealen van de arbeidersbeweging en programmamakers merkten aan de
reactie van luisteraars dat zoiets wel degelijk
werd gewaardeerd. En dus stak de VARA veel
energie in die taak. Vele cursussen werden voor
de radio opgezet, ook voor wat men ‘specifieke
groepen’ noemde zoals vrouwen, kinderen, esperantisten, muziek- en natuurliefhebbers en
belangstellenden voor politieke filosofie. Voor
sommige van die cursussen werkte de VARA samen met het eigen IVAO; in 1932 zond de VARA
bijvoorbeeld 32 programma’s uit namens het
IVAO. Samen ontwikkelden ze Esperantolessen en de zogeheten Radio-leergangen over thema’s als ‘Kapitalisme’, ‘Imperialisme’ en ‘Het
Beginselprogramma van de SDAP’. Maar eind
jaren twintig zocht de VARA ook contact met de
burgerlijke Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, die over een mooiere infrastructuur en
sprekers met een breder repertoire beschikte.
Omdat die club ook contacten met de AVRO
had, leidde dat tot onverkwikkelijke ruzies in
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de omroepwereld. Dat liep zo hoog op dat de
Bond in 1931 dan maar besloot een eigen omroep op te richten: de Radio Volksuniversiteit
(RVU).8 Deze omroep zou meer dan zeventig
jaar cursorische uitzendingen verzorgen, totdat men in 2010 werd gedwongen op te gaan
met Teleac en NPS in de omroeporganisatie
NTR.

Spruitjes en appelmoes
Inmiddels besefte de VARA steeds meer dat
een combinatie van zwaar en licht de beste
methode was om de verheffingsidealen te verwerkelijken. Zoals een kind nooit uit zichzelf
de bittere (maar gezonde) spruitjes zou gaan
eten, zo wisten vele ouders dat de kost wel naar
binnen ging, als ze overdekt werd met zoete
appelmoes. Dat uitgangspunt kon men ook op
zware cultuur loslaten. Dus in plaats van het
voor de radiomicrofoon hoofdstuk voor hoofdstuk voorlezen van een sociaal-realistische roman, kon men beter aan de schrijver en een
ervaren radiomaker vragen om er een meeslepend hoorspel met geluidseffecten van te maken. Nog beter was het om speciaal voor de
radio hoorspelen te schrijven, waarin op subtiele wijze een socialistische boodschap was
verwerkt. Dat genre zou de VARA de meeste
beroemdheid opleveren, voor de oorlog al met
de reeks Ome Keesje en na de oorlog vooral
met De Familie Doorsnee, Pension Hommeles, Ja
Zuster Nee Zuster, Zeg ‘ns AAA en Kinderen geen
Bezwaar. In dergelijke series werden soms zeer
controversiële maatschappelijke onderwerpen
verwerkt, zoals de positie van de vrouw, homoseksualiteit, ongewenste zwangerschap, multiculturaliteit, alleenstaande ouders, criminaliteit uit armoede en ontspoorde kinderen.
De sandwichformule
Zo ontstond de sandwichformule: het verpakken van zware kost in lichte en onderhoudende
vormen. Karakteristiek voorbeeld was het opzichtig nichterige personage Fred, dat Wim Ibo
en Annie M.G. Schmidt in 1957 in De Familie
Doorsnee introduceerden. Terwijl het blad van
de homovereniging COC het optreden van Fred

(gespeeld door de hetero-acteur Coen Flink)
‘prachtig emanciperend werk’ vond, omdat
nu eindelijk eens een homo in een gewone
alledaagsheid werd opgevoerd, presenteerde
de VARA-leiding Fred met zijn belangstelling
voor bloemen schikken en kralen, zijn kreetjes en
niet-mannelijk opmerkingen als een lieve jongen,
die met het wel en wee van de familie zo spontaan
meeleefde.9

dy’s grootste hit was bijvoorbeeld Zoek de zon
op, die is zoo fijn:
Als het zonnetje weer schijnt,
En de kou loopt op z’n eind,
Krijg je het heerlijke gevoel,
Alsof de crisis ook verdwijnt.
Dat ging wel degelijk over de maatschappij,
want de crisis van de jaren dertig bracht grote
werkloosheid en armoede. Sommige socialisten ergerden zich echter als ze via de VARA te
horen waren, want de crisis was een barre realiteit voor arbeiders en die moest de VARA dus
niet negeren, maar juist bestrijden door middel
van sociale of politieke actie. Deze critici hadden liever dat de arbeiders dezelfde boodschap
om de zon op te zoeken strijdbaarder beleefden, zoals in een van de populairste socialistische strijdliederen, Eens, geschreven door vakbondsleider Jan Oudegeest:
Eens komt de klare schone dag,
als ’t volk zijn boeien breekt,
Als door de traan de blijde lach,
Der vreugde krachtig breekt,
Als na de droefheid en de smart,
De vreugde woont in ’t menschenhart,
Dan komt een schone dag.

Dilemma’s

‘Verantwoord amusement’, gebracht door de
V.A.R.A.-musici.

De sandwichformule paste de VARA ook toe in
de muziekprogramma’s. De VARA investeerde
heel veel in het in stand houden van eigen orkesten en ensembles die klassieke muziek en
‘serieuze’ muziek konden brengen. Maar diezelfde ensembles moesten ook in staat zijn om
populaire muzieksoorten te brengen of populaire volkszangers te begeleiden. Zo bracht de
VARA voor de oorlog ook Louis Davids voor de
microfoon die zong over ‘de kleine man met
z’n confectiepakkie aan’. Ook de gebroeders
Lou Bandy en Willie Derby zongen hits die op
grammofoonplaat veel verkochten. Lou Ban-

De worsteling tussen licht en zwaar bleef de
VARA kenmerken en dat leidde dus tot grote
dilemma’s. De grote man van de AJC, Koos
Vorrink, waarschuwde in 1935 in een brochure
over de feestcultuur van de arbeidersbeweging,
dat concessies aan de populaire cultuur grenzen had: Daarom geen toneelstukken, voordrachten en liedjes, die naar inhoud en strekking grof
en dubbelzinnig en dus minderwaardig zijn en
onze beweging te schande maken. Daarom ook
geen zoetelijke, sentimentele vuiligheid van een
lach en een traan, die met waarachtige humor
en fijngevoeligheid niets heeft uit te staan.10 Dat
was hetzelfde argument waarmee in de jaren
vijftig VARA-radiobaas Jan Broeksz het uitzenden van de meeste Jordaanliederen verbood.
Het Jordaanlied was in de jaren vijftig enorm
populair door toedoen van zangers als Willy

243

Het maandblad van de Radio Volks Universiteit
(1938).

Alberti en Johnny Jordaan. Het was een liedgenre dat arbeiderslevens bezong en aandacht
vroeg voor sociale misstanden, maar de VARA-leiding had er bezwaar tegen, als uit die
bezongen ellende geen uitweg werd geboden.
Broeksz vond dat de VARA-programma’s in de
eerste plaats gericht moeten zijn op de massa der
luisteraars en ze dienen naast de noodzakelijke
verstrooiing en ontspanning, zoveel elementen in
te houden, waardoor een totaal programma ontstaat, dat juist voldoende staat boven het geestelijke niveau van de gemiddelde luisteraar, dat het
hem voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor
zijn geest biedt.
Daar viel het Jordaanlied dus niet onder.
Broeksz vond vooral de liederen die het dagelijkse leed smartelijk uitschreeuwden (en
die dus niet voor niets ‘smartlappen’ werden
genoemd), de hoop de bodem in sloegen dat
‘de mens zich ook geestelijk zou verrijken’. Op
dergelijke Jordaanliedjes deinde de arbeider in
de Amsterdamse kroegen wellicht lekker weg
uit de realiteiten van alledag, maar het was in
zijn visie ‘het bedellied van de verdrukte klasse’
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dat berusting, apathie, drankgebruik en diefstal
predikte met regels als: ‘Hei je geen geld, dan
jat je het maar’, ‘Nog een glaasje op en neer,
want als je dood bent gaat het niet meer’ of
‘Liever in Mokum zonder poen dan in Parijs
met een miljoen’.11
Gelukkig voor Broeksz en de Amsterdamse
VARA-afdelingen – die bemerkten dat de restricties op dit vlak de ledenwerving in Amsterdam hinderden – waren dergelijke teksten
slechts in een deel van de Jordaanliedjes te vinden, dus de VARA kon wel degelijk voorbeelden uit dat repertoire laten horen. Ook had de
VARA bepaald geen bezwaar toen enkele jaren
later het Amsterdamse volkstype Willem Parel
(gespeeld door Wim Sonneveld) een enorm
succes boekte door optredens in het populaire
zaterdagavondprogramma Showboat. Datzelfde gold weer dertig jaar later toen de VARA
de volkszanger André Hazes binnen haalde als
een nieuw boegbeeld van de televisieavonden.
Helaas bleek Hazes een misgreep, omdat de
man fijn kon zingen maar niet tot iets anders
in staat bleek.

Kentering en continuïteit
Het verheffingsideaal was schitterend, maar
hoe het te realiseren was dus vers twee. De
pragmatici wezen op de realiteit van alledag.
De arbeider laat zich niet verheffen, schreef medewerker klassieke muziek Hans Kerkhoff, die
wil dat niet; die wil worden vermaakt.12 Maar de
idealisten bleven het wel proberen, want de
centrale doelstelling van de VARA bleef om de
cultuur bekendheid te geven bij het volk. In
dat verband werd als een ideaal programma
gezien de radiocultuurrubriek Artistieke staalkaart (1946-1977). Daarin ontvingen schrijver
Max Dendermonde en musicoloog Rutger
Schoute schrijvers, musici en kunstenaars om
de nieuwste publicaties te bespreken. Het programma zou een echte VARA-traditie op de
radio gaan vormen, ook al werden de titels,
opzet en presentatie na 1977 veranderd in Het
zout in de pap en Ophef en vertier. Maar zonder
omlijsting in belendende programma’s door
de populaire Ramblers, organist Cor Steyn, het

rumba-orkestje van Malando, combo Accordeola en sfeerzanger Max van Praag ging dat toch
niet.
Vanaf de jaren zestig leek de VARA met deze
formules echter in toenemende mate buiten de
tijd te staan. Vooral het ideaal om het volk te
verheffen kwam steeds meer over als een gedateerde vorm van paternalisme. De jeugd eiste
hitmuziek via de radio en de televisiekijker viel
vooral voor grote shows waarin steeds grotere
prijzen te winnen waren. De opkomst van de
TROS (1966) als algemene omroep ‘die mensen geeft waar ze om vragen’, dwong de VARA
letterlijk naar ‘vertrossing’.

Moderne praatprogramma’s

Matinee op de vrije zaterdag
Jan Broeksz had zich nog met hand en tand
tegen de popularisering verzet. In 1961 was hij
bijvoorbeeld begonnen met een ambitieus plan
om op de vrije zaterdag een verantwoorde culturele tijdspassering te bieden. Zaterdag was
vanouds al de VARA-dag, maar nu de rijksoverheid in dat jaar zaterdag tot een vrije dag voor
alle ambtenaren had verklaard en het bedrijfsleven in rap tempo volgde, wilde Broeksz dat de
VARA de drempel naar de concertzaal zou verlagen. De dure omroeporkesten konden zo ook
eens buiten de deur optreden. De door Hans
Kerkhoff geprogrammeerde Matinee op de vrije
zaterdag kwam voor het eerst op 23 september
1961 vanuit het Concertgebouw met muziek van
Wagenaar, Liszt, De Falla en Ravel, uitgevoerd
door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroep Koor onder leiding van Jean Fournet. Waar
een normaal concert in het Concertgebouw
acht gulden kostte, was de prijs voor een Matinee-concert bepaald op drie gulden voor een
gewoon concert (een opera kostte zes gulden);
een abonnement was te krijgen voor 7,50 gulden per vier concerten.
Het prestigieuze programma was in de eerste jaren geen groot succes; de zaal was met
1100 mensen halfvol. De laagopgeleide en weinig verdienende mensen op wie de VARA had
gemikt, lieten het afweten. Maar de trouwe
concertganger uit de culturele bovenlaag ook,
want die vreesde de vreselijkste sfeer bedervende toestanden bij de ‘arbeidersconcerten’.

Ook op ander vlak bleef de VARA zoeken naar
nieuwe vormen die de brug moesten slaan
tussen idealen en amusement. De meest geslaagde pogingen daartoe waren te zien op televisie en dan met name in het informatieve
genre. In de jaren zestig introduceerde de
VARA een type modern vormgegeven praatprogramma, waarin in onderhoudende vorm
soms zware onderwerpen werden aangesneden. Zoekend naar een presentator voor een
op Engelse en Amerikaanse leest geschoeide
talkshow die ‘luchtig maar met mate serieus’
moest zijn dacht men aan Mies Bouwman,
die al vele populaire quizprogramma’s voor
tv had gemaakt. Meerdere keren had zij te
kennen gegeven wel eens iets meer serieus te
presenteren. Het resultaat was Mies en scène
(1965-1969) op zaterdagavond. Het draaide
allemaal om mensen in het nieuws, sporters,
schrijvers, artiesten en ook politici. Vooral dat
laatste element was voor de VARA aantrekkelijk, want nu konden ook PvdA-politici hun
menselijke kant tonen in een weinig kritische
omgeving. Dat Bouwman en haar redactie dat
ook wilden met politici van andere partijen
zoals D66-leider Van Mierlo, nam men op de
koop toe. Vooral vanuit de S-vormige stoel
werkte het vermenselijken van de politiek erg
goed, omdat Bouwman de geïnterviewde van
zeer nabij in de ogen keek en tien ‘leuke vragen’ stelde. Het waren geen kritische ondervragingen; de presentatie van Bouwman was
volgens de kranten ‘minzaam, attent, ad rem,

Hoewel het publiek uiteindelijk in groteren getale kwam opzetten, liep het voor de Matinee
tot in de jaren zeventig niet storm. Zelfs de
populaire operetteserie in het tweede seizoen
trok maar gemiddeld zeshonderd belangstellenden.13 Aan de publieksdoelstelling voldeed
de Matinee dus niet, maar programmatisch viel
ze goed bij de recensenten en in het culturele
veld, die de serie meer en meer zagen als een
fraaie aanvulling op het concertaanbod. En de
kwaliteit van de omroeporkesten steeg aanzienlijk door de invloed van de gastdirigenten.

245

slagvaardig, rustig, sportief, intelligent, warm,
weerbaar en charmant’. Door toeval kon echter wel degelijk een controversieel gesprek
ontstaan, zoals bleek uit het gesprek met de
Amsterdamse PvdA-burgemeester Gijs van
Hall op 19 maart 1966, dat leidde tot zijn politieke val een jaar later.
Het was het soort van gesprekken waarvan alle makers van talkshows zouden blijven dromen: spontaan, vol emotie, lichtelijk
chaotisch, nieuws makend, midden in het
maatschappelijk debat en dermate kritisch
ten opzichte van autoriteiten dat die van hun

De Wereld Draait Door
Het praatprogramma paste perfect in het
nieuwe VARA-profiel: een niet partijgebonden,
cultureel-progressieve omroep. Na de jaren
tachtig zou dat leiden tot een programmering
waarin voortdurend maatschappelijke en controversiële onderwerpen op een onderhoudende manier aan de orde werden gesteld. Dat
kon door middel van cabaret en satire (waarvan
het programma Kopspijkers het grootste succes
zou boeken) en de shows van Paul de Leeuw.
Maar de talkshow bleek de meest ideale vorm.
Nadat de talkshow van Sonja Barend nog een

Hedendaags nieuws & amusement: ‘De Wereld Draait Door’.

voetstuk vielen. Die traditie werd in de jaren
zeventig doorgezet door de talkshow van
Sonja Barend. In een losse café-achtige setting zouden gewone mensen met een scherpe
mening kunnen meepraten over een heikel onderwerp, dat best ook goed nieuws zou kunnen bevatten. Sonja’s Goed Nieuws Show en de
opvolgers Sonja op maandag, Sonja op dinsdag
(enzovoort) bleek een gouden greep te zijn.
Aanvankelijk tweewekelijks, maar sinds 1978
elke week uitgezonden, trok het gemiddeld
meer dan vier miljoen kijkers. Daarmee werd
het de stamtafel van Nederland waar over onderwerpen werd gepraat die nog lang en fel
werden nabesproken.

246

tijdje was doorgegaan in het dagelijkse Barend &
Witteman, werd in 2004 een totaal nieuw format
ontwikkeld. Het jonge-honden-mediabedrijfje
CCCP, dat voor SBS het nachtelijke experiment
SixPack had gemaakt, leverde het idee om maar
liefst veertig streng geformatteerde, maar ogenschijnlijk spontane, items in drie kwartier flitsend aaneen te schakelen.
Het aantal items werd uiteindelijk teruggebracht, De Wereld Draait Door ging op 10 oktober 2005 van start als een poging het oude met
het nieuwe te combineren. De Wereld Draait
Door trok in 2006 meer dan een half miljoen
kijkers. Matthijs van Nieuwkerk was van meet
af aan de belangrijkste presentator, aanvankelijk samen met Francisco van Jole, maar die

laatste slaagde er niet in een toon te vinden
die hemzelf of de kijker bevrediging gaf. Incidenteel verzorgden ook andere presentatoren
een aflevering. Op maandag noemde Claudia
de Breij zich ‘maandag-Matthijs’, hetgeen de
zware rol van Van Nieuwkerk accentueerde.
Tegenover RTL-Nieuws kwam De Wereld Draait
Door goed uit de verf. Eind 2006 overschreed
het programma een miljoen kijkers. Het programma was een prettig doorbladerbaar ‘tijdschrift’, dat cultuur of andere zwaardere onderwerpen opdiende in hapklare brokken en dat
niet al te moeilijk deed over de problemen in de
wereld. De kijkers konden zich aan de hand van
Van Nieuwkerk snackend een weg eten langs
lichte en zwaardere kost, waarbij de presentator hen altijd vaarwel zei met het gevoel dat het
zo slecht nog niet ging in de wereld. De kranten
typeerden hem dan ook unaniem als de altijd
vrolijke scholier […] die zijn blije jongensachtigheid
nooit is kwijt geraakt.14
Iedere commerciële omroep trok aan Van
Nieuwkerk en ook op de schnabbelmarkt was
hij zeer gewild. Geheel tegen de gewoonte van
de VARA in, mocht hij er dan ook bezigheden
naast blijven doen zoals de PopQuiz a GoGo en
Top 2000 aGoGo bij de NPS/NTR. Begin 2008
werd Van Nieuwkerk exclusief gecontracteerd
om dagelijks de presentatie van De Wereld
Draait Door op zich te nemen, omdat hij een
zeldzaam presentatietalent paart aan intelligentie en een brede belangstelling. Want de kritiek
fixeerde nog al eens op de luchtigheid, hijgerigheid en snelheid, maar het programma ging de
meest complex wetenschappelijke of elitair culturele onderwerpen niet uit de weg. Voor speciale onderwerpen zoals kunst en wetenschap
schiep het programma zelfs spin offs, waarin
soms zeer diep en langdurig werd ingegaan
op zeer complexe onderwerpen. Daarvoor gemiddeld meer dan 1,5 miljoen kijkers aan zich
te binden was een prestatie van formaat in de
enorm gegroeide mediawereld waarin gemakkelijke keuzes veel meer voor de hand lagen
dan ooit. Van Nieuwkerk werd daarmee onmiddellijk de best betaalde VARA-presentator
in de informatieve hoek, hetgeen een sluimerende vulkaan aan maatschappelijke onvrede

opleverde. Want waarom moest iemand die
aan publieke idealen werkte, met publiek geld
zoveel verdienen?

Verheffing in welke vorm?
Achter deze vraag schuilt de grootste vraag
die de VARA (in 2017 gefuseerd met BNN)
na meer dan negentig jaar nog steeds stelt:
waar ligt de balans tussen de boodschap en
de vorm? Het bevoogdende uitgangspunt om
het volk te verheffen door het moeilijk verteerbare kost voort te zetten is allang verlaten en
in 2002 is bijvoorbeeld de Matinee aan andere
omroepen overgedaan. Maar een omroep zoals BNN-VARA heeft nog steeds de drive om
maatschappelijk relevant en herkenbaar te
zijn. Al te zwaar moet het niet worden, want
de kijk- en luistercijfers moeten op peil blijven.
Zo stopte de VARA in 2003 met het culturele
radioprogramma Ophef en vertier, omdat er te
weinig luisteraars waren. Presentatrice Clairy
Polak protesteerde nog wel, omdat ze vond
dat de publieke omroep de dure plicht heeft om
programma’s te blijven maken voor kleinere doelgroepen. Zeker ook op het gebied van kunst en
cultuur in de breedste zin van het woord en juist
in een tijd waarin die begrippen steeds verder worden versmald en aangetast. Maar Ophef en vertier haalde het gehele jaar slechts 0,1 procent
luisterdichtheid (12.500 luisteraars).
De publieke omroep als geheel programmeert tegen deze kijk- en luistercijferdruk in
nog voldoende om voor die kleine groepen
aantrekkelijk te blijven. Maar verheffing van de
massa (als men dat gedateerde woordgebruik
wil hanteren) kan alleen maar in de combinatie
van een zeker engagement en creatief vormbesef. Het volk (of: de moderne burger) wil zich
inderdaad niet laten verheffen, maar het wil wel
een herkenbare en spraakmakende omroepinhoud. De VARA is er in de loop der jaren redelijk goed in geslaagd programmaformules te
vinden die het traditionele verheffingsideaal in
zeer moderne en blijvend publieksvriendelijke
vorm gieten. DWDD is daarvan een subliem
voorbeeld, maar de quizzen Twee voor twaalf
en Per seconde wijzer slagen er al ook meer dan
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vijftig jaar lang in om boeiend te zijn voor miljoenen, terwijl ze eigenlijk ontwikkeld zijn vanuit een klassiek verheffingsideaal: parate kennis kan iedereen succesvol maken en als je het
even niet paraat hebt, zoek je het op.
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Wally Moes, een sociaal bewogen kunstenares
Maria Boersen
Kunstenaars uit de Larense school schilderden portretten, interieurs en landschappen waarin
de autochtone bevolking figureerde. Hun bedoeling was een idyllisch plaatje te schetsen.
Maar Wally Moes voelde met het leven van de Larense bevolking mee, met hun strijd om het
bestaan. Zij was betrokken bij de autochtone bevolking. Dat is te zien in haar schilderijen, nog
meer in haar schrijfkunst en in haar manier van omgaan met de plaatselijke bevolking.

Jeugd en studietijd van Wally Moes
Wilhelmina Walburga Moes is geboren in Amsterdam op 16 november 1856. Wally groeide
op in een welgesteld milieu aan de Oudezijds
Voorburgwal in Amsterdam.1 Haar ouders waren de koopman in manufacturen August Moes
en Maria Breitenstein, die van Duitse afkomst
was. Toen Wally negen jaar oud was, stierf
haar vader. Al jong volgde zij tekenlessen. Op
vijftienjarige leeftijd ging ze een jaar naar een
kostschool in Duitsland. Verder bracht Wally,

zoals vele meisjes uit gegoede milieus, haar
tijd door met logeerpartijen, teken- en taallessen, piano spelen en zingen. In 1876 ging zij
naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunst
in Amsterdam. Op de academie leerde zij de
schilderes Arina Hugenholz kennen, die zich
later (in 1885) op aanraden van Anton Mauve
in Laren zou vestigen. Wally onderbrak haar
studie twee keer voor verblijf in het buitenland.
Zij werkte onder andere op het atelier van de
landschapsschilder Richard Burnier te Dusseldorf.
In 1882 vertrok Wally, op aanraden van de toen
al bekende portrettiste Thérèse Schwartze, naar
München. Wally had in München een eigen atelier, waar ze werkte onder leiding van de schilder Max Thedy. Daarna voltooide ze haar studie
aan de Rijksacademie, waar August Allebé directeur was. In deze periode begon Wally genrestukken en portretten te verkopen. In 1884
werd zij uitgeschreven aan de Rijksacademie.
Korte tijd verbleef Moes met Schwartze vervolgens in een appartement met atelier in Parijs.
Ze bezochten andere kunstenaars, musea en
tentoonstellingen. Daarna keerden ze terug
naar Amsterdam. Wally verbleef daar korte tijd
bij haar moeder in de P.C. Hooftstraat.

Vertrek naar Laren

Wally Moes, portret van Thérèse Schwartze
(‘Singermuseum’, Laren).

In 1884 bezocht Wally Laren, op uitnodiging
van Etha Fles, kunstenares en kunstcritica.
Wally ging naar wat zij het primitieve dorpslogement met het uithangbord De Vergulde Postwagen noemde en ontmoette daar een groep
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schilders: Anton Mauve, Max Lieberman en
Jan Veth. Met Jan Veth zou zij haar leven
lang bevriend blijven.2 In haar memoires
beschreef zij de indruk die Laren op haar
maakte. Zij vond dat van het oude dorp
een stille bekoring uitging. Zij beschreef de
kerkbrink, de waterplas daar en de lommerige iepen, rondom de brink de kleine huisjes, de kerk en de kloosterschool en verderop de kleine en grote boerderijen. En de
schapen die ’s ochtends naar de hei liepen
en ’s avonds terugkeerden.
In de huizen was alles nog zoals het honderden jaren geweest was. Het vuur brandde onder de grote schouw direct op de plaat of in de
vuurpot waarboven de ketel hing, de vloeren
waren veelal nog van rode estriken en de muren gewit. Oude kabinetten en bureaus, hoe
vervallen en uit het lood gezakt dan ook, gaven iets eerwaardigs aan de vertrekken, en de
luid tikkende hangklokken met hun verweerde
wijzerplaten en blinkende gewichten verhoogden
de gezelligheid. De bevolking was bijna uitsluitend katholiek. Communieplaten, portretten van
de paus en voorstellingen uit het leven der heiligen
hingen aan de muren en wijwaterbakjes naast de
bedsteden, terwijl Maria- en andere beeldjes op de
bureaus prijkten. Dat alles bij elkaar gaf een bont
en toch harmonieus geheel waarin de bewoners
wonderwel pasten.
Ook gaf zij een nauwkeurige beschrijving van
de Laarder bevolking:
De bevolking leefde voor een groot deel van weven en spinnen, in fabrieken en thuis. De bazen
hielden er allen een grote winkel op na, waar alles te krijgen was en ieder moest op straffe van
ontslagen te worden alles kopen bij zijn baas, die
het heel vanzelfsprekend vond grove woekerwinsten te maken. En daar de lonen heel laag waren
werd er grote armoede geleden. Toch was het een
opgeruimd luchthartig volkje, dat gesteund en getroost door zijn eenvoudig geloof, de dingen dezer
aarde niet zwaar liet wegen […]. Ik zag ook hoe
ongezond die schilderachtige, bouwvallige woningen waren en hoe onbeschrijflijk vuil de mensen.
De kleine kinderen werden door onkunde verwaarloosd, zieken en ouden van dagen bleven zonder
hulp. Het ongezonde bedrijf dat zo mooi om te
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Wally Moes, ‘Affectie’.

schilderen was, veroorzaakte veel tering, en bijna
in elke familie waanzin en idiotisme. De armoede
was groot, de gedwongen winkelnering een schandaal, de onwetendheid ongelooflijk kras, waarin
de geestelijkheid geen verandering zocht te brengen. Vele kinderen gingen zelden of nooit naar
school en vele volwassenen konden lezen nog [sic]
schrijven. En al vonden deze eenvoudigen van ziel
dan ook veel troost in hun geloof, het bijgeloof,
dat even vast zat, bezorgde hun weer veel angst.3
Verwant aan de arme Laarders
In een wedstrijd, uitgevaardigd door Arti en
Amicitiae behaalde Wally in 1884 met Spelende
kinderen de eerste plaats. Zij ontving de Willink
van Collenprijs hiervoor. In 1886 heeft Wally
met Etha Fles een tijd in een gehuurde villa aan
de Naarderstraatweg in Laren gewoond naast
Anton Mauve. Maar zij vertrok toch weer naar
Amsterdam. Misschien omdat zij daar meer
portretopdrachten kon krijgen?4 Maar Laren
bleef trekken. Etha Fles schreef in 1911 dat de
Laarders haar modellen bleven. [Door] de poëzie van deze dorpsbewoners, de echtheid van hun
sentiment waren haar de Laarders sympathiek: zij

voelde zich aan deze menschen verwant en begon
hun leven mee te leven. Deze Gijsje, Mietje en
Janus waren niet alleen haar modellen, maar ook
haar vrienden.5
In 1898 vestigde Wally zich definitief in Laren.
Zij had een eigen atelier, Klein Lindenhof (nu
op Oude Naarderweg 8), en woonde aanvankelijk, zoals veel kunstenaars, in het logement
op de Brink, het latere hotel Hamdorff. Zij beschreef de sfeer als ‘genoeglijk’. De weduwe
Hamdorff werd in die tijd geholpen door haar
dochter Leentje en haar later bekende zoon Jan
Hamdorff. De schilders aten aan de tafel apart.
Volgens Wally omdat zij niet tot de dames en
heren gasten behoorden. In die tijd ontmoette
zij opnieuw Anton Mauve, Arina Hugenholtz
en Max Lieberman.6 Na verloop van tijd liet
Moes naast het witte, houten atelier (wat nu
Oude Naarderweg nummer 10 is) een woning
bouwen, Lindenhof.7

Het schilderwerk van Wally Moes
Etha Fles beschreef het schilderwerk van Wally
Moes. De mens was altijd het uitgangspunt
in de binnenhuizen die zij schilderde. Volgens
Fles begon Wally bewust ernaar te streven iets
van de fijne kant van dit volk te geven, zooals
zij het zag en begreep.8 Wally had minder aandacht voor het uiterlijk schoon volgens Fles. In
de publicatie Gooise vrouwen in de kunst wordt
een wat meer genuanceerd beeld gegeven van
het schilderwerk van Wally Moes. Daarin staat
dat zij erg succesvol was in het schilderen van

intieme taferelen. Zij probeerde zich, onder andere onder invloed van Mauve, los te maken
van haar academische gedetailleerde stijl en
meer te werken vanuit kleur. Maar zij staakte
deze pogingen na kritiek van de schilder Paul
Gabriël. Ook wordt vermeld dat Moes meevoelde met het lot van de dorpelingen maar
dat dit moeilijk te herkennen was in haar werk.
Haar werk laat vertedering zien, geen empathie.9 In het Digitaal Vrouwenlexicon worden de
Gooise voorstellingen van Moes realistisch-romantisch genoemd. Intieme tafereeltjes van
moeder en kind, hardwerkende en biddende
meisjes en spelende kinderen. Kunstcritici vonden het werk meestal te zoet en de weergave
van de achtergrond, het gebruik van kleur en
licht te zwak. Maar wel werd de menselijke betrokkenheid in het werk gewaardeerd.10
In een artikel ‘Bijna-kampioenen: de herwaardering van negentiende-eeuwse kunstenaars’, is in 1998 een ander geluid te horen.
Beeldende kunst uit de negentiende eeuw werd
lange tijd als kitsch beschouwd. Dat is voorbij.
In verschillende musea werd aandacht aan
dit feit gegeven. In Boymans van Beuningen in
Rotterdam werden alle genres van de negentiende eeuw getoond: het romantische landschap, het binnenhuis, de arbeid en het leven
van alledag, een en al tevredenheid. Maar ook,
als een soort valse noot in het koor van de tevredenheid, het schilderij Het schaftuurtje van
Wally Moes. Er staan twee jongetjes op, van
een jaar of twaalf, die even mogen uitrusten
van hun zware dagtaak.11

Wally Moes, ‘Boerin uit Laren
in de zondagse klederdracht’.

Wally Moes, ‘Avondmaal’
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Een mooi kerstfeest
In het Digitaal Vrouwenlexicon wordt ook vermeld dat Moes zich liet inspireren door de
Larense bevolking, maar ook begaan was met
hun ellende. Zij probeerde ook daadwerkelijk
iets te doen.12 Zo organiseerde zij in 1885 met
Etha Fles en Jan Veth een kerstfeest voor de
Larense kinderen. Alle kinderen van vijf tot
dertien jaar werden uitgenodigd. Het waren
er meer dan driehonderd. Er werd geld ingezameld voor kadetjes, krentenbroodjes, boter,
kaas, chocolademelk en koek. Ook speelgoed
en kleren werden ingezameld. De Larense autoriteiten werkten mee: de pastoor en natuurlijk ook meester Van Wulfen, de hoofdonderwijzer van de dorpsschool. Er kwam een prachtige
kerstboom, van het buitengoed Dennenoord,
gestolen door Chris Hamdorff, de broer van
Jan, omdat de ‘weinig menslievende’ bewoners
van Dennenoord geen boom wilden afstaan.
Het feest werd gevierd in de schoollokalen.
Alle kinderen kregen een pakje. Na afloop van
het feest schonk meester Van Wulfen een glas
wijn, hield een toespraak en gaf Etha en Wally
een boeketje en Jan Veth een lauwerkransje.13

De schrijfkunst van Wally Moes
Eind jaren negentig van de twintigste eeuw
kreeg Wally gewrichtsreuma. Bezoeken aan
kuuroorden in Duitsland brachten geen verbetering. Zij ging wonen in een aangepast huis,
omdat zij niet meer in hotel Hamdorff kon wonen. Zij kreeg vanwege haar ziekte steeds meer
moeite met schilderen en tekenen. Daarom begon Wally met schrijven. Vooral over haar Larense omgeving. Ze schetst een realistisch-naturalistisch, maar ook geromantiseerd beeld
van het leven in het Gooi.14 In Dorpsvertellingen
beschrijft Wally de harde armoede en primitiviteit van de Larense dorpelingen. Ze schrijft
op een oprechte en eerlijke manier over wat
zij aan vreugde en verdriet meemaakte van de
dorpelingen. Haar verhalen zijn niet alleen van
literair belang, maar geven ook het alledaagse
leven weer. Zo beschrijft ze in het hoofdstuk
‘Vroeg of Laat’ nauwgezet de dagelijkse gang
van zaken in de hooitijd van het Larense gezin
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van Trien en Gijs Schooten: Er waren geen handen genoeg om het heerlijke goudgele hooi binnen
te halen. Op alle wegen kwamen de zware logge
gevaarten, de brede hoogopgeladen hooiwagens
aanwaggelen, zoete geuren vervulden de lucht
en de mensen schenen allen voldaan en vol ijver.
Maar ook:
Het was al helemaal donker, toen eindelijk de
laatste voer voor de boerderij gebracht werd.
Trien en Elbert, de oudste zoon, stonden nog op
de hooizolder om vast op elkander te pakken wat
de vorige voer gebracht had. De nieuwe lading
moest nu ook nog naar binnen; Gijs en Dirk, de
jongste jongen, werkten zich gauw boven op de
wagen, en met stoere regelmatige grepen reikten zij op hun machtige vorken het hooi door het
zolderraam […]. De twee dochters, schele Mie en
Wim, deden onder de hand het andere werk. Dat
was gedurende de hooitijd geen kleinigheid. De
koeien, varkens, schapen en geiten, de kippen en
konijnen, alle moesten op tijd hun voer hebben.
Het melken, karnen en boter maken, alles ging
door. Buitendien hield Trien een kruidenierswinkeltje, en moest de waar als naar gewoonte bij de
klanten rondgebracht worden. Bleef er op minder
druk bezette dagen, tussen alle bedrijvigheid door,
wat tijd over, dan werd er door de vrouwen, vooral
door Mie, nog druk gesponnen. Alles te zamen
maakte, dat de leden van dit gezin het verschrikkelijk druk hadden.15
Buitenissige elementen
Wally beschrijft ook hoe de ongereptheid van
Laren en ook Blaricum verminderde. Eerst
door de kunstenaars. En zij heeft het ook over
de Kolonie van de Internationale Broederschap.
Zij noemt de kolonie een communistische
broederschap waarin de meest heterogene elementen, gewezen dominees, die den kansel voor
de groentekar verruilden, een zwartgelokte professor, die in zijn vroegere omgeving geen toepassing voor zijn idealen scheen te hebben kunnen
vinden, min of minder mislukte genieen, vrouwelijke zoekende zielen, uitheemsche zwervers,
niet afkeerig van een gemeenschappelijk geldbuiltje, eenige Friesche boeren met veel kinderen en hardwerkende vrouwen, en wie weet wie
niet al meer.16 De wereldhervormers liepen op

Wally Moes, ‘Het schaftuurtje’ (Museum ‘Boymans van Beuningen’, Rotterdam).

Wally Moes, ‘Larens interieur met baby in wieg’ (Kunsthandel Simonis & Buunk, Ede).

blote voeten en zonder hoed en droegen zonderlinge slobberige kleren. De kinderen waren
bijna geheel naakt. De meeste kolonisten zagen er door het vegetarisme en de kou hol,
hongerig en verkleumd uit.
Volgens Wally kon de oorspronkelijke Laarder bevolking zich makkelijk aanpassen aan

de schilders en de Blaricumse kolonisten. De
afwezigheid van bemoeizicht van de plaatselijke bevolking en de nabijheid van Amsterdam
noemde Wally als reden dat er allerlei wonderlijke en buitenissige elementen zich vestigden
in Laren en Blaricum. De wijde akkers werden
bezaaid met planken hutten en grote en kleine
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huizen. De horizon werd er door verbroken, de
kleine zandweggetjes leidden langs meer of
minder smakeloze woningen, de dennenbosjes
verdwenen en de hei werd verbrokkeld. Over de
bewoners van deze hutten, huizen en huisjes
kon volgens Wally een roman geschreven worden. Er woonden gescheiden vrouwen, paren
die een vrij huwelijk aangegaan waren, ‘philantropische dames’ die verwaarloosde kinderen,
gevallen vrouwen, van de vilder geredde oude
paarden en verdwaalde honden opnamen. Ook
woonden er maatschappelijke schipbreukelingen, dichters, schrijvers musici, nieuwlichters
en theosofen.
Wally beschrijft ook de geschiedenis van een
Larens meisje, Gijbertje, die bij ‘het vreemde
volk’ ging werken:
Door al dat vreemde volk waren de Larensche
meisjes er toe gekomen te gaan dienen, en zoo
moest ook Gijbertje er op uit, zoodra het volgende
meisje groot genoeg was om de petroleum rond te
brengen. Zij trof het overal nog al goed, en hoe zij
ook met haar teer onuitgegroeid lichaampje sjouwen moest, zij kwam nooit met klachten thuis.
Zij nam dan ook met haar lieve gezicht en groote
gewilligheid ieder voor zich in, en maar eens ging
zij met ongenoegen ergens vandaan. Zij was toen
bij een jonge zenuwzieke mevrouw, bij wie geen
meisje het lang kon uithouden. Maar Gijbertje
trok zich van de lastige buien en plagerijtjes van
haar Mevrouw niet veel aan; door haar volkomen
argeloosheid en onverstoorbaar goed humeur
merkte zij het meeste niet eens, en liet zich zonder ooit tegen te spreken, ten onrechte bevitten,
en van het kastje naar den muur sturen. Maar
eens zei Mevrouw tegen haar:
– ‘Gijbertje, denk er aan, dat je morgen heel
vroeg komt, want morgen moet je wasschen.’
– ‘Morgen mag ik niet wasschen, Mevrouw,’ zei
Gijbertje heel beleefd, ‘morgen is het Driekoningen.’
– ‘Driekoningen!? Driekoningen!?’ voer Mevrouw uit, ‘wat kan mij dat schelen?’ Even vloog
haar iets door ’t hoofd van een boon en tracteeren,
maar zij wist niet recht wat, en kon ook die drie
koningen niet zoo gauw plaatsen. Hierdoor nog
nijdiger geworden schreeuwde zij woedend:
– ‘En al waren ‘t er acht, jij zal wasschen!’
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‘Ik zal toch van moeder nijt magge,’ antwoordde
Gijbertje zacht, ‘maar ik zal ’t vrage.’
– ‘Je weet wat ik gezegd heb,’ gilde Mevrouw
haar nog na, ‘al waren ’t er acht!’
Toen Gijbertje thuiskwam, vertelde ze ‘t aan
haar moeder.
– ‘Ik mot morgen wasschen, moeder, al was ’t
Achtkoningen heeft Mevrouw gezeid.’
Driek werd rood van kwaadheid.
– ‘Zoo het ze dat e-zeit? Is me dat ’n Christenmensch? Zal ik jou dan es wat zegge? Je gaet er
in ’t geheel niet meer na toe. Ik het toch al meer
gehoord dan me lief was van die Mevrouw.’
Zij kleedde zich meteen aan, en ging heet van
den rooster zeggen, dat Gijbertje niet meer terugkwam.17
De schrijver Frans Coenen hielp Wally de
verhalen te publiceren. Ze verschenen eerst
in tijdschriften zoals Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift, Groot-Nederland en De Nieuwe
Gids en later in bundels zoals Larensche dorpsvertellingen (1911) en Gooische dorpsvertellingen (1913) die goed werden ontvangen. Paul
Doorenbosch, die een scriptie over het werk
van Wally heeft geschreven, is van mening dat
de vermenging van waardering voor haar werk
en waardering voor haar persoonlijkheid bij de
beoordeling van haar werk een rol speelde.18

Wally Moes en het socialisme
Wally Moes was al sinds 1886 bevriend met Richard Roland Holst. En toen hij in 1896 trouwde
met Henriette van der Schalk, werd Wally ook
met haar bevriend. Wally bewonderde Henriette, omdat deze een van de weinige mensen was die volgens haar de verantwoording
van hun overtuiging op zich namen. Zij wijdde
zich, volgens Wally, geheel aan de zaak die zij
tot de hare gemaakt had. Henriette was toen
al in contact gekomen met de in 1894 opgerichte Sociaal Democratische Arbeiders Partij
(SDAP). In 1903 verhuisden Richard en Henriette van ’s-Graveland naar Laren in de villa
Heidreef aan de Drift, gebouwd door Berlage.
Vanaf dat moment zagen de beide vrouwen elkaar iedere week. Beiden trokken zich het lot

Fragment. D. Fock en Wally Moes, ‘Een Larensche moeder’,
in: De Gids, jrg. 80, 1916, p. 554 e.v.
Zij had al de liefde van het vrouwtjesdier voor haar jongen, maar begrip van een kinderziel
had zij niet, en van zooiets als opvoedkunde vermoedde zij in haar eenvoud niet het bestaan.
Zonder mooi te zijn, had Kee een prettig voorkomen, vooral als zij netjes aangekleed was.
Dan gaf het wit kanten mutsje, waaruit van voren het rossige haar even te zien kwam, mooie
lijnen aan haar smallen kop met de lange, zeer blanke wangen; de neus was recht, en om den
welgevormden mond lag een trek van natuurlijke goedheid. De lichtblauwe oogen hadden
iets eigenaardigs: meestal blikten zij zacht en verstandig tusschen de goudharige oogleden uit,
maar soms gingen zij wijd open, rond en dom, en drukten al de verbijstering uit, die het leven
kan geven.
De Larensche dracht kleedde Kee bijzonder goed, want haar lichaam was slank en lenig,
en zij bewoog zich met onbewuste gratie. Als zij een kleintje aan de melkwitte borst had, het
teeder omvatte, en er met blijde liefde op neerzag, was zij een lust voor de oogen.
Kee had het niet makkelijk, want Jan, haar man, verdiende op de fabriek maar een klein
weekgeld, en er waren al zes kinderen. Om met z’n achten van dat kleine loon rond te komen
kostte heel wat hoofdbreken. Menigmaal zat zij al midden in de week met het pover restantje
uit haar beurs op tafel neergeteld, en dacht zich suf, waaraan het ‘t beste te besteden. Ze
moesten toch eten, en er was buitendien zooveel noodig; hoe ze ‘t ook prakkezeerde, ‘t wilde
niet kloppen. Zuchtend streek zij dan de groezelige centen en dubbeltjes bijeen en dacht:
– nou ja, ik kan d’r geen meer van maken, d’r mot d’r dan maar es een wachten. ’t Is toch
onnoozel! Ik kom àl meer achteran! Hoe zel dat motte deurgaan! Ik zal d’r maar niet langer
over tobbe, vooruit huile en huile as ‘t tijd is, dat doen ik niet, dat zou dubbel zijn. Ik kan de
kijer [kinderen] geen honger late lije, ze komme toch al veul te kort, de schapen!
En zij was onvermoeid vlijtig, naaide, waschte en ploeterde van den vroegen morgen tot den
laten avond, en vond nog tijd om tusschen door wat te spinnen. Bartje en Willem moesten
ook al flink mee aanpakken, van spelen kwam voor hen niet veel in.
Op Willem volgden twee meisjes, Krelia en Lijsje, dan wèer een Willem, een rakker van
bijna drie jaar, en nog een jongetje in de wieg.

van de armen aan. Henriette was een socialistisch activiste die vanuit Laren spreekbeurten
hield door het hele land. Zij voelde zich echter
niet geroepen om iets aan de armoede in haar
directe omgeving, in Laren, te doen. Wally daarentegen stond bij de Larense boeren en wevers
als een weldoenster bekend.19

Ziekte en overlijden van Wally Moes
De lichamelijke toestand van Wally verergerde
in de loop van de tijd. In 1907 moest zij iemand in huis nemen om voor haar te zorgen.
Een jaar later kon ze het dorp niet meer verlaten. De laatste vijf jaar van haar leven kon zij
zichzelf niet meer verplaatsen.20 Toch bleef zij
schrijven. Zij overleed op 6 november 1918 in
Laren, in het bijzijn van haar goede vriend, de
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kunstenaar Richard Roland Holst, en werd begraven op de algemene begraafplaats van het
Sint-Janskerkhof. De grafrede werd gehouden
door kunstschilder en dichter Jan Veth.21 De
schrijver en journalist Nico Rost schreef een
kort In Memoriam in 1918. Hij noemde Wally
een stille kracht, een eerlijk en eenvoudig talent, een van de weinigen die in Noord-Nederland dorpsvertellingen schreven. Zij schreef
artikelen en er verschenen boeken met haar
Larense en Gooische dorpsvertellingen. Hierin
liet zij het oude Laren met afgestompte bewoners, verarmde en ongezonde boeren zien. Ze
voelde hun leven mee, hun strijd om het bestaan,
hun strooptochten en bedelpartijen. Haar vertellingen zijn sober. Woordkunst zal men er niet in
vinden, wèl warme menschelijkheid.22
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De arbeidersklasse danst een groote reidans
Herman Gorter, Henriette Roland Holst en het proletariaat
Frits Booy
De vraag of letterkundigen tussen Vecht en Eem zich hebben bezighouden met de verheffing
van de arbeiders, kan bevestigend worden beantwoord. Dat blijkt namelijk duidelijk uit de
poëzie van classicus, dichter en criticus Herman Gorter, jarenlang in Bussum wonend. En uit
het werk van dichteres, toneelschrijfster en publiciste Henriette Roland Holst-van der Schalk,
die met haar man, beeldend kunstenaar, hoogleraar en publicist Richard Roland Holst, eerst in
’s-Graveland en daarna jarenlang in Laren verbleef.
Gorter en het echtpaar Roland Holst raakten
al snel via dichter, criticus en hoogleraar Albert
Verwey met elkaar bevriend. Aanvankelijk voelden beide dichters zich thuis bij de Tachtigers
vanwege hun impressionistische en individualistische werken, maar na onder andere bestudering van Plato, Spinoza en Marx keerden zij
zich van de Tachtigers af. Ze gingen – ieder op
eigen wijze – zich bekommeren om de erbarmelijke positie van de arbeiders in Nederland,
wilden die steunen en stimuleren via politieke
toespraken en artikelen en socialistische poëzie.

Herman Gorter (1864-1927)
In 1897 sloot Gorter zich aan bij de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP), vervolgens ging hij dichten over en voor de arbeiders.
Hoogtepunt van deze socialistische poëzie
was het episch gedicht Pan (1912 en 1916, gewijzigde editie). In 1909 sloot hij zich aan bij de

Herman Gorter in
1892 (gefotografeerd
door Willem
Witsen).

Sociaal-Democratische Partij (SDP), een voorloper van de Communistische Partij Nederland. Hij werd een orthodox marxist, want hij
was ervan overtuigd dat de komst van een socialistische maatschappij een wetmatigheid is.
Verzen (1890 en 1916)
In zijn bundel Verzen ging Gorter zich meer richten op de wereld van nu. Zeer bekend uit deze
bundel is een gedicht dat slaat op de viering van
de eerste mei van de leden van de SDAP:
De arbeidersklasse danst een groote reidans
aan de oceaan der wereld, zoals kindren
die men ’s avonds op strandmuur bij de zee,
bij het geel licht der lantarens en ’t licht
der zon, ziet huppelen op muziek. Hun lichte
dunne gestaltetjes dragen al dansend
hoop en gedachten gaand op de oceaan,
gaand in den hemel, gaand diep in de aarde –
zoo danst de arbeidersklasse aan zee.
Hoop en verwachting stroomt [sic] hun van de zee,
hoop en verwachting straalt [sic] van uit de lucht,
hoop en verwachting rijst [sic] van uit de aard.
Hoe klinkt nu alles helder, ’t aard-metaal
klinkt, en de lucht is sonoor, ’t handgeklap
van mannen en vrouwen volgt op breeden zwaai
van armen door de zachte helle lucht.
Jongens en meisjes stuiven om hen heen.
Dezen zullen ’t beleven dat de lichte
lichamen der menschen overal dansen
in vrijheid.
De arbeidersklasse danst een groote reidans aan de oceaan.
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episch dichtwerk maken zoals zijn bekendste
gedicht Mei (1889), maar dan niet meer impressionistisch en puur persoonlijk, maar socialistisch en maatschappelijk van aard. Dat resulteerde aanvankelijk in Een klein heldendicht
van 1500 rijmloze versregels, opgedragen ‘Aan
de nagedachtenis van Karl Marx’. Het gaat over
een jong katholiek arbeidersechtpaar, metaalwerker Willem en weefster Maria, dat zich sterk
aangetrokken voelt tot het socialisme. In het
begin van het gedicht wordt Willem voor een
moeilijke keuze gesteld, al dan niet meedoen
met een staking:

‘Verzen’ (1890) van Gorter.

Gorter stelt in dit gedicht de hoop op en de verwachting van een veel betere toekomst voor de
arbeiders centraal. Zijn stijl vertoont nog duidelijk de invloed van het impressionisme. Over
het algemeen vormde deze hoop op een betere
toekomst voor de arbeiders het centrale thema
van zijn werk. Maar soms reageerde hij op een
bepaalde politieke gebeurtenis zoals – bijna
stotterend van opwinding lijkt het wel – op de
spoorwegstaking van 30 januari 1903:

Een jonge arbeider kwam daar in het licht.
Hij wist niet wat te doen, want voor het eerst
moest hij meedoen aan een staking – of niet.
Hij was onzeker, voelde zich onzeker, –
zooals een schip dat aan het strand der zee,
slingrend met beide kanten water schept.
Maar hij was knap en vast, de kameraden
hadde’ hem geopenbaard den klassestrijd,
die alle krachten vraagt van d’ wordende
Man. – Zoo ging hij nu door lichten dag.
Wat zou hij doen, met hen meegaan of niet?
De blos maakte zijn zwarte wang vuurrood.

30 Januari 1903

Willem en Maria gaan zich verdiepen in de geschriften van Marx en luisteren met steeds meer
belangstelling en enthousiasme naar sprekers
op grote arbeidersbijeenkomsten. Uiteindelijk
sluiten zij zich bij de socialisten aan, getuige de
laatste zang van Een klein heldendicht:

Er is iets groots in ons klein land geschied.
Hebt ge ’t gehoord? de spoorarbeiders hebben
uit vrijen wil de havenarbeiders
gesteund, niet voort zichzelf maar slechts voor hen.
De brand der solidariteit is overgeslagen – het brandt breeder – allen voor één
en één voor allen in de arbeidersklasse!
Dat is het vuur waarin de oude wereld
verteert, dat vuur blijft alleen, alleen, over,
en dat vuur, dat is, dat is de nieuwe wereld.

En toen zij dan samen waren gekomen
in ’t goude en teere scheemren van de zon. –
en toe zij ver buiten waren gekomen,
toen stonden zij daar stil zooals zij waren,
en elkaar liefden keken ze in hun oogen.
En Maria sprak: „weet je nog toen wij
twijfelden zooals bekers vol van wijn,
die in de lucht schommelt?
		
O ik ben vast
geworden, mijn hart weet wat ’t kan en wil.”

Een klein heldendicht (1906)
Na Verzen ging Gorter meer en meer over de
arbeiders schrijven. Hij wilde weer een lang

Pan (1912 en 1916, gewijzigde editie)
Gorter bleef echter de behoefte voelen om een
veel langer episch gedicht te schrijven met het
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In 1916 publiceerde Gorter een meer uitgebreide versie van Pan, omdat de Eerste Wereldoorlog en de internationale ontwikkeling van
het socialisme grote veranderingen teweeggebracht hadden. In een intermezzo geeft de
dichter duidelijk aan door wie hij wordt beïnvloed, en verwijst hij naar de Eerste Wereldoorlog. Ik citeer hier de tweede druk van Pan:
En ik ging verder door de donkre stad
In donkre buurt,
En zocht een Man op die ’t Heelal beheerscht’
Der Menschen
Met zijn Gedachten, met zijn Brein, zijn naam
Was Friedrich Engels.
En hij zeide tot mij: „’t Heelal beweegt
Naar vaste wetten. En de Maatschappij
Komt door den Nood der Menschen tot verandring.
Het is de Nood dien gij in deze buurten
Ziet,
Het is de Liefde en de Honger,
Die, onbevredigd, de Omwentling brengen.”

Titelpagina van ‘Pan’ (tweede druk, 1916) van
Gorter.

thema van Een klein heldendicht: socialistische
eenwording. Zo ontstond in 1912 het epische
gedicht Pan, waarin deze eenwording niet
wordt beleefd door een arbeiderspaar maar
door het mythische liefdespaar van de god Pan
en het Gouden Meisje. De klassieke god Pan
is de tegenhanger van het Gouden meisje dat
zich aan het eind van het gedicht met hem in
liefde verenigt. Het is de verlangde synthese
tussen natuur en mens, tussen ziel en zinnen.
Pan bestaat evenals Mei uit drie zangen. De
eerst en derde zang gaan over de mythische
relatie tussen Pan en het Gouden Meisje, de
tweede zang is aards gericht en beschrijft het
leven van de arbeiders. In die zang, getiteld
‘Het Heden der Arbeidersklasse’, daalt Pan af
naar de aarde, hij bezoekt de fabrieken en ziet
het grote leed van de arbeiders dat door de uitbuiting van het kapitalisme wordt veroorzaakt.
De dichter beschrijft lyrisch de klassenstrijd en
kondigt een gouden toekomst voor de arbeiders aan.

En ik ging verder door de donkre stad,
Zwaar van schaduw.
En zocht een Man op die ’t Heelal beheerscht’.
De Maatschappij der Mensen, als een God.
Zijn naam was Karl Marx.
En hij zei tot mij: „Als ’t Heelal beweegt
Zich de Maatschappij door haar eigen krachten.
Het zijn de krachten, de Productiekrachten,
Het is de Arbeid die voortbeweegt de Wereld
Der Menschen, deze donkre Wereld.
En ’t is de Arbeid die deze Wereld ómWentelt en de Slavenklasse maakt
Beheerscher van de Aarde, het Heelal.”
[…]
In U, Arbeiders! stijgt nu Hoogste Kracht,
In U, Arbeiders! stijgt nu Hoogste Kracht
Op van bewustzijn in ’t oneindig Heelal,
Hooger dan ooit in menschen steeg, Gij zijt
De hoogste heerschers reeds als gij ’t slechts weet,
Van de Stof der Aarde, van het Licht en Duister,
Van Warmte en Kou, van Nacht en lichten Dag,
Als gij ’t slechts weet, als slechts de bliksem van
’t Bewustzijn van uw toestand, uit uw diepte
Plotsling uitbreekt en den donkeren hemel
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Van d ‘Overmacht van ’t Kapitaal verlicht,
En uw eigen afgrond, van uit uw afgrond.
[…]
Want toen gebeurde het, dat al deze machten
Bleven doormoorden, en vernietigen
Hun rijkdommen, het Kapitaal, de Aarde,
En de Millioenen van hun Medemenschen.
En toen gebeurde het, dat al deze machten
Dreigden met nieuwen oorlog enz.

Vergeeft mij, Arbeiders, dat ‘k in dit moeilijke,
Het ontstaan des van slaaf vrij wordende Mensch,
Arbeiders-mensch, eeuwig, eeuwig geknecht,
Zoo zwaar te beschrijven, soms, dikwijls, haper,
Het is mij of mijn taal even zwaar is
Te bevrijden, als van u, Arbeiders,
Gij zelf.

Er moet dus worden gestreden voor recht en
vrijheid en daarom moeten de arbeiders zich
verenigen:
En toen het avond was geworden en de
Schaduw van uit den hemel beschaduwde
De wegen, ging Pan met de arbeiders
Naar eene nieuwe donkere vergaadring,
In eene zaal die op de wereld was.
En daar sprak weder eene donkre man
In diepen eenvoud voor de arbeiders.
[…]
Die man zeide:
„Gij moet Een zijn, Arbeiders. En de Kennis
Is het Eenige wat u, mannen, ontbreekt
Tot de Eenheid.
Gij hebt het Aantal, gij hebt de Krachten,
Gij hebt den Arbeid, gij hebt dus Alles.
[…]
Gij kunt niet anders, gij moet het voor strijd.
Gij moet strijden, want gij wilt niet sterven.
Gij moet één zijn, want gij wilt niet sterven
Gij moet één zijn, want gij wilt niet lijden.
Door den drang van u zelven, niet te willen
Lijden en sterven, m o e t gij w i l l e n één zijn.
Gij moet één zijn, want gij wilt overwinnen. –
Uw wil, uw gevoel staat op materieele basis,
Die basis is de arbeid -, het werktuig,
Die dringt u tot eenheid. En Gij? gij m o e t.”

Gorters villa in Bussum

Te hoog gegrepen
Gorter had blijkbaar de illusie dat er ook
arbeiders waren die Pan lazen, maar het is weinig waarschijnlijk dat dat gebeurde, aangezien
arbeiders niet gewend waren om dichtwerken
te kopen en te lezen en er ook geen geld voor
(over) hadden. Als ze wel op de een of andere
wijze de tekst van Pan onder ogen zouden hebben gekregen, zullen ze erg snel afgehaakt zijn
vanwege de langdradige en brokkelige inhoud

Pan is geen succesvol episch gedicht geworden, want het is langdradig, loodzwaar, brokkelig en zit vol herhalingen. Gorter zelf besefte
dat ook: in een passage in Pan verzoekt hij de
arbeiders onder zijn lezers hem te vergeven
voor de moeilijke tekst:
Gorter (met strohoed) bij de SDP in 1911.

260

en de verheven stijl. Nadat Gorter voor een
bijeenkomst van arbeiders een hoogdravende
rede had gehouden, die ver boven hun pet was
gegaan, zou de voorman van de socialisten mr.
P.J. Troelstra tegen de dichter van Mei hebben
gezegd: ‘Herman, ga naar huis en dicht Juni,
Juli en Augustus…’
Uiteindelijk keerde Gorter zich van het socialisme af, omdat het volgens hem niet radicaal
genoeg was en weinig bereikte. Vervolgens trad
hij toe tot de communistische SDP, maar ook
daar werd hij zeer teleurgesteld.

Henriette Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952)
Evenals hun vriend Gorter werden Henriette
Roland Holst-van der Schalk (HRH) en haar
man in 1896 lid van de SDAP, waar leider Troelstra in haar een goede politieke en inspirerende
spreekster ontdekte. Vele avonden ging ze op
pad om arbeiders in zaaltjes aan te moedigen
om zich bij de SDAP aan te sluiten om zo verbetering in hun ellendig bestaan te verkrijgen.
Daarvoor was veel belangstelling, ook bij meer
geschoolden. In haar poëzie en in vele politieke
artikelen nam ze het voor de onderklasse op,
daarbij sterk beïnvloed door de politieke ideeën
van Gorter. Haar eerste socialistische verhandeling Kapitaal en arbeid in Nederland (1902)
was een groot succes, vooral omdat een vrouw
het geschreven had.
Al gauw na haar aanmelding als lid van de SDAP
schreef HRH een 1 mei-lied voor het partijblad
De Sociaaldemokraat, waarmee ze zich presenteerde als socialistische dichteres:

L’ Internationale, voor het socialistische koor
De stem des volks. Het werd uit het Frans vertaald (zij had in Luik Frans gestudeerd) en in
1899 gepubliceerd. Dit is het bekende begin:
Ontwaakt, verworpenen der aarde,
ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer.
Reedlijk willen stroomt over de aarde
en die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen, ontwaakt! Ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten.
Begeerte heeft ons aangeraakt!
Refrein:
Makkers, ten laatsten male,
tot de strijd ons geschaard
En de Internationale
zal morgen heerschen op aard!

De nieuwe geboort (1902)
Haar eerste socialistische dichtbundel noemde
HRH De nieuwe geboort, dat slaat op het ontstaan van een nieuwe politieke stroming, namelijk het socialisme. Met deze titel gaf HRH ook
duidelijk aan dat ze met haar leven een heel ander kant wilde uitgaan, namelijk haar overgang
van een bourgeois leven naar het socialisme.
HRH nam zitting in het partijbestuur van de
SDAP en vertegenwoordigde die partij in 1900
bij een internationale arbeidersbijeenkomst in
Parijs. Ze kwam op internationale bijeenkomsten in contact met vooraanstaande marxisten
als Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en Leon
Trotski. Zo werd ze bekend in internationale
socialistische kringen en groeide ze uit tot een

Strijd dan met ons, o makkers, voor ’t komen der tijden
dat geen man en geen vrouw van de aarde zal scheiden
zonder vreugdes lach te hebben verstaan;
uit den wil dien wij kweeken, groeien de daden –
ons werk en ons voelen vormen de zaden,
waaruit zal opbloeien het Blijde Bestaan.

Dit gedicht staat aan het begin van de lange rij
socialistische strijdliederen die HRH zou gaan
publiceren. Het bekendste lied in dit genre is
haar vertaling van het internationale strijdlied

Henriette Roland
Holst-van der
Schalk (portret van
M. de Klerk, 1921).
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Villa ‘De Heidreef’ in Laren van het echtpaar Roland Holst.

geliefde en invloedrijke dichteres, spreekster en
schrijfster van artikelen. Ze kreeg ook veel kritiek, vooral in eigen land, omdat ze met onder
anderen Gorter fanatiek vasthield aan het ideaal van het marxisme. Deze groep werd door de
tegenstanders ‘De Gooiers’ genoemd, naar de
streek waar zij woonden. Uiteindelijk werd de
SDAP door deze felle richtingenstrijd in tweeën
gescheurd, waardoor lange warme vriendschappen bekoelden of zelfs werden verbroken, tot
groot verdriet van de meeste betrokkenen.
Evenals socialistische idealisten als Gorter,
Frederik van Eeden en Henri Polak was HRH
van goeden huize (haar vader was notaris en
haar moeder bezat het landgoed Buissche Hei
bij Zundert) en in staat in welstand te leven.
Deze welstand hielden deze idealisten niet
verborgen: ze lieten de beroemde architect
Berlage een villa in het Gooi ontwerpen daarnaast steunden ze financieel regelmatig leden
en acties van de SDAP. Men was van mening
dat kunstenaars en arbeiders even belangrijk
waren om met het kapitalisme af te rekenen
en samen te streven naar een veel eerlijker en
rechtvaardiger samenleving.
HRH beschouwde Een klein heldendicht van
Gorter als het eerste voorbeeld van socialistische poëzie. Zij vond dat het esthetisch ideaal
van de socialistische kunstenaar wortelt in zijn
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Titelpagina van ‘Opwaartsche wegen’ (tweede
druk, 1914) van Henriette Roland Holst.

sociale idealen, en het aesthetisch voortreffelijkste
wat hij kan volbrengen, is het afbeelden van den
mensch, die de trekken van dat ideaal in de hoogste mate in zich vereenigt en waar de grootheid
van den strijd voor zijn verwezenlijking het geweldigst in leeft. Zulk een mensch is een held […].
Deze neiging tot het heroïsche – die in onderling
zeer verschillende werken der jonge socialistische
kunst reeds duidelijk aan den dag komt – werkt
natuurlijk in op de voorstellingswijze, den stijl…
Opwaartsche wegen (1907)
In Opwaartsche wegen, haar tweede bundel
met socialistische verzen, is HRH minder persoonlijk. We vinden in deze bundel duidelijker en krachtiger socialistische gedichten met
de blijde boodschap dat het socialisme langs
‘opwaartse wegen’ zal gaan, zal overwinnen
ondanks vele nederlagen en teleurstellingen.
Voorbeelden van tegenslag vinden we in drie
sonnetten, die respectievelijk een havenarbeider, een spoorwegarbeider en een landarbeider
centraal hebben staan:
HAVEN-ARBEIDER.
Gij die duikt uit het donkre ruim der schepen
tot het donker gewelf der blinde nacht
of tot den middag, als de zonneschacht
goudflitsend glijdt langs blauwe waterstrepen, –
in heldre wereld schoudert gij uw vracht,
en daalt weer: op en neer, langs smalle reepen;
schatten der aard voert ge door uw grepen,
en wint niets dan wat brood tot nieuwe kracht.
Soms stijgt een golf van toorn u naar den kop:
om vrijheid stort ge als een dolle stier
voorover, waar de scherpe punte’ u treffen.
Dan ligt ge machteloos, een kreunend dier. –
O veelgekwelde broeder zie toch op:
leer kalme kracht, die ge behoeft, beseffen.

Het sonnet ‘Hemel en aarde’ met een duidelijke en toepasselijke symboliek is daarentegen
optimistisch over de toekomst van het socialisme:

HEMEL EN AARDE.
Zooals in ’t oosten, na stormigen dag
de hemel openscheurt van zuid naar noord,
gelijk gordijnen: uit de wolkenpoort
treedt de avond met klaarguldenen lach.
Maar in het westen zinkt, bloedroode vlag,
de zonschijf onder, daaromhenen gloort
bloedroode lucht als hing de lucht vol moord,
als woedde in hemelhal een laatste slag.
Onder de wimpel van de klare lucht,
effen, helderblinkend, spreidt als een vrucht
het land zich uit met woonsteden en gaarden.
Mij heugt de heldensage en hoe zij leert:

als hemelvuur eens godenburcht verteert
ontbloeit de hemel nieuw en nieuw de aarde.

Dat de invloed van Gorter op HRH groot was,
niet alleen qua politieke ideeën en idealen maar
ook qua impressionistische stijl, blijkt duidelijk
uit twee cycli gedichten achterin deze bundel,
getiteld ‘Triomf van het socialisme’ en ‘Vóór het
vaandel’. Beide cycli worden gekenmerkt door
een impressionistische stijl (zoals homerische
vergelijkingen, natuurbeelden en zintuiglijke
beeldspraak). De eerste cyclus begint als volgt:
Gelijk een voorjaarswind wanneer nog stijf
d’ aarde ligt en het water zoo strakblauw
schittert, voor geuren is het nog te vroeg,
maar hij voelt in zich de vreugd en moed genoeg
alléén te wekke’ al zoets en blijs van vrouw
Lente: zoo zwol door hem haar zoete lijf; –
en hij vangt aan, huppelt op uit het zuid,
streelt de berken, strijkt over ’t starre veld
en perst de lente met zijn zoet geweld
uit al wat leeft: de kinderen loopen uit
en moeders volgen, ’t kleinste op den arm,
hanen maken de lucht vol schel gekraai,
mensch en beest, wachtend in het zoel geaai,
voelen een nabijheid die niet bedriegt,
hun hart wordt van verlangen vochtig-warm
en zij ademen mildheid: tijding vliegt
het land door: “Lente komt.” –
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Zoo gaat gij uit
Socialisme dat het hart opensluit,
wind van zoete verlangens half-vervuld,
verlosser die ons hart zoo zacht ontroert
met uw beloften; op wiens wiek de dauw
der vroegte blinkt zoo teeder enz.

hun eenig erfdeel: jonkheids dart’len glans,
en alle levensblijheid voor u dempt
met looden klok omhuivend uw geslacht?
Druk van verdorvene geweld’narij,
kneuzend uw leden murv, makend elke ademtocht
pijnlijk halen uit half-verstikte borst….. enz.

In ‘Vóór het vaandel’ vinden we het mededogen met diverse beroepsgroepen van arbeiders
in een impressionistische beschrijving van hun
moeilijke omstandigheden:

De tekst van dit toneelstuk is sterk en overtuigend, maar door de lange monologen is het
geheel nogal statisch. Toch werd er door publiek en pers enthousiast op gereageerd, maar

			
Zij komen van ’t arbeidsveld;
sommige van de fabrieken waar eentoonige handgreep kwelt
en nijpt het verstand in zijn haken en de zenuwkracht aldoor spant
maar geest en hart laat woestledig als braakliggend akkerland:
nog trilt het gedreun der machine door iedere zenuw heen.
Zij, bleeke mannen en vrouwen, en jongens en meisjes, van leên
tenger, naast de makkers van ’t bouwwerk die aanstorten lenig-rap:
men kent ze aan hun lijverankheid en de vlugge veerkracht van hun stap.
En andere stegen zwaar-aâmend uit der diepgaande schepen ruim:
verweerd zij, breedschonking, en zwaar gelijk hun gang is hun luim.
En andre komen, in d’ oogen moe-omkransd nog ’t geduldig getuur
naar de kleine lettervormen die zij saamvoegen uur na uur. enz.

De opstandelingen (1910)
In 1910 verscheen haar eerste toneelstuk, De
opstandelingen, een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Daarin breekt HRH een lans voor de
Russische arbeiders en anderen die zich in
1905 hadden verzet tegen het strenge regime
van de tsaar en zijn regering. Een opstand die
zeer gewelddadig werd neergeslagen. Ook in
dit werk staan mededogen en begrip voor onderdrukte en uitgebuite arbeiders centraal. Ze
worden in het begin als volgt toegesproken:
Genooten, uit den donkren schoot der jaren
stijgt nu een dag op, die de kiemgestalte
van jarenreeksen bergt in zijnen schoot.
De tijden splijte’: uit hunner welving schaal
rijst, tongloos, de beslissing, die nu welhaast
gaat spreken met den stem van uw besluit.
Zult ge nog langer lijden dubb’len druk,
druk van ’t vraatzuchtig roofdier kapitaal,
dat van uw leefkracht, wolf van lamm’ren, tiert;
uw vrouwe’ ontvleescht, aan uw kind’ren ontrooft
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literair criticus Verwey kraakte het helemaal af.
Een aantal jaren later sloot HRH zich – evenals haar vriend Gorter – om dezelfde redenen
en onder invloed van de Eerste Wereldoorlog
aan bij de communisten en bleef ze – tegen
beter weten in – marxistisch ondanks de grote
bezwaren die eraan kleefden.
Vernieuwingen (1929)
Op latere leeftijd stelde ook het communisme
HRH teleur en begaf ze zich steeds meer op
religieus terrein, hoewel de beide -ismen uit
haar leven door haar ook als een vorm van
religie werden beschouwd, gezien haar bijna
mystieke geloof in beide politieke stromingen.
Uiteindelijk ijverde ze met – veelal christelijke
– gelijkgezinden voor een ethisch-religieus getint socialisme, waarbij de liefde, de eenheid
en de samenhang van de hele mensheid centraal staan. Dit komt duidelijk tot uiting in haar
sonnettenbundel Vernieuwingen. Vernieuwend
was ook haar besef dat ze met haar politieke

vrienden en vijanden veel te veel klassenhaat,
politieke verdeeldheid en twist hun gang hadden laten gaan, waarvan vooral de arbeiders de
dupe waren geworden:
Ik denk aan hen en denk aan wat ik deed.
Hoe vaak niet heb ik hun steenen geschonken
voor brood; hoeveel zuivere liefdesvonken
trapte ik uit, achteloos. Ik droeg uw kleed
o liefde, ik kende al uwe namen,
maar uw wezen had ik nog niet verstaan;
ik dacht dat ge kondt wone’ in ’t hart te samen
met haat, met hem in één gespan kondt gaan.
En mijn waan wierp ik in de schare, ontzinden
zaaier gelijk, die doormengt het zaad
van ed’le tarwe met giftig gewas:
zoo zaaide ik uit vergif mèt brood, en was
trotsch op mijn werk, jammerlijk verblinde, en
werd veel zaad-van-liefde verstikt door haat.

De boodschap van liefde, eenheid en geloof in
een betere wereld spreekt ook uit een aantal
lekespelen, waaronder Kinderen van dezen tijd
(1931) die HRH in die jaren schreef. Ze deed
dat op verzoek van christelijke jeugd- en studentengroeperingen, waardoor ze door die jongeren op handen werd gedragen. Zo vond zij
in de laatste fase van haar leven nieuwe vriendschappen en een nieuw ideaal, die haar veel voldoening hebben gebracht. Hieruit blijkt echter
dat haar acties en haar werk in die jaren niet of

nauwelijks meer voor arbeiders bedoeld waren.
Evenals bij Gorter is het zeer de vraag, of HRH
vele arbeiders met haar socialistische poëzie en
politieke artikelen heeft bereikt, doordat deze
niet of nauwelijks geschoold waren. Maar haar
gloedvolle toespraken en inspirerende toneelstukken trokken volle zalen en velen kenden
gedichten van haar uit het hoofd, zodat haar
ideeën wel doorwerkten.

Conclusie
Herman Gorter en Henriette Roland Holst namen het in talloze publicaties en toespraken op
voor de arbeiders die onder slechte omstandigheden hard moesten werken en miserabel gehuisvest waren. Zij riepen hen op zich te verzetten, samen te werken en waar nodig te staken
om zo tot een rechtvaardige maatschappij te
komen. Zij schreven vele bewogen gedichten
en inspirerende artikelen over het socialisme,
al zullen niet alle publicaties de massa hebben
bereikt
HRH was veel productiever en fanatieker in de
strijd om het socialisme dan Gorter. Ze maakte
velen enthousiast voor haar ideeën met haar
spreekbeurten en steunde vaak financieel socialistische personen en projecten. In de Europese arbeidersbeweging speelde ze jarenlang
een vooraanstaande rol. Uiteindelijk verlieten
Gorter en zij zwaar teleurgesteld het politieke
strijdperk vanwege principiële verschillen van
mening en het schrikbewind van het communistische regime in Rusland.

Op de ‘Buissche Heide’ (Zundert). V.l.n.r. Gorter, zijn vrouw Wies Gorter-Cnoop Koopmans,
Richard en Henriette Roland Holst en Anna Ida van der Schalk-van der Hoeven, moeder van Henriette.
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Sedert wanneer is bier alcoholvrij?
De Volksbond tegen Drankmisbruik (1875-1940)
Hans Mous
Tegenover de Crailosebrug ligt aan de Mies Bouwmanboulevard Eetcafé ’t Pandje. Het ligt wat
verscholen onder de bomen aan de rand van het Spanderswoud. Het lijkt een van de vele
Gooise theehuizen, hier neergezet om de dorstige fietstoerist te laven. Maar de oprichters
hadden in 1929 met deze uitspanning een hoger doel voor ogen. Het gebouwtje was toen
het Consumptiepaviljoen van de Volksbond tegen Drankmisbruik. De vele reclames voor
alcoholische dranken wijzen erop dat dit doel inmiddels overboord gezet is. Of was dat doel
toen al niet zo duidelijk?
De Volksbond tegen Drankmisbruik (kortweg
Volksbond) werd in 1875 opgericht in Amsterdam door Multapatior, pseudoniem van de
journalist Louis Philippona. De bond streefde
niet naar een verbod van alle alcoholische
dranken. Bij sommige bestuursvergaderingen
stond vóór 1900 namelijk nog wijn op tafel
en in Amsterdam probeerde de bond bierhuizen op te richten. Bier werd gezien als min of
meer onschadelijk, in tegenstelling tot jenever.
De Volksbond keerde zich dan ook (zoals de
naam al aangeeft) tegen het overmatig gebruik
van alcohol, vooral van jenever. Dit moest gebeuren door ‘ontwikkeling en opvoeding van

’t Pandje.
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het volk’. De middelen hiertoe waren in het begin de oprichting van koffiehuizen, wacht- en
schaftlokalen, waar alcoholvrije dranken waren
te verkrijgen. Andere middelen waren het stimuleren van huisvlijt, handenarbeid, het kweken van bloemen, het bewerken van tuintjes,
het bevorderen van goede ontspanning, het
beoefenen van sport en de verkoop van prenten die het drankgebruik aan de kaak stelden
(waaronder de bekende prent van Braakensiek:
Ach, vader! Niet meer!).
Een ‘gezond’ huiselijk leven werd gezien als
de beste vorm van preventie. Daarvoor was
natuurlijk goede huisvesting nodig en dat
was in de negentiende eeuw bepaald geen vanzelfsprekendheid.
Vandaar dat sommige afdelingen
van de bond zich inzetten voor de
bouw van goede arbeiderswoningen. Na 1900 richtte de Volksbond
zich ook op de vrouw (kookcursussen) en de jeugd (cursussen
houtbewerking en kartonnage).
Drie jaar na oprichting had de
Bond (die toen nog Multapatiorbond heette) al 22 afdelingen. In
onze regio komen we in 1876 al
(kleine) afdelingen tegen in Hilversum, Loenen en Muiden.1 In
Hilversum bestond het bestuur
uit de tapijtfabrikant Krijn Perk
Vlaanderen, Albertus Perk jr. en

notaris Volkert van der Willigen, welke laatste
tevens penningmeester van de landelijke bond
was. Op 3 april 1877 organiseerde deze afdeling
een bijeenkomst in de stationsrestauratie van
station Hilversum, waar Philippona zelf sprak.
Waarschijnlijk hebben deze afdelingen geen
lang leven gehad, want na 1877 lieten ze niets
meer van zich horen. In deze plaatsen moesten ze na 1900 opnieuw opgericht worden.2
Dat kan niet gelegen hebben aan het feit dat er
hier geen drankmisbruik voorkwam. Met name
Hilversum stond bekend als een plaats waar
veel en steeds meer (jenever) gedronken werd.
Tussen 1865 en 1871 steeg de hoeveelheid in
Hilversum ingevoerd gedestilleerd met 50%.3
Dat kan maar voor een deel toe te schrijven zijn
aan de bevolkingstoename in deze periode: die
bedroeg voor Hilversum tussen 1860 en 1870
13%. Bovendien bleef het drankgebruik in de
jaren daarna nog stijgen: werd er in 1871 in Hilversum nog 7,5 liter per hoofd van de bevolking
gedronken, in 1899 was dat 11,17 liter.

Een nieuwe start
Vanaf 1900 zijn oude afdelingen van de Volksbond heropgericht en nieuwe in het leven geroepen: Hilversum in 1900, Naarden, Baarn en
Weesp in 1901, Bussum in 1903 en Loenen in
1914.4 Deze afdelingen waren een stuk groter
dan hun voorgangers: Naarden had bij oprichting 33 leden, Baarn 100, Weesp 80. Hilversum
had in 1906 245 leden, Bussum een jaar later
250, Baarn in 1913 221. Men had hiervoor de
tijd ook mee: de aandacht voor het Sociale
Vraagstuk was groot, wat onder andere blijkt uit
de sociale wetgeving die in deze tijd op gang
kwam. Deze wetgeving kwam met name van
(progressief) liberale kant.
Wat voor mensen waren betrokken bij de Volksbond in onze omgeving? We kunnen ons aan de
hand van de plaatselijke bestuurders daar wel
een idee van vormen. In het eerste bestuur van
de afdeling Hilversum zaten een arts, een predikant, een leraar en een boekhandelaar. Onder
de latere bestuurders vinden we nog een arts.
(Minstens) twee van deze bestuurders waren lid
van de liberale kieskring. De initiatiefnemer in

Hilversum was de Naardense predikant Voorduin, die ook het voortouw nam bij de oprichting
van de afdeling Naarden. In het eerste bestuur
van die afdeling zaten, naast Voorduin, een officier en een onderwijzer. In 1903 was (korte tijd)
de econoom J. van Woensel Kooy, bewoner van
Oud Bussem, voorzitter van deze afdeling, dominee Steyling secretaris. Na dominee Voorduin
was dominee Drijver een stuwende kracht in
de afdeling Naarden. In Hilversum was in de
jaren twintig en dertig de oud-katholieke pastoor Gol voorzitter van de afdeling. De afdeling
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Bussum kwam tot stand op
toen bleek dat de Bond geen
initiatief van de handelaar in
principiële keus tegen alle alen fabrikant van autobanden
cohol wenste te maken.5
Toen de Volksbond in
Victor van Erp, die tevens
Hilversum een koffiehuis
de plaatselijke Sint-Paulusopende waar ook bier werd
vereniging (‘voor armenzorg
geschonken was de kritiek
en armoedepreventie’) had
niet van de lucht:
opgericht. In het eerste beDe middelen die de Volksstuur van Bussum zaten verder een arts, een ingenieur/ De eigenaar van deze wijnhandel was bond aanwendt, om met
raadslid, de dirigent van het een van de eerste bestuursleden van vrucht te kunnen strijden tede Volksbond in Hilversum.
gen deze sluwe en hardnekkige
Toonkunstkoor en een tweetal
volksvijand zijn velerlei, enz; en
dames (!). Dus al met al een
vijftal geestelijken, twee mensen uit het onder- daaronder behoort zeker ook: een volkskoffiehuis
wijs, een econoom, drie artsen, twee midden- met biergebruik? Eilieve, sedert wanneer is bier alstanders, een ingenieur en een dirigent, een of- coholvrij? En dan: zoo menig jong leven van dien
ficier en een ondernemer. Laten we zeggen de verpestenden hartstocht terug houden, door hem
of haar die het wenscht, vergif toe te dienen in den
middelbare en hogere middenklasse.
Het beeld in Baarn is toch wel anders. Het eer- vorm van bier? Dat is de kwaal bestrijden met een
ste bestuur van deze afdeling bestond uit bur- middel wat wèl zoo erg is.6
De afdeling Hilversum heeft twee keer een
gemeester baron d’Aulnis de Bourouill (voorzitter), raadslid jonkheer Van den Brandeler, poging gedaan om een (volks)koffiehuis op te
bankier Pierson, architect Koelewijn, arts en zetten als tegenwicht tegen de kroeg. De eerraadslid Thomas en het hoofd van de School ste keer was in december 1902 in een gebouw
met den Bijbel Onvlee. Latere voorzitters waren van de voormalige roomboterfabriek Gooiland
jonkheer Van den Brandeler en jonkheer Sand- aan de Oude Torenstraat. Het koffiehuis was
dagelijks van ’s ochtends 9 tot ’s avonds 10
berg. Een elitegezelschap.
uur geopend. AfdelingsvoorBier of geen bier
zitter Croiset beschreef het
als volgt:
Opmerkelijk is de aanwezigHet koffiehuis bestaat uit drie
heid van de wijnhandelaar J.
vertrekken, n.l. eene leeszaal,
van der Smit in het bestuur
waar verscheidene dag- en
van de afdeling Hilversum.
weekbladen ter lezing zullen
Binnen de Bond hadden weiliggen, eene recreatiezaal, waar
nigen hier moeite mee: men
men zich onder het genot van
stond immers voor matigheid
een kop koffie, thee, chocolade
en niet voor geheelonthouof van een glas melk, limonade
ding. Men legde dit uit als
of bier — alles tegen zeer beeen vorm van pragmatisme,
scheiden prijzen — kan onledig
maar ik vermoed dat ook dihouden met praten of met het
verse bestuurders hun wijntje
spelen van domino, schaken of
niet wilden missen. Buiten de
dammen. De derde zaal omvat
bond vonden sommigen dit
de bibliotheek, voorloopig nog
inconsequent. Zo liep bij de
voornamelijk die der Maatoprichtingsvergadering van
schappij „Tot Nut van ‘t Algede afdeling Bussum een deel De Volksbond verkocht deze bekende meen”. De boeken dezer biblioprent van Braakensiek.
van de aanwezigen de zaal uit,
theek zijn in de lees-zaal steeds
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ter lezing te verkrijgen, doch zij, die daaruit boeken
ter leen mede naar huis wenschen te nemen, kunnen zich daarvoor aanmelden aan het volkskoffiehuis elken Zaterdagavond tusschen 7 en 8 uur.7
Het koffiehuis was toegankelijk voor iedereen
en consumptie was niet verplicht. Een lang leven was het niet beschoren. Dat kwam door
het gedrag van een gedeelte der bezoekers. Al
een maand na de opening bleken regelmatig
tijdschriften van de leestafel te verdwijnen. In
maart werd de gasmeter vernield. En in augustus 1903 werd het koffiehuis definitief gesloten.
’s Avonds waren er vooral jongeren gekomen
en die hadden zich niet weten te gedragen:
Glazen en kopjes werden stuk gegooid, ruiten ingedrukt, het behangsel van de muren gescheurd,
tafels, stoelen en kasten gebroken, ja zelfs het laken
op het billard opzettelijk
stukgesneden.8
Daarbij kwam dat het
gebouwtje te klein was
waardoor de vele bezoekers (want het waren er
vele!) als haringen in een
ton opeengepakt werden
en vernielingen in eerste
instantie onopgemerkt
konden blijven. Het bestuur hoopte dan ook
op niet al te lange termijn een nieuw koffiehuis te kunnen openen.
Dat heeft toch tot 1929 geduurd: in dat jaar
werd het Consumptiepaviljoen aan de Crailosebrug geopend.
In De Gooi- en Eemlander lezen we in 1930
over het gebouw:
Het eenvoudige huisje maakt een vriendelijken
indruk en zal zich in de zomermaanden vooral, in
een druk bezoek mogen verheugen. Vóór het huisje
is een klein terras gemaakt met wat eenvoudige
stoeltjes en tafeltjes. Het interieur is eveneens stemmig en biedt door zijn mooi uitzicht naar alle zijden
ook bij ruw weer een gezellig zitje. De ramen zijn
voorzien van landhuisgordijnen welke den landelijken indruk nog even accentueeren, terwijl het selotex-plafond rustig aandoet en zich volkomen aanpast bij de donker gehouden betimmering.

In andere plaatsen in onze regio waren er
ook plannen voor een volkskoffiehuis, zoals in
1903 in Baarn, maar voorzover bekend zijn die
niet gerealiseerd. In Bussum kwam het niet tot
de oprichting van een volkskoffiehuis, omdat
de koffiehuishouders hier fatsoenlijke lieden zijn.9
In deze plaats kwam wel in 1927 op initiatief
van de plaatselijke Volksbond een stichting Ons
Huis tot stand, die in de School met den Bijbel
aan de Veldweg een ‘Volkshuis’ exploiteerde.
Hier werden met name voor de jeugd diverse
cursussen gehouden om te voorkomen, dat ze
over straat slenterde, om van ‘andere afwijkingen’ nog maar te zwijgen. Ook bood het Volkshuis aan een volwassen publiek ontspanning
door middel van ‘leerzame en gezellige bijeenkomsten’. Het gebouwtje was al gauw over-

De consumptie van gedestilleerd vertoonde vanaf
1880 een dalende lijn.

vol, dus week men in 1930 uit naar een groter
gebouw aan de Batterijlaan. In 1932 werd de
toegang geweigerd aan werklozen: hun ontspanning liep uit op kaarten om geld en op
vernielingen.
Een ander soort voorziening waarmee de
Volksbond aan de weg timmerde was de bibliotheek. Wie naar volksontwikkeling streefde,
kon hier niet omheen. De afdelingen Baarn
en Hilversum hadden (voor kortere of langere
tijd) een eigen bibliotheek. Ik vermoed dat deze
bescheiden van omvang waren (in Hilversum
werden wekelijks gemiddeld 80 boeken uitgeleend). In 1909 werkte de afdeling Hilversum

269

Gezicht op de Laarderweg
uit 1901, met rechts het
verenigingsgebouw ‘Ons
Huis’, het gebouw met het
puntdak (SSAN fotocollectie
Winthorst).

Woningbouw van de Volksbond aan de Laarderweg in
Bussum.

mee aan de oprichting van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal in deze plaats.

Cursussen
Wie thuis genoeg om handen had, zou minder
gauw gehoor geven aan de verlokkingen van de
kroeg. Daarom organiseerden de diverse afdelingen van de Bond een groot aantal cursussen,
met name voor de jeugd. In Baarn bood de afdeling vanaf 1910 cursussen huisvlijt, kartonnage en houtbewerking. Deze laatste cursussen trokken gemiddeld zo’n twintig leerlingen.
Om de arbeiders nog meer voor de huisvlijt
te winnen organiseerden sommige afdelingen tentoonstellingen van huisvlijtproducten.
Naarden beet het spits af in 1906, Bussum,
Baarn, Hilversum en Weesp volgden. Er werden prijzen uitgeloofd in de vorm van medailles. Over de eerste tentoonstelling in Naarden
schreef De Gooi- en Eemlander:
Bij ‘t binnentreden maakte het geheel reeds direct een gunstige indruk. Allerlei soort huisvlijt-
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producten waren aanwezig, waaronder vele die
ten zeerste de bewondering afdwongen. Zoo was
daarbij o.a. een geheele kermis met mechaniek
en muziek; een miniatuur ketel met lossen deksel,
vervaardigd uit een cent. Voorts schilderstukken,
handwerken, porceleinwerken, kunstig vervaardigd uit scherven...10
Maar ook de huisvrouw moest haar steentje
bijdragen aan een knusse huiselijke omgeving.
Daartoe kon zij bij de afdelingen Baarn en Bussum in de jaren 1916 en 1917 terecht voor de
volgende cursussen: een verstelcursus, een
cursus koken en voedingsleer en diverse cursussen op huishoudelijk gebied. De Volksbond
mikte met zijn cursusaanbod ook op de jeugd:
zo waren er in Bussum in de winter van 19291930 een fietsenreparatiecursus en een radiocursus (beide vanzelfsprekend voor jongens)
en een knutselclub.

Huisvesting
Maar hoe kon het thuis gezellig worden, als
je huisvesting ondermaats was? In Bussum
en in Hilversum zijn in opdracht van de plaatselijke afdelingen blokken arbeiderswoningen
gebouwd. In Bussum betrof het zes woningen aan de Laarderweg die in 1906 werden

opgeleverd. Het waren drie blokjes van twee
huizen met een tuintje, voorzien van waterleiding. Beneden hadden ze een gangetje, een
kelder, een kleine pronkkamer met bedstee,
een zeer ruime woonkamer en een keukentje,
boven twee slaapkamers en een ruime zolder.
De huur bedroeg f 2,50 per week. In Hilversum
ging het om een project van 54 woningen aan
de Larenseweg en de Conradstraat uit 1914. De
initiatiefnemer was hier niet de plaatselijke afdeling, maar de daaruit voortgekomen Volksbondbouwvereniging.11 De huren lagen iets
hoger dan in Bussum, namelijk f 2,90 en f 3,15
per week. De huizen in Hilversum, in de volksmond Volksbondhuizen, staan er nog steeds
(Over dit laatste project leest u meer in het artikel van Ben de Veth, elders in dit nummer).
Een ander initiatief van de Volksbond dat nog
genoemd moet worden, was het beschikbaar
stellen van grond voor volkstuintjes. In Bus-

sum werden in 1916 en 1917 enkele tientallen
stukjes grond aan de Hooftlaan hiervoor verhuurd. Dit zal in deze karige tijd (de Eerste Wereldoorlog bracht immers grote tekorten met
zich mee) voor een welkome aanvulling van het
dieet hebben gezorgd. Ook met gezellige bijeenkomsten konden de arbeiders bij de kroeg
worden weggehouden: behalve propagandabijeenkomsten en vergaderingen organiseerden
de plaatselijke afdelingen ook lezingen, filmavonden en muziekuitvoeringen. En tenslotte
konden de arbeiders ook meedoen aan de
sportevenementen die georganiseerd werden
zoals zwemwedstrijden.

Paternalisme
De mannen (en enkele vrouwen) van de Volksbond hadden ongetwijfeld het beste voor met
de arbeiders. Maar dit beste werd van bovenaf

Ontwerp ‘Volksbondwoningen’ in Hilversum.
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Volksbondwoningen in Hilversum, actuele situatie.

bedacht en georganiseerd en had dus een paternalistisch karakter. Ik ben in de besturen
geen enkele arbeider tegengekomen. We kunnen het optreden van de Volksbond zien als
onderdeel van een beschavingsoffensief van
bovenaf. Dit verklaart (mede) het gematigde
anti-alcoholstandpunt van de Bond: het ging
immers om de bestrijding van het drankprobleem onder arbeiders (wat natuurlijk in absolute cijfers het grootste drankprobleem was).
En dezen gaven de voorkeur aan een borrel
boven een goed glas wijn.
Had het optreden van de Volksbond ook resultaat? Als we de landelijke cijfers bekijken,
dan zien we dat de consumptie van jenever
vanaf circa 1875 (het jaar van oprichting van de
Volksbond) duidelijk terugloopt. Tussen 1915
en 1930 daalt het zelfs van 1,5 liter per hoofd
van de bevolking naar 0,5 liter. Ik vermoed dat
deze daling slechts in geringe mate aan de
drankbestrijders kan worden toegeschreven.
De stijgende welvaart en de sociale wetgeving
die aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden, zullen een veel grotere rol hebben
gespeeld. En ook de arbeidersbeweging heeft
ongetwijfeld veel bijgedragen aan de achteruitgang van de macht van koning Alcohol.
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In de jaren dertig liep de belangstelling voor de Bond zienderogen terug. Het ledenaantal
van de afdelingen nam sterk af
en de afdeling Weesp bleek al
in 1928 verdwenen te zijn. Om
toch nog over voldoende middelen te kunnen beschikken
vormden de afdelingen Baarn,
Naarden, Bussum en Hilversum tezamen met de afdeling
Amersfoort in 1931 een gewestelijke federatie. Bij deze achteruitgang heeft ook zeker de
crisis een rol gespeeld, al konden veel leden de contributie
gemakkelijk missen. Na 1942 heeft geen van
de afdelingen nog iets van zich laten horen.

Noten
1. Zie De Hollandsche Revue, jaargang 5, 1900, nr. 7,
p. 457. Hilversum telde toen 15 leden, Loenen en
Muiden nog minder dan dat.
2. Dit was niet ongewoon: ook elders moesten afdelingen opnieuw opgericht worden, sommige zelfs
tot twee keer toe. Het verdwijnen van afdelingen
kon het gevolg zijn van onenigheid, maar ook van
verloop.
3. J.F. van Hengel, Bijdragen tot de Geneeskundige
Plaatsbeschrijving van Nederland. Geneeskundige
plaatsbeschrijving van Gooiland. ’s Gravenhage 1875,
p. 91. Landelijk steeg het verbruik van gedestilleerd
tussen 1870 en 1880 met 29%.
4. In 1938 organiseerde de Volksbond Muiden een
pijprookwedstrijd met als hoofdprijs een pijp. Dit
is de enige keer dat ik deze afdeling tussen 1900
en 1945 vermeld zag staan.
5. De Bussumsche Courant, 30-5-1903.
6. Ingezonden brief in De Hilversumsche Courant, 9-81902.
7. De Gooi- en Eemlander, 27-12-1902.
8. De Gooi- en Eemlander, 26-8-1903.
9. De Bussumsche Courant, 9-1-1904.
10. De Gooi- en Eemlander, 9-5-1906.
11. Deze bouwvereniging zou na de oorlog nog bouwprojecten aan de Noorderweg en de Stroeslaan
realiseren.

Het lezen waard

Jacques van Marken:
een vorstelijke sociaal-ingenieur
In ruim 650 bladzijden
schildert Jan van der Mast
het korte en intensieve leven van de stichter en
directeur van de Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek (NG&SF), de Nederlandsche
Oliefabriek
(NOF), de Lijm- en Gelatinefabriek, de Oliefabriek
Calvé Delft enzovoort: Jacques C. van Marken (18451906). Deze mega-ondernemer in de gemeente
Hof van Delft heeft in heel
het dikke boek slechts
een voornaam. Hij was
de eerste telefoonbezitter
van het land en de vierde
automobilist. Als ondernemer, afkomstig uit een
familie van strenge dominees, was Jacques een
‘sociaal ingenieur’, driekwart eeuw voor de uitvinding van die aanduiding, een doordachte ondernemer, tevens
strenge sociaal-werker tegenover zijn arbeiders
aan wie hij uitleg en vermaningen, educatie en
huisvesting en sociale zekerheid bood zoals
ongevallenverzekeringen, weduwen- en wezenen pensioenvoorzieningen.
In het Delftse, naar zijn vrouw genoemde park
Agneta, woonden zij beiden in villa Rust Roest,
samen met aanvankelijk 78 arbeidersgezinnen
in hun vier-onder-één-kap-huurwoningen. Jacques was ook oprichter van de bewaarschool
Hoop der Toekomst, van ambachtsscholen voor
jongens en huishoudscholen voor meisjes. Hij
startte een harmoniekapel (plus muziekkiosk),
het Wilhelmina-voetbalteam, het zangkoor

Vooruit, het theater
De Tent, het ontspanningslokaal De
Villa en het Gemeenschapsgebouw (1892,
het eerste buurthuis
in het land). Jaarlijkse
festiviteiten organiseerde hij, zeker zijn
verjaardagen, duizenden bezoekers beluisterden zijn ernstige,
vaak langdurige toespraken. Op de achtergrond wuifde het trotse
NG&SF-vaandel met
het parool: De Fabriek
voor Allen, Allen voor de
Fabriek. Jacques begon
in 1882 zijn nieuwsblad
De Fabrieksbode en de
drukkerij Van Marken
NV.
Jacques’ ervaringen,
initiatieven, gedachtewisselingen en exposities
kregen in binnen- én buitenland veel adhesie
en indien nodig financiële steun (in aandelen
bijvoorbeeld), wanneer het een deel van zijn
bedrijven tijdelijk minder goed ging vanwege
stagnerende grondstoffenaanvoer, afgebrande
fabrieken of harde concurrentie. Zijn gedachtegoed zette Jacques in bij gesprekken, twisten en congressen elders in het land én soms
ver over de grenzen, waarbij steevast collega’s,
vrienden en tegenstrevers betrokken waren.
In negentien hoofdstukken verslaat Van der
Mast de levens- en de carrièreloop van zijn
hoofdpersoon, nee: zijn held. Een doordachte
historiografie, onder andere op basis van het
41 meter zorgvuldig beheerde bedrijfsarchief,
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van krantenartikelen, van contacten met soms
verre nabestaanden.
Geïnspireerd door Jacques’ echtgenote (overleden in 1909, drie jaar na haar echtgenoot)
schreef Van der Mast eerder de roman Agneta
(acht edities). Ook ontdekte hij in 2007 het privédagboek van zijn hoofdpersoon. Dat dit pas
in 2040 geopend mag worden kan te maken
hebben met Jacques’ diep-geheime nevenrelatie met de Rotterdamse Maria. Bij haar verwekte hij drie kinderen die erg van hem hielden
(drie andere baby’tjes overleden vroeg). Na het
overlijden van hun moeder trokken zij bij hem
in Rust Roest in; Jacques’ thuis-huwelijk bleef
kinderloos.
Jacques praktiseerde social engineering, een
volgens hemzelf ‘zedelijke roeping’, ten tijde
van de Sociale Quaestie, in de tweede helft van
de voorvorige eeuw. De schurende betrekkingen tussen de fabriekseconomie-in-ontwikkeling en de vaak uitgebuite, ongeorganiseerde
arbeidersklasse (geen vakbonden) kregen
nauwelijks parlementaire aandacht. Publieke
spanning tussen liberalen en sociaal-ingestelden was er nauwelijks: de Tweede Kamer
telde in 1888 (100 leden) 45 liberalen en één
socialist, 27 antirevolutionairen en 26 katholieken. Geen algemeen, laat staan het vrouwenkiesrecht. Politici hielden zich verre van
lokale roerigheden. En dat alles in de laatste
vijftien jaar van de negentiende eeuw, toen
de gevolgen van de diepe Amerikaanse economische crisis ook Nederland bereikten.
Jacques streefde lokaal pragmatische verzoening na, maar Samuel van Houten (de man
van het Kinderwetje, 1874) noemde hem nog
een gevaarlijke filantroop onder de industriëlen.
Waarom zouden Kapitaal en Arbeid elkaar nu
moeten treffen?!
De historische lijnen die Van der Mast over

ruim anderhalve eeuw doortrekt zijn soms al
te zwierig, bijvoorbeeld wanneer hij de eerste
twee woorden van de ondertitel van de Nota
van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid) uit 2006 linkt aan Jacques’
werk: De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Van
der Mast: Het Agnetapark functioneert als een
verzorgingsstaat avant la lettre (p. 269), is dus
een verre voorloper van de ‘verzorgingsstaat’
(het woord stamt uit 1957). Iets bescheidener:
Jacques, ‘een van de ‘aartsvaders’ van het Nederlandse bedrijfsleven (achterflap).
Zijn hele leven verdedigde Jacques zijn ondernemende en sociale bijdragen in het licht
van zijn eigen bedrijf én van het bedrijfsleven
überhaupt. De slogans: arbeid als mede-ondernemer, het dividend van de arbeid, hoognodige maatschappelijke hervormingen. Daartoe
moest hij beschouwingen, initiatieven, discussies en lange reizen in zijn korte leven proppen. Hij mocht zelf zeker niet vergeten worden,
meende hij. Ruim voor de eeuwwisseling werd
hij door zenuwpijnen getroffen, waartegen
morfine niet hielp, pijnlijker: Jacques raakte
er verslaafd aan: ‘Een goddelijk middel!’ Burnouts, morele depressies en een niet te temmen
expansiedrift wisselden elkaar af. Hij verbleef
regelmatig, met of zonder Agneta, in buitenlandse vakantie- en kuuroorden met verstandige en mallotige artsen. Begin 1906 overleed
Jacques, in april 1905 had hij afscheid genomen van de Gistfabriek, met veel pijn én met
het vaste voornemen zijn memoires te schrijven. Daarvan is het niet meer gekomen.
Een vorstelijke sociaal-ingenieur ging heen.
Hij verdient meer dan het beloofde Museum
Van Marken: nog meer onderzoek naar de man
en zijn tijd, en omgekeerd.
Ton Notten

Jan van der Mast, Jacques van Marken. De eerste sociaal ondernemer van Nederland.
Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2019. ISBN: 978 90 468 2095 7. 656 p.; prijs: € 29,99.
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Agenda
ACTIVITEITEN/LEZINGEN

TENTOONSTELLINGEN

september
t/m 15 september Grote Kerk Naarden: Bezichtiging en
rondleidingen. Toegang via de toreningang.
Openingstijden zo en ma 13.30 tot 16.30 uur en di
t/m za 10.30 t/m 16.30 uur. Nieuwe rondleidingen ook
voor kinderen. Nieuw is de ondersteuning in gebarentaal. Raadpleeg website www.grotekerknaarden.nl om
na te gaan of de kerk eventueel is gesloten wegens een
evenement.
7 NGV Gooiland, Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263,
1215 Hilversum: Viering 70-jarig bestaan.
Aanvang 13.00 uur, deur open om 12.00 uur.
13 HK Nederhorst den Berg: Onthullen monument
vliegtuigcrash 1943.
14-15 Open Monumentendag
18 Historisch Café: deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b,
Naarden.
18 Vereniging Historisch Amstelveen: Verenigingscentrum, Orion 19A, Amstelveen: Lezing Erfgoed van
Amstelland door Jaap Evert Abrahamse.
Aanvang 20.00 uur.
21 HKG Loenen: Lustrumavond (25 jaar) Grote kerk
Vreeland met kamermuziek van W.A. Mozart.
Inschrijven via www.hkloenen.nl.
22 Blaricum: Dag van het werkpaard.
24 HK Baerne: Dialezing over de Praamgracht.

Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Elke eerste zondag van de maand gratis rondleiding.
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.
12 juli t/m 29 september Twee tentoonstellingen waarbij het portret van Comenius centraal staat: Rembrandt
en Comenius en Kijk Comenius.
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 vijf 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
Tot 11 september de expositie Wie wat bewaart…, op
zaterdagen 11.00-13.00 uur en woensdagen van
14.00-16.00 uur in de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a,
Baarn. www.historischekringbaerne.nl.
HK Blaricum, Brinklaan 4A
Tot en met 21 september expositie 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 (behalve in juli) en za van 14.0016.00 uur.
HK Eemnes, Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 2a
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
14.00-16.00 uur en iedere 3e 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 en Van Bot naar Pot
ESKAF 1927-1934 tot 2 november. Openingstijden van

oktober
5 Open Dag TVE in Conferentieoord Drakenburg,
dr. A. Schweitzerweg 1, 3744 MG, Baarn. Thema:
Honderd jaar Volksverheffing tussen Vecht en Eem.
7-12 Week-van-de-erfgooier.
november
2 HK Huizen: Viering 40-jarig jubileum.
14 HK Blaricum, Brinklaan 4A: Lezing Blaricum (oost)
Toen en Nu door Frans Ruijter. Aanvang 19.30 uur.
Inschrijving via www.volksuniversiteithetgooi.nl.
15 HK Loosdrecht, Gereformeerde Kerk, Nieuw-
Loosdrechtsedijk 55, Nieuw-Loosdrecht: Dia-avond.
20 Historisch Café: deMess, Adriaan Dortsmanplein 1b,
Naarden.
20 Vereniging Historisch Amstelveen, Verenigingscentrum, Orion 19A Amstelveen: Lezing Monumenten van
Amstelveen door P. Smit. Aanvang 20.00 uur.
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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, 1231 LC 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. Expositie schilderijen van Ria
Huurdeman-Beijer en Suze van der Spoel, beelden
van Antoinette Elsinga en foto’s van Jan van de Geest.
www.museumsoest.nl.
Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, BunschotenSpakenburg
Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00 uur. www.museumspakenburg.nl.
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden,
Westwalstraat 6, Naarden
25 mei t/m 29 september fototentoonstelling van
Geert Snoeijer: Vêrlander, Weeskinderen van de VOC.
Elke zondag om 13.00 uur rondleiding. Di t/m zondag
van 10.30-17.00 uur. www.vestingmuseum.nl.
Museum Weesp, Nieuwstraat 41, Weesp
Vaste presentaties Weesper en Hollands porselein,
Kon. Cacaofabriek C.J. van Houten.
15 juni t/m 3 november Stadhuis van Weesp en zijn
architect. wo-zo 13.30-17.00 uur.
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur
Centrum, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum
Do t/m zo om 13.30 uur 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. Aanmelden hiervoor is
niet nodig. www.dudokarchitectuurcentrum.nl.
(STADS) WANDELINGEN

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.
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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, 1271 TZ Huizen.
www.historischekringhuizen.nl.
6 oktober: De HK Huizen organiseert een rondleiding
op de Oude Begraafplaats. Aanvang 15.00 uur bij de
ingang aan de Ceintuurbaan
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; volwassene € 3.
Vrienden van het Gooi organiseert de volgende wandelingen:
15 en 29 september. Informatie bij
www.vriendenvanhetgooi.nl en nadere informatie bij
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl of tel.
035-6836473.
HK Weesp organiseert zomerwandelingen op
14 en 28 september o.l.v. een gids. De wandelingen
beginnen om 14.00 uur en duren anderhalf uur.
Informatie: wandelingen@hkweesp.nl.
FIETSTOCHTEN

15 september: HHK Albertus Perk: Oorden van
vermaak. Aanvang 14.00 uur Kerkbrink.
21 september: HK Huizen organiseert de fietstocht
Sporen uit het verleden. Aanvang 10.00 uur bij de
Botterwerf, Havenstraat 300, 1271 DE Huizen.
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 7726. 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 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
S.C.L. (Stanny) Verster, Loenersloot
C.F. (Claudette) Baar-de Weerd, Nederhorst den Berg
Henk Michielse (gastredacteur)
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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