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Dans om de Vrijheidsboom in 1795.
Zie het artikel van Hans Mous over de Bataafse Tijd.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem
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Bewaren en opruimen
Ik ben mijn zolder aan het opruimen. Er ligt opvallend veel waarvan ik niet meer wist dat ik het had. Ik
denk dat ik niet de enige ben, die veel bewaart: je weet maar nooit of je het ooit nog kunt gebruiken. Maar
je kunt alleen maar bewaren, als je van tijd tot tijd ook rigoureus opruimt. Toen we nog rondtrokken
(zeg maar achter de oerossen en de reuzenherten aan) konden we maar weinig meenemen. Sinds
we vaste woonplaatsen hebben is onze spaar- en bewaardrift hand over hand toegenomen. Wie wat
bewaart, heeft immers wat.
Zou ook de Russische schilder Nicolaas Lochoff dit gedacht hebben toen hij in Florence
Rembrandts portret van Comenius kopieerde? Hij mocht het origineel niet meenemen, maar kon
het portret op deze manier toch thuis ophangen. Heeft later iemand anders zijn zolder opgeruimd
waardoor dit schilderij bij een brocantehandel terecht is gekomen? Henk Roos zet de diverse
mogelijkheden op een rij en trekt zijn conclusies.
Archieven zijn bewaarplaatsen bij uitstek. Jaap Groeneveld is daar eens helemaal in gedoken en
kwam tevoorschijn met een mooie vondst: de locatie waarop de oudste vermelding van Eemnes
betrekking heeft. En dat nog wel 750 jaar later! Opgeruimd is Jaap aan de slag gegaan om hiervan
verslag te doen.
Als iemand wel wat van bewaren weet, is het redacteur en archivaris Niels van Driel. Hij beschrijft
hoe honderd jaar na dato de bevrijding van Naarden van 1673 herdacht werd. En hoe de vaandels die
daarvoor gemaakt werden meer dan twee eeuwen bewaard zijn gebleven.
Sommige dingen veranderen zodanig dat er weinig te bewaren lijkt. Het landschap rond Anna’s
Hoeve bijvoorbeeld. Sander Koopman vond een manier om er toch nog wat van over te houden:
dankzij zijn fotoproject kunnen we later nog zien wat er veranderd is en hoe.
Toen in 1795 de Fransen ons land binnentrokken, leidde dat tot heel wat opruimacties. Het
afschaffen van oranjesymbolen, van heerlijkheden, van een bevoorrechte kerk en van wapenborden in
kerken zijn maar enkele voorbeelden daarvan. Ik zocht voor u uit of er ook tussen Vecht en Eem veel
naar de uitdrager werd gebracht.
Dat ik mijn zolder opruim, is niet om plaats te maken voor nieuwe oude dingen. Ik verlaat
binnenkort het Gooi en laat ons tijdschrift met een gerust hart over aan een door de wol geverfde
redactie die binnenkort ook nog eens enkele nieuwe gezichten zal tellen. Ik heb met veel plezier met
de redacteuren samengewerkt en ik wens hen en de lezers, maar bovenal ons blad het allerbeste.
Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: ‘Portret van een oude man’, geschilderd door Rembrandt, aanwezig in het Uffizi
in Florence.
©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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Anna’s Hoeve tussen 2014 en 2019
Landschappelijke dynamiek en stabiliteit
Sander Koopman en Maarten Koole
Anna’s Hoeve is van oudsher de benaming voor een natuurgebied ten oosten van Hilversum.
De begrenzingen worden gevormd door de Anthony Fokkerweg in het westen, de spoorlijn
Hilversum-Amersfoort in het zuiden, de snelweg A27 in het oosten en de Liebergerweg in
het noorden (afb. 1). In en rondom Anna’s Hoeve vinden nu en in de nabije toekomst vele
ruimtelijke ontwikkelingen plaats die een aanzienlijke invloed hebben en nog zullen hebben
op de aanblik en het gebruik van het gebied. Deze veranderingen zijn geconcentreerd in
bepaalde gebieden, vooral aan de randen. In andere delen van het gebied zijn er juist weinig
ruimtelijke veranderingen. Deze interessante combinatie was de aanleiding om een vijfjarige
fotoregistratie te maken van Anna’s Hoeve waarmee zowel sterk veranderende plekken als
relatief stabiele plekken in beeld zijn gebracht. De resultaten geven een goede indruk van de
landschappelijke evolutie van dit kleine natuurgebied in een periode van vijf jaar.

Afb. 1: Topografische kaart van Hilversum 1: 25.000 van 2011. Met rood omkaderd het gebied
Anna’s Hoeve. Bron: Kadaster.
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1

Eerdere veranderingen in landgebruik

Het gebied dat tegenwoordig bekend staat als
Anna’s Hoeve, maakte in de Middeleeuwen
deel uit van de gemene heide van Gooiland.
Het landgebruik bestond uit heide en zandverstuivingen, ook wel aangeduid als ‘woeste
grond’. De erfgooiers hadden het gebied in
gebruik voor activiteiten als het weiden van

Afb. 2: De omgeving
van Anna’s Hoeve
weergegeven op de
Nieuwe kaart van
Gooiland van Ottens
& Post uit circa 1740.
Het noorden is links.
Bron: website (5).

schapen en het steken van plaggen. Op de
kaart van 1740 zijn de heidevelden en zandverstuivingen met bergjes weergegeven (afb.
2). Westelijk hiervan (onder in de afbeelding)
loopt de scherpe begrenzing met de engen
rondom Hilversum. Linksboven staan het
Laarder Wasmeer (5) en het Langewater (6)
weergegeven, rechtsboven het Monnikenwater
(4). Dit waren heidevennen. Er tussenin ligt
het gebied dat later Anna’s Hoeve zou worden (rood omkaderd). Door het gebied loopt
de Liebergerweg. Verder naar rechts (zuid) is
de Amersfoortseweg zichtbaar. Reeds in 1830,
nog voor de heideverdelingen, slaagde prof. dr.
Gerardus Vrolik erin om 2,25 ha grond bij het
Laarder Wasmeer te pachten. In 1843, bij de
tweede heideverdeling, lukte het Vrolik 32,02
ha grond ten zuiden van het Laarder Wasmeer
in pacht te krijgen. Hiermee legde hij de basis
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voor de contouren van het huidige gebied Anna’s Hoeve.
Op de kaart uit 1843 (afb. 3) is de rechthoekige
grondvorm van Anna’s Hoeve al te zien, links
van het Laarder Waschmeer. Het landgebruik
bestond toen nog steeds uit heide en stuifzand. Het gebied had dus een zeer open karakter, in tegenstelling tot de huidige situatie! In
1844 liet Vrolik het huisje Anna’s Hoeve bouwen
(gesloopt in 2014). Het huisje werd vernoemd
naar zijn vrouw Anna Vrolik-Van Swinden. Ook
bracht Vrolik opgaande beplanting aan langs
de randen van het gebied. In 1861 kwam Anna’s Hoeve in handen van Jan van Dijk, die nog
meer bos plantte, waaronder de nog bestaande
beukenbomen bij het voormalige huisje. Onder
zijn beheer raakte het gebied vrijwel helemaal
bebost. Op het kaartfragment van 1873 is dat
goed te zien (afb. 4).
Van 1877 tot 1910 was Anna’s Hoeve in handen van de familie Van den Wall-Bake en van
1910 tot 1930 was het van jhr. J.A. van Kretschmar van Veen. In deze hele periode traden geen
wezenlijke veranderingen op in het gebied. Dat
zou pas weer gebeuren in 1933, toen Anna’s
Hoeve inmiddels eigendom was geworden van
de gemeente Hilversum. De gemeente liet in
het kader van de werkverschaffing de Berg aanleggen en de vijvers graven. Naar ontwerp van
gemeentearchitect Dudok kwam zo een park-

Afb. 3: De contouren
van Anna’s Hoeve
voor het eerst
zichtbaar, op de
Kaart van Gooiland
na de Heide
Verdeeling van 1843.
Het noorden is
rechts. Bron: collectie
Francois Renoú op
website (2).

Afb. 4: Anna’s Hoeve op de topografische kaart 1:
25.000 van 1873. Bron: Kadaster, op website (4).

achtig landschap tot stand, dat vooral diende
als recreatiegebied.
In 1939 kwam net ten noorden van Anna’s Hoeve de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI) gereed. Daarvoor was het nodig om
een bassin uit te graven waar het effluent (gezuiverd rioolwater) in geloosd kon worden:
de zogeheten accumulatievijver.
Deze kwam te liggen in de driehoek Liebergerweg-Weg over Anna’s Hoeve-Anthony Fokkerweg.
Het kaartfragment uit 1952 (afb.
5), de eerste naoorlogse kartering,
toont een sterk veranderd Anna’s
Hoeve met de Berg, de siervijvers
en de driehoekige accumulatievijver. Deze situatie zou nog tot 2007
vrijwel ongewijzigd standhouden.
Met de sanering van de Laarder
Wasmeren begon een reeks van
veranderingen waardoor delen van
Anna’s Hoeve en directe omgeving een volledig ander aanzien hebben gekregen of in de
nabije toekomst zullen krijgen.

Recente en toekomstige veranderingen
De landschappelijke situatie na de sanering
van de Laarder Wasmeren en voorafgaand
aan de start van het fotoproject staat weergegeven op het kaartfragment uit 2011 (afb. 6).
Het Laarder Wasmerengebied ten noorden
van Anna’s Hoeve is veranderd van een groot
meer in een heide- en stuifzandlandschap

met plaatselijk vennen. In 2013 werd
de accumulatievijver drooggelegd ter
voorbereiding op de in dat gebied geplande woningbouw. Na het bouwrijp
maken begon men eind 2017 met de
bouw van de eerste woningen op de
plek van de voormalige vijver (afb. 7).
Begin 2019 waren de woningen in het
oostelijk deel vrijwel gereed en ook
op de plek van de voormalige RWZI
(ten noorden van de Weg over Anna’s
Hoeve) waren de woningen begin 2019
grotendeels opgeleverd. In het zuidoosten van
Anna’s Hoeve waren in de loop van 2018 de
eerste voorbereidingen zichtbaar voor de aanleg van een ecoduct en de HOV-baan en de
verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve. De
in deze hoek aanwezige poel is dichtgemaakt
en enkele tientallen meters naar het noordwesten werd een nieuwe poel aangelegd. De aanleg
van de HOV-baan, het ecoduct met het bijbe-

Afb. 5: Anna’s Hoeve op de topografische kaart 1:
25.000 van 1952. Bron: Kadaster, op website (4).

horende sperrgebiet (verboden gebied)2 en de
wegverlegging zullen de komende jaren nog
tot aanzienlijke veranderingen leiden in het
aanzien van Anna’s Hoeve bij de A27 en langs
de spoorlijn. In de overige delen van Anna’s
Hoeve zijn de afgelopen jaren weinig veranderingen opgetreden en ook in de nabije toekomst zal dat naar verwachting het geval zijn.
Al deze veranderingen zullen een sterk effect
hebben op de beleving van Anna’s Hoeve door
recreanten. Aan het begin van het project zijn

281

Afb. 6: Anna’s Hoeve op de topografische kaart 1:
25.000 van 2011. Bron: Kadaster, op website (4).

door de auteurs enkele interviews afgenomen
van bezoekers van het gebied om te vernemen,
hoe zij het gebied beleven. Sommigen zagen
het vooral als een ongerept natuurgebied met
de kans om soorten als de ijsvogel en de ring
slang waar te nemen. Anderen kwamen er mediteren of sporten. Voor veel mensen is Anna’s
Hoeve vooral een gebied om hun hond uit te
laten of een korte wandeling te maken.3 De
veranderingen, nu en in de nabije toekomst,
zullen leiden tot een flinke afname van de voor

recreatie beschikbare oppervlakte. In het westen krijgt het
gebied door de woningbouw
een meer versteend karakter
en de geluidsoverlast door het
wegverkeer zal toenemen door
de HOV-baan en de verlegging
van de Weg over Anna’s Hoeve.
Deze wegverlegging zorgt voor
een langere weglengte door het
gebied en hogere rijsnelheden
van het autoverkeer, doordat
de nieuwe weg veel minder
bochten heeft. Afbeelding 8,
gepubliceerd in 2009, geeft een schematische
weergave van de toekomstige situatie met de
verlegde Weg over Anna’s Hoeve, de HOVbaan en het ecoduct over de spoorlijn.

Fotoproject Anna’s Hoeve – Landschap in
verandering
Het fotoproject Anna’s Hoeve – Landschap in
verandering voorzag in een vijfjarige (en voor
sommige punten tot zevenjarige) tijdreeks van
foto’s die gemaakt zijn in het gebied Anna’s
Hoeve. Vanaf maart 2014 tot en met maart 2019

Afb. 7: Anna’s Hoeve op een satellietopname uit 2017. Bron: website (3).
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Afb. 8: Plankaart De Groene Schakel uit 2009, waarop de
ruimtelijke veranderingen in en rondom Anna’s Hoeve staan
weergegeven. Bron: website (1).

zijn er drie keer per jaar op zestien vaste plekken (afb. 9) foto’s gemaakt (zie Tabel 1 voor
de kerngegevens van het project). Ofwel, elke
plek is drie keer per jaar gefotografeerd en dat
vijf jaar lang. De foto’s zijn steeds zo veel mogelijk in dezelfde kijkrichting en met ongeveer
dezelfde kadering gemaakt. Doordat er niet
GPS-nauwkeurig is gewerkt, tonen de foto’s
soms wat verschillen in kadering. Bij de door
ons gekozen ambachtelijke werkwijze was dat
onvermijdelijk. Uiteindelijk is dus per plek een
vijfjarige tijdreeks gemaakt, met in totaal zestien foto’s per plek. Van enkele plekken zijn oudere foto’s beschikbaar, teruggaand tot 2012.
Wat waren de doelen van dit project? Het eerste doel was het zichtbaar maken welke landschappelijke veranderingen het gebied Anna’s
Hoeve ondergaan heeft in de periode 20142019. Het tweede doel was het zicht krijgen op
verschillen in ruimtelijke dynamiek. Sommige
delen van het gebied veranderen snel met
meer ruimtelijke functies in korte tijd, andere
delen veranderen nauwelijks. Tot slot maken
de ritmes van weer, klimaat en vegetatie een
onlosmakelijk deel uit van de fotoregistratie.
Na afloop zijn ten behoeve van de archivering
drie supplementaire documenten gemaakt, te
weten een locatiekaart (afb. 9), een locatielijst

Afb. 9: Locatiekaart bij de fotocollectie ‘Anna’s
Hoeve – Landschap in verandering’. De kaart
geeft de zestien locaties weer waar foto’s zijn
gemaakt. De kijkrichting van de foto’s is met een
pijl weergegeven. Rood: geen landschappelijke
verandering opgetreden in de periode 2014-2019.
Roze: landschappelijke verandering opgetreden in
de periode 2014-2019. Kaartondergrond: Topo
grafische kaart 1: 25.000, Kadaster, op website (4).
Bewerking door de eerste auteur.

(Tabel 2) en een fotolijst. Op de locatiekaart
zijn de zestien plekken aangegeven met punten en de bijbehorende nummers. De kijkrichting van de foto’s is aangegeven met pijlen. De
kaartondergrond dateert van 2018. De locatielijst beschrijft de zestien plekken van waaraf
gefotografeerd is. Deze lijst bevat de volgende
attributen:
– Het pleknummer. Het nummer van de plek waar de
foto is gemaakt (afb. 9).
– Het toponiem. De lokale benaming van de plek waar
vandaan de foto is gemaakt.4
– De kijkrichting. De kompasrichting waarheen de
fotograaf keek bij het maken van de foto.
– De X-coördinaat. Volgens Rijksdriehoeksmetingstelsel.
– De Y-coördinaat. Volgens Rijksdriehoeksmetingstelsel.
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Aantal opnamen
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Aantal unieke opnamelocaties

16

Tabel 1: kerngegevens
van de fotocollectie
Anna’s Hoeve – Land
schap in verandering.

16
In 2014-2018 drie keer per jaar: in maart, juni, november.
Aantal opnamedagen

Eerste keer maart 2014, laatste keer maart 2019.
NB: In 2012 en 2013 zijn op sommige plekken voorafgaand aan
het project al foto’s gemaakt. Zie Tabel 3.

Datum eerste opname

22 maart 2014

Datum laatste opname

9 maart 2019

Plek

Toponiem

Kijkrichting

X

Y

1

Anna’s Hoeve, Speelweidevijver zuidwestzijde

Noordoost

142,34

470,16

2

Anna’s Hoeve, Speelweidevijver zuidzijde

noord-noordwest

142,41

470,15

3

Liebergerweg bij Weg over Anna’s Hoeve

west-noordwest

142,67

470,39

3

Liebergerweg bij Weg over Anna’s Hoeve

Noord

142,67

470,39

Nr

4

Weg over Anna’s Hoeve bij voormalig huisje Anna’s Hoeve

noord-noordoost

142,91

470,24

5

Anna’s Hoeve, middelste brug over Verbindingsvijver

west-noordwest

142,85

470,12

6

Anna’s Hoeve, brug over Verbindingsvijver bij Bergvijver

noord-noordwest

142,98

470,10

7

Anna’s Hoeve, Geitenweitje

Zuidoost

143,30

470,98

8

Anna’s Hoeve, hoek A27-spoorlijn

Zuidoost

143,31

469,91

9

Anna’s Hoeve, Heitje oostzijde

Noordwest

143,34

469,07

10

Liebergerweg bij Berg

West

143,19

470,30

11

Voormalig huisje Anna’s Hoeve achterzijde

zuid-zuidwest

142,95

470,31

12

Kruispunt Liebergerweg – Weg over Anna’s Hoeve

west-noordwest

142,73

470,37

13

Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna’s Hoeve, zuidoost

West

142,68

470,45

14

Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna’s Hoeve, midden

west-noordwest

142,55

470,51

15

Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna’s Hoeve, noordwest

zuid-zuidoost

142,37

470,59

16

Liebergerweg bij A. Fokkerweg

Oost

142,31

470,37

Tabel 2: lijst van de fotolocaties.

De fotolijst bevat de beschrijvingen van alle
foto’s. Deze lijst kent de volgende attributen:
– Bestandsnaam. De naam van het fotobestand.
– Pleknummer. Het nummer van de opnameplek zoals
weergegeven op de locatiekaart.
– Opnamedatum. Datum waarop de foto is gemaakt.
– Toponiem. De lokale benaming van de plek waar
vandaan de foto is gemaakt.
– Kijkrichting. De kompasrichting waarheen de

284

fotograaf keek bij het maken van de foto.
– X-coördinaat. X-coördinaat volgens Rijksdriehoeks
metingstelsel.
– Y-coördinaat. Y-coördinaat volgens Rijksdriehoeks
metingstelsel.
– Omschrijving fotobeeld. Een beschrijving van wat er
te zien is op de foto.
– Fotograaf. De persoon die de foto heeft gemaakt.

De fotocollectie bevat in totaal 280 opnamen.
De collectie is ingedeeld op opnamedatum. Per
opnamedatum zijn vanaf maart 2014 zestien
foto’s beschikbaar, van elke plek één. Op plek
3 zijn steeds twee foto’s gemaakt met een andere kijkrichting. In 2012 en 2013 was het project nog niet gestart en zijn er incidenteel foto’s
gemaakt vanaf enkele plekken (in totaal acht foto’s, zie Tabel 3). Alle foto’s zijn gedeponeerd bij
het Streekarchief en zullen via gooienvechthistorisch.nl worden ontsloten. Ook is de fotocollectie beschikbaar gesteld aan de Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve en de Stichting Omgevingseducatie, voor educatieve doeleinden.

Dynamiek en stabiliteit op de foto
Aan de hand van fotoreeksen van vier locaties
illustreren we hierna de tussen 2012 en 2019
opgetreden landschappelijke veranderingen of
juist het uitblijven hiervan.
1) Gebied van de (voormalige) accumulatievijver, locatie 3 (Liebergerweg bij Weg over Anna’s
Hoeve (afb. 10 a t/m e)
Locatie 3 ligt aan de rand van de accumulatievijver. De vijver heeft bestaan van 1939 tot en
met 2012. In 2013 is de aanvoer van effluent
stopgezet. Op de foto van december 2013 is
te zien dat de vijver al bijna is drooggevallen.
Om het terrein bouwrijp te maken is de sliblaag
Plek
Nr

Opnamedatum
4-2-2012

7-9-2013

21-9-2013

1

X

2

X

3
4

X*

X
X

10

X

11

X

14

26-12-2013

X*

Tabel 3: plekken waarvoor reeds eerder gemaakte
foto’s (door de eerste auteur) beschikbaar waren.
Een X betekent dat voor de combinatie plek-datum
een foto beschikbaar is. *betekent: deze locatie is
bij benadering.

verwijderd, waarna de kale zandbodem aan het
oppervlak kwam (foto juni 2014). Vervolgens is
er zand opgebracht en is eind 2017 begonnen
met de bouw van de eerste huizen (foto maart
2018). Begin 2019 was het wijkje in de oostpunt
vrijwel gereed en namen de eerste bewoners er
hun intrek (foto maart 2019).
2) Plek waar het voormalige huisje Anna’s
Hoeve heeft gestaan, locatie 4 (Weg over Anna’s Hoeve bij voormalig huisje Anna’s Hoeve;
afb. 11 a t/m d)
Locatie 4 ligt tegenover het voormalige huisje
Anna’s Hoeve. Het huisje is gebouwd in 1844
door Vrolik. Vanaf 1935 was het pandje een
theeschenkerij. In 1950 werd er een nieuw
restaurant naast gebouwd waarin tot 1972 de
theeschenkerij zat. Van 2001 tot 2005 had ondernemer Franck Rodenburg hier een restaurant, dat helaas in 2005 tot de grond toe is
afgebrand. Daarna zette het verval in. Krakers
namen hun intrek in het leegstaande huisje. In
februari 2014 sloeg het noodlot wederom toe:
het huisje brandde grotendeels af en werd kort
daarna gesloopt. De foto van 2013 toont het
huisje in de periode dat het werd bewoond
door krakers. Op de foto van maart 2014 is te
zien hoe het huisje door de brand grotendeels
is ingestort, de verdere sloop volgde spoedig
daarna. In de daaropvolgende jaren heeft de
natuur geleidelijk aan steeds meer bezitgenomen van het terrein.
3) Heitje met zitbank, locatie 9 (Anna’s Hoeve,
Heitje oostzijde; afb. 12 a t/m d)
Het gebied dat nu als het Heitje bekend staat,
is al sinds de jaren dertig van de twintigste
eeuw heide. Aan de vier foto’s van 2014, 2017,
2018 en 2019 is te zien dat hier nauwelijks
veranderingen optreden: alleen de seizoenen
zorgen hier voor afwisseling. Hierbij moet wel
vermeld worden dat de stabiele toestand van
dit gebied in hoge mate te danken is aan leden
van de bosploeg van de Vereniging tot Behoud
van Anna’s Hoeve. Zonder hun niet aflatende
inzet zou het Heitje binnen enkele jaren dichtgroeien met zaailingen van Amerikaanse vogelkers en grove den.
4) Liebergerweg ten noorden van de Berg, locatie 10 (Liebergerweg bij Berg; afb. 13 a t/m d)
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a

b

d

c

Afb. 10 a tot en met e: fotoreeks van locatie 3, Liebergerweg bij Weg over Anna’s
Hoeve. De foto’s tonen het gebied van de (voormalige) accumulatievijver. 10a:
4 februari 2012. 10b: 26 december 2013. 10c: 28 juni 2014. 10d: 3 maart 2018. 10e:
9 maart 2019 (foto’s: Sander Koopman en Maarten Koole).

e

a

b

c

d

Afb. 11 a tot en met d: fotoreeks van locatie 4, Weg over Anna’s Hoeve bij voormalig huisje Anna’s Hoeve.
De foto’s tonen de plek van het (voormalige) huisje ‘Anna’s Hoeve’. 11a: 7 september 2013. 11b: 22 maart
2014. 11c: 17 juni 2017. 11d: 9 maart 2019 (foto’s: Sander Koopman en Maarten Koole).

a

b

c

d

Afb. 12 a tot en met d: fotoreeks van locatie 9, Anna’s Hoeve, Heitje oostzijde. De foto’s tonen het
zitbankje op het Heitje in het oostelijk deel van Anna’s Hoeve. 12a: 28 juni 2014. 12b: 18 maart 2017.
12c: 9 juni 2018. 12d: 9 maart 2019 (foto’s: Sander Koopman en Maarten Koole).

a

b

c

d

Afb. 13 a tot en met d: fotoreeks van locatie 10, Liebergerweg bij Berg. De foto’s tonen de Liebergerweg ten
noorden van de Berg, gezien in de richting van Hilversum. 13a: 21 september 2013. 13b: 7 maart 2015. 13c:
4 november 2017. 13d: 9 maart 2019 (foto’s: Sander Koopman en Maarten Koole).
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De Liebergerweg is een zeer oude weg die
oorspronkelijk vanuit het dorpscentrum naar
de heidevelden liep. De precieze ouderdom
van deze weg is onbekend, maar op de oudst
bekende kaarten van het Gooi staat de weg
al weergegeven. De naam valt waarschijnlijk
te verklaren vanuit het begrip ‘liekberg’=lijkberg=grafheuvel.5 Oorspronkelijk liepen zijpa
den van de Liebergerweg dan ook richting de
heide en stuifzanden bij ’t Bluk, waar grafheuvels vlakbij liggen. Tegenwoordig eindigt de
weg in het bos ten oosten van Anna’s Hoeve.
In een groot deel van Anna’s Hoeve is het historische tracé van de weg nog aanwezig. Zo
ook net ten noorden van de Berg, bij fotolocatie
10. Net als bij het Heitje zijn hier in zes jaar tijd
nauwelijks veranderingen opgetreden. De vier
foto’s van 2013, 2015, 2017 en 2019 tonen een
vrijwel ongewijzigd beeld.

Tot besluit
Met het fotoproject Anna’s Hoeve – Landschap
in verandering hebben we in beeld gebracht,
hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd in de periode 2014-2019. Ook is duidelijk geworden, hoe de mate en snelheid van
landschappelijke verandering van plek tot plek
verschillen. Locaties zoals de voormalige accumulatievijver, het voormalige huisje Anna’s
Hoeve en het Geitenweitje zijn de afgelopen jaren sterk van aanzien veranderd. Dit in tegenstelling tot gebieden zoals het Heitje, de vijvers
en de omgeving van de Berg, waar nauwelijks
veranderingen zijn opgetreden. Het historisch
overzicht heeft laten zien dat ruimtelijke veranderingen een constante zijn en dat de aanblik van het landschap voortdurend wijzigt. Het
project Anna’s Hoeve – Landschap in verandering heeft uit deze stroom van veranderingen
een ‘snapshot’ van vijf jaar geknipt waarin de
veranderingen systematisch in beeld zijn gebracht.

Met dank aan Kees van Aggelen (HHK Albertus Perk)
voor het reviewen van het concept van dit artikel.

Noten
1. Gebaseerd op Van Aggelen, 2004.
2. Een zone rondom het ecoduct wordt verboden
gebied voor recreanten.
3. Zie ook Koopman (2003), voor een gedetailleerde
analyse van de recreatie in Anna’s Hoeve.
4. Toponiemen volgens Falk Stadsplattegrond Hilversum-het Gooi, en Van Aggelen e.a. (2004), p. 2.
5. Verklaring van Joop Reinbout (schriftelijke mededeling van Kees van Aggelen).
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‘Heyl en Broederschap!’
Hans Mous
Het was met de Bataafse Revolutie van 1795 niet anders dan met andere revoluties: er
veranderden niet alleen grote, maar ook zeer kleine zaken. Zo’n kleine zaak was het
taalgebruik. Iedereen, van groot tot klein maatschappelijk aanzien, werd voortaan als ‘burger’
aangesproken en aangeschreven, niet tot ieders genoegen overigens. En de meeste officiële
brieven eindigden met de wens ‘Heyl en Broederschap’.

Met de broederschap was het in het voorafgaande decennium slecht gesteld geweest. In
september 1787 had het Pruisische leger een
eind gemaakt aan het patriottisch bewind in
delen van de Nederlanden. Stadhouder Willem
V was weer in het bezit van zijn oude macht
gekomen en de patriottische wapengenootschappen waren ontwapend en ontbonden.
Duizenden patriotten waren naar de Zuidelijke
Nederlanden (het huidige België) of naar Frankrijk gevlucht.

Patriotten in het nauw
Wat voor gevolgen had dit voor onze regio?
Aanvankelijk nogal wat, maar op termijn heel
weinig. De Pruisen waren door het Eemland,

de Vechtstreek en het Gooi getrokken en hadden daar flink geplunderd. Daarna waren er hier
maandenlang Pruisische troepen ingekwartierd
geweest. Dat zorgde voor overlast en kostte de
bewoners een lieve duit. Het aantal gevluchte
patriotten zal in onze regio niet zo groot zijn
geweest. Ik ben er maar drie tegengekomen:
dokter Du Bois uit Hilversum, de Weesper
kruidenier Johannes Franciscus van Achter en
Willem Kooy Lambertsz uit Huizen. De eerste
twee vluchtten de grens over, de laatste week uit
naar Alkmaar. Een groter aantal patriotten kreeg
bezoek van plunderende plaatsgenoten. Dit gebeurde in elk geval in Huizen, Muiderberg, Hilversum en Loosdrecht, en waarschijnlijk ook
nog wel elders. In het begin trad de plaatselijke
overheid er niet of nauwelijks tegen op. Ze wilde
haar vingers hier blijkbaar
niet aan branden. In Huizen en Loosdrecht hadden de patriotten slechts
een kleine minderheid
gevormd en waren dus
nu een makkelijk doelwit.
De plunderaars in Huizen
verkochten gestolen meubelen tegen bodemprijzen
aan plaatsgenoten. Pas in
de loop van 1788 lijkt de
rust te zijn teruggekeerd.
In een stad als Amsterdam
waren de patriottische bestuurders vervangen door
aanhangers van Oranje.
Het lijkt erop dat tussen

Franse troepen trekken in januari 1795 over de bevroren rivieren.
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Vecht en Eem weinig of geen bestuurders in
1787 of 1788 vervangen zijn, zelfs niet in steden
met patriottische bestuurders zoals Naarden
en Weesp. Er waren waarschijnlijk niet veel alternatieven. De patriottische schout van Soest,
Cornelis Pannekoek, leider
van de plaatselijke militie,
hield zijn baan ook na 1787.
Het afleggen van de eed
van trouw aan de stadhouder en ‘de oude constitutie’
volstond voor het behoud
van een publieke functie.
Die eed werd hier op grote
schaal afgelegd. In diverse
plaatsen hadden de patriotten geen deel uitgemaakt
van het bestuur, dus daar
veranderde sowieso niets.
Met de komst van de
Fransen in 1795 traden de
patriotten weer in het volle
daglicht. Waren ze in de
tussentijd nog actief geweest? Een beetje. Er bestonden nog steeds leesgezelschappen zoals
in Muiden, Weesp en Hilversum. Deze vormden een ideale ontmoetingsplek waar de patriotten nieuwtjes en ideeën konden uitwisselen.
Maar er waren ook andere clubs. In 1791 werd
in Weesp het genootschap Voor het Menschdom
opgericht. Het doel hiervan was: nuttige kundigheden bij zich zelven en anderen uit te breiden,
zich zelven en anderen te verlichten en te verbeteren. Op de ledenlijst zien we heel wat namen
die we ook in 1795, na de komst van de Fransen, in de plaatselijke besturen tegenkomen:
acht leden van het ‘nieuwe’ stadsbestuur van
Weesp en twee leden van het ‘nieuwe’ stadsbestuur van Naarden. Daarnaast was ook Hermanus Sas de Wilde, in 1795 secretaris van het
dorpsbestuur van ’s-Graveland en een jaar later
schout van Loosdrecht, lid van dit genootschap.
En verder twee patriottische predikanten die in
1795 bij het opzetten van het nieuwe bestel een
rol speelden: Carel Aeyelts uit Blaricum en Kristiaan Fruitier uit Muiderberg. De meesten van
hen speelden al in 1787 een belangrijke rol. De

patriotten bleven dus met elkaar in contact, in
afwachting van betere tijden.
In andere plaatsen en streken hadden zij
zich verenigd in clubs of burgersociëteiten. Die
waren er bij ons in 1787 ook wel geweest, bij-

Generaal Daendels neemt te Maarssen afscheid
van luitenant-kolonel C.R.T. Krayenhoff, die naar
Amsterdam wordt gezonden om een omwenteling
te bewerkstelligen.

voorbeeld in Naarden en in Loenen. Maar die
hebben bijna allemaal de Pruisische inval niet
overleefd, mogelijk met uitzondering van die in
Naarden.

De omwenteling van 1795
De omwenteling van 1795 voltrok zich niet
overal in onze regio op hetzelfde moment. Al
op 21 januari, twee dagen na Amsterdam, gingen Naarden en Weesp om, maar Loosdrecht
moest wachten tot 15 maart en Loenen zelfs tot
4 april. Wel was het patroon bijna overal hetzelfde: er arriveerden gezanten uit het revolutionaire Amsterdam, die zochten contact met
plaatselijke geestverwanten1 en dit resulteerde
in de oprichting van een plaatselijk Comité Revolutionair.
In Muiden en Weesp reikte het stadsbestuur
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aan de bevolking wapens uit. Terugdenkend
aan 1787 zouden we kunnen spreken van een
herbewapening. Het Comité Revolutionair riep
de bevolking bijeen, meestal in de kerk (het
was tenslotte een ijskoude januarimaand). De
leden van het zittende dorpsbestuur werden
opgeroepen om tegelijkertijd naar hun gewone
vergaderplaats te komen. Ze kregen te horen
dat ze hun posten moesten opgeven en dat
ze zich vervolgens als ambteloos burger bij de
overige inwoners konden voegen. Uit de verslagen van deze bijeenkomsten blijkt
nergens een woord van protest. De
bijeengeroepen bevolking ‘koos’
vervolgens een nieuw bestuur, de
municipaliteit, een gekozen gemeentebestuur. ‘Koos’ staat tussen
aanhalingstekens, omdat het Comité Revolutionair vaak een lijstje
namen klaar had, waaraan de bijeengekomen burgerij met een ‘hoezee’ haar goedkeuring verleende.
Meestal heette dit bestuur provisionele (voorlopige) municipaliteit. Die
voorlopigheid kon twee maanden
duren zoals in Weesp, maar ook
een vol jaar zoals in Loosdrecht.
De leden van de municipaliteit legden de eed
op de ‘nieuwe constitutie’ af, vaak bij de Vrijheidsboom die inmiddels in de meeste bevrijde
plaatsen was opgericht. Later in het voorjaar
werden de festiviteiten hier en daar nog eens
dunnetjes overgedaan, soms omdat de in januari geplante Vrijheidsbomen de winter niet
allemaal hadden overleefd. De dagelijkse leiding kwam of bleef in handen van de schout,
die in sommige plaatsen een andere titel kreeg,
namelijk maire. Hij werd terzijde gestaan door
comités uit de municipaliteit, zoals het Comité
van Waakzaamheid.
De verkiezing van de municipaliteiten week
sterk af van de manier waarop dat tot dan
toe de gemeentebesturen tot stand kwamen:
de schout werd in het Gooi en de noordelijke
Vechtstreek aangewezen door de baljuw, in
’s-Graveland door het College van Hoofdingelanden en elders door de eigenaar van de heerlijkheid waaronder de desbetreffende plaats viel.
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De schepenen werden door dezelfde machthebbers gekozen uit een voordracht die gemaakt
was door de zittende schout en schepenen. In
1795 werden deze oude machthebbers domweg
gepasseerd.
In Naarden en Hilversum waren het niet Amsterdammers, maar Franse troepen die voor de
omwenteling zorgden. Deze trokken Naarden
binnen na onderhandelingen in het kader van
hun opmars naar Amsterdam. In Hilversum
verzette het oude dorpsbestuur zich tegen een

Spotprent op de vlucht van Willem V.

omwenteling. Pas nadat de Fransen te hulp waren gekomen, gaven de oude bestuurders zich
gewonnen.
In Muiden ging de verkiezing van een nieuw
stadsbestuur ook niet van een leien dakje. Op
27 januari 1795 was daar in alle rust een provisionele municipaliteit gekozen die uit acht leden
bestond. Maar de verkiezing van een definitief
stadsbestuur op 9 juli stond in het teken van
Cabaleering en Intrigues: van de 232 stembriefjes
waren er 105 alle van dezelve inhoud, getekent
door de oude Regering [de provisionele municipaliteit] en verdere Orangekalanten. Dit zou het
werk zijn geweest van drie leden van de provisionele municipaliteit die bang waren om niet
herkozen te worden. De commandant van de
gewapende burgerij, kolonel Dirk Cornelis van
der Meulen, liet de kist met stembriefjes in beslag nemen en verzegelde deze. Het bestuur
van Holland werd op de hoogte gebracht en

stuurde een commissie die de zaak moest regelen. Die bepaalde dat er een nieuwe stemming
moest plaatsvinden, waarbij ook de ‘intriganten’ verkiesbaar waren. Op 22 juli vond deze
verkiezing plaats en onder de gekozenen treffen
we Sybe Sybes aan, een van de beschuldigden.
Het zou niet het laatste cabaal in Muiden zijn.2
Anders dan in andere plaatsen ging het in
Bussum toe. Dit dorp was eeuwenlang vanuit
Naarden bestuurd geweest. Op 2 februari 1795
maakte Bussum zich los van Naarden op instigatie van de patriottische generaal J.P. de Winter. Men koos een eigen municipaliteit en stelde
Naarden voor een voldongen feit. Met forse tegenzin accepteerde de stad deze Declaration
of Independance. Bussum werd zelfs toegelaten tot de vergadering van afgevaardigden van
Naarden en de Gooise dorpen. Maar een jaar
later was het uit met de pret: het provinciaal
bestuur van Holland liet weten dat de zig zelfs
opgeworpen hebbende municipaliteit van Bussum
bij deze word vernietigd. Het verzet hiertegen
drukte Naarden hardhandig de kop in. Twee
jaar later kreeg Bussum in het kielzog van de
radicale staatsgreep van 22 januari 1798 weer
een eigen municipaliteit. Maar in 1804 kwam
er opnieuw een eind aan Bussums zelfstandigheid. Pas in 1817 zou Bussum definitief los van
Naarden komen.
In 1795 vond er nóg een scheiding plaats: Blaricum maakte zich los van Laren. Beide dorpen
hadden al eeuwenlang elk een eigen schout
en slechts één college van schepenen dat
deels uit Blaricummers en deels uit Laarders
bestond. Ook andere bestuursfuncties werden
gezamenlijk vervuld; dat was nu afgelopen. In
1799 stuurde Laren nog een verzoek aan Blaricum om de scheiding ongedaan te maken,
maar Blaricum liet weten daar geen zin in te
hebben.

De nieuwe bestuurders
Wat voor mensen zaten er nu in die nieuwe
gemeentebesturen? In steden als Naarden en
Weesp treffen we vele mannen aan die al vóór
1795 in het bestuur zaten. Ook in Huizen waren
in 1795 vijf van de twaalf bestuurders oudge-

dienden. Daarentegen was in Hilversum alleen
veerschipper Jan Perk vóór 1795 schepen geweest en in Muiden komen we allemaal nieuwe
namen tegen. Zowel in Huizen als in ’s-Graveland was er blijkbaar zoveel vertrouwen in de
oude schout, dat deze vanaf 1795 nog jaren in
functie bleef, zelfs nog tot na de radicale staatsgreep van januari 1798. Of hebben deze heren
zich aangepast aan de veranderde omstandigheden?
Van lang niet alle nieuwe bestuurders heb ik de
kerkelijke gezindheid kunnen achterhalen. Tot
1795 hadden in de plaatselijke besturen bijna alleen maar lidmaten van de Gereformeerde Kerk
gezeten. Alleen als geen andere geschikte kandidaten te vinden waren zoals in Soest, werden
ook dissenters benoemd. Na de omwenteling
vormden in Eemnes, Hilversum en Soest de katholieken de meerderheid of anders een grote
minderheid in het dorpsbestuur. In Huizen was
een van de nieuwe bestuurders doopsgezind, in

Dans om de vrijheidsboom in Delft.

Hilversum was een van de leden van de municipaliteit oud-katholiek en in Weesp zien we een
lutheraan in het stadsbestuur.
De nieuwe bestuurders waren afkomstig uit
de middenklasse en uit de laag daarboven.
In de dorpsbesturen van Eemnes, Loosdrecht
en Soest kwam ik bij elkaar minstens zeven –
meestal welgestelde – boeren tegen. In de regio
als geheel vond ik zes chirurgijns, vijf schippers,
vier herbergiers/kasteleins, zes fabrikeurs, drie
kooplieden en elf winkeliers en/of ambachtslieden in de nieuwe municipaliteiten. In Soest wa-

291

ren de leden van de municipaliteit gemiddeld
56, in Loosdrecht gemiddeld 40 jaar.
Het is dus niet goed mogelijk om het profiel
van ‘de’ nieuwe bestuurder te schetsen. We
kunnen wel stellen dat meer nieuwe mensen
uit meer groepen (maatschappelijk en kerkelijk)
dan vóór 1795 in de besturen te vinden waren,
maar dat met name in de steden veel oudge-

De Fransen als verlossers binnengehaald.

dienden hun posten behielden of terugkregen.
R.E. de Bruin schrijft: Een welvarende groep katholieken kon in dorpen een alternatieve bestuurlijke elite leveren. Dat zien we in onze regio
inderdaad in Hilversum en in Soest. De Bruin
vervolgt: Waar die ontbrak, keerden vaak de oude
bestuurders terug of leek de municipaliteit als twee
druppels water op het vroegere schepenencollege.
In Loosdrecht en (vanaf 1796) in Huizen was dit
absoluut niet het geval.3
De municipaliteiten namen zichzelf serieus.
Afwijkende meningen werden meestal getolereerd, maar het in twijfel trekken van de municipaliteit an sich was een doodzonde. Dat
ondervonden twee burgers van Naarden, Jan
Korver en Willem Westerhof. De laatste had in
maart 1795 de municipaliteit een stel kwajongens
genoemd. In onze ogen geen ernstig misdrijf,
maar het Comité van Algemene Waakzaamheid
dacht daar anders over: Westerhof moest de
stad binnen 24 uur verlaten. De municipaliteit
nam dit oordeel over. Ook Jan Korver werd om
een soortgelijk vergrijp uit de stad verbannen.

292

Afrekenen met het verleden?
Oude en nieuwe bestuurders moesten bepalen,
hoe ze met het verleden zouden omgaan: wat
te doen met de vele oranjeklanten die er nog
waren? En wat moest er gedaan worden aan het
vele onrecht dat in 1787 had plaatsgevonden?
In vele gevallen namen de bestuurders een gematigde of beter: een pragmatische houding aan. Een deel van de bestuurders van
1795 bestond uit aanhangers van het oude
regime. Dat kon soms moeilijk anders: in
plaatsen als Huizen en Loosdrecht was het
aantal patriotten zo klein dat men niet om
de oude tegenstanders heen kon. Zo werd
Ebbe Spilt voorzitter van de municipaliteit
van Huizen, terwijl hij nog heden ten dage
de oude Orange factie ten sterksten [was]
toegedaan. Hij was als financieel expert onmisbaar in het nieuwe dorpsbestuur.4 In
andere plaatsen maakte men nogal eens
onderscheid tussen gematigde en fanatieke
aanhangers van Oranje. Zo zag het stadsbestuur van Weesp er geen been in om bekende,
maar ‘onschadelijke’ aanhangers van het oude
bestel in diverse functies te benoemen.5

Oranjeklanten
Het rechtzetten van het onrecht dat veel patriotten in 1787 en daarna hadden ondervonden,
bleek een lastige zaak te zijn. De Hilversumse
arts Frans Reijnier du Bois wiens huis in 1787
was geplunderd, heeft tevergeefs geprobeerd
de schade vergoed te krijgen. Een oproep van
de municipaliteit van Huizen om de in 1787 geroofde of gekochte goederen terug te bezorgen
had maar weinig resultaat. In Naarden bleken
enkele gewestelijke ambtenaren die in 1787 patriotten hadden aangegeven bij de Pruisen nog
steeds belangrijke functies in de stad te bekleden, terwijl hun oranjeliefde bepaald nog niet
afgenomen was. Een van hen verkondigde zelfs
dreigend dat hij vrienden in Den Haag had.6
Blijkbaar waren de omwentelingen van 1795
niet zo radicaal dat een echte afrekening met
het verleden als kansrijk werd gezien.
Er waren nog heel wat aanhangers van Oranje

en die hielden zich ook niet allemaal stil. In
’s-Graveland bleek in maart 1795 de inscriptie
van de Vrijheidsboom afgerukt te zijn. Tussen
Vecht en Eem waagde een enkeling het om
openlijk voor zijn oranjegezindheid uit te komen, bijvoorbeeld door oranjekleurige kledingstukken te dragen of door een goudsbloem op
te spelden. De goudsbloem was een bekend
symbool van oranjeklanten. In onze regio komen we deze bloemen tegen in Muiden, waar ze
binnenshuis werden gedragen door personeelsleden van de baljuw van de stad. En in Naarden
vertoonden sommigen zich in juli 1795 met dit
symbool op straat, wat leidde tot ongeregeldheden. De municipaliteit van Soest verbood in juli
1795 het oranje draagen of bloemen van die coleur. En in dezelfde maand waren er ongeregeldheden in Hilversum. Daar waren Jonge Lieden
de huizen van burgers die het huis van Oranje
zijn toegedaan binnengedrongen en hadden het
oranje dat men vond met geweld er uitgehaald.
De slachtoffers beklaagden zich hierover bij de
baljuw. Zij vonden dat de actie aantoonde in
welke desperate situatie het voornaamste gedeelte
der Hervormde binnen den dorpe Hilversum zig bevonden. Hun invloed in
het dorpsbestuur was immers dramatisch gekelderd: slechts één van
de leden van de municipaliteit was
hervormd.
Dat Oranje en de Nederduits Gereformeerde Kerk met elkaar in verband werden gebracht, was niet
onlogisch. De voormalige machthebbers hadden bijna zonder uitzondering tot deze kerk behoord en waren
aanhangers van Oranje geweest. Zij
hadden geprofiteerd van de tweederangs positie van de dissenters. Nu
waren de rollen omgedraaid. Ook in Muiden
bleken godsdienst en politiek met elkaar verbonden te zijn. We zagen al dat daar in juli 1795
nogal wat rumoer was ontstaan rond de verkiezing van een definitieve municipaliteit. De municipaliteit lichtte dit aan het gewest als volgt
toe: om de Oranjeparty, die zy in den arm namen,
te verpligten, hadden de veroorzakers van het
kabaal er drie van hun by genomineert, zy hebben,

om wel te slaagen, zig van het gewoone stokpaard
der voorige Regeering, de Religie, bediend, en niet
anders, dan gereformeerde Burgers, verkooren, dit
is hun ook zeker van veel dienst geweest, daar zig
een groot getal Oranjedweepers, alhier bevinden,
die gereedelyk hebben medegewerkt.7

De eed van trouw
Een ijkpunt voor de patriottische gezindheid
zou de eed van trouw aan het nieuwe bestel
kunnen zijn, die alle publieke functionarissen
in 1795 moesten afleggen. Hierin werden de
Rechten van de Mens en de Burger erkend alsmede de oppermacht van het volk. Binnen de
municipaliteiten bestond hiertegen verzet: in
Huizen weigerden vier leden de eed af te leggen, in Loosdrecht twee. De Huizers bleven
gewoon zitten, de Loosdrechters traden af. In
onze hele regio zien we predikanten, kerkmeesters, politieagenten, bodes en schoolmeesters
die zich met meer of minder succes aan de eed
probeerden te onttrekken. Herhaaldelijk kregen
ze nog een tweede kans om de eed af te leg-

Engelse spotprent: de Fransen zijn meer op het geld
dan op de vrijheid van de Nederlanders uit.

gen. Overigens heeft de grote meerderheid de
verplichte eed probleemloos afgelegd, zoals dat
ook in 1788 gebeurde, toen het oude bewind
een eed van trouw eiste.
In 1798, na de staatsgreep van 22 januari,
werd een nieuwe eed geëist, namelijk van onveranderlijke afkeer van stadhouderlijk bestuur,
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federalisme, aristocratie en regeringloosheid
[anarchisme]. Bovendien moesten alle municipaliteiten twee lijsten aanleggen, een van
‘onwaardige’ landsambtenaren en een van
ambtenaren die konden bewijzen dat ze ‘goede
vaderlanders’ waren. In onze regio lijken de
meeste municipaliteiten vooral op zoek te zijn
gegaan naar ‘onwaardige’ ambtenaren. Muiden, waar de tegenstellingen tussen patriotten
en oranjegezinden scherp waren, pakte stevig
uit met een lijst van acht ‘onbetrouwbare’ ambtenaren. Naarden was een stuk minder radicaal
met een lijstje van drie fanatieke ‘aanklevers’
van het huis van Oranje. Ook Huizen had een
lijstje van drie, maar tekende daarbij aan dat
het met de onbetrouwbaarheid van deze drie
nog wel meeviel. Ik heb niet ontdekt of er tussen Vecht en Eem ontslagen zijn gevallen, laat
staan hoeveel.

Het Volk van Gooiland
Afgevaardigden
Zo had elke municipaliteit haar eigen besognes.
Maar er waren ook zaken van gemeenschappelijk belang waarover de Gooise gemeenten afspraken met elkaar maakten. Bijvoorbeeld voor
hun vertegenwoordiging op gewestelijk niveau.
Vóór 1795 had het Gooi geen stem gehad in
de Statenvergadering van Holland: het platteland werd vertegenwoordigd geacht door de
ridderschap; kleine steden als Naarden, Weesp
en Muiden hoorden niet bij de zestien steden
die vertegenwoordigers mochten sturen. Na
de omwenteling van januari 1795 werden de
kleinere steden en het platteland uitgenodigd
om afgevaardigden te sturen naar de vergadering van de Provisionele Representanten van het
voormalig gewest Holland. Naarden riep nu een
vergadering van Stad en Lande van Gooiland bijeen om tot een afvaardiging te komen. In eerste
instantie reageerden alleen Blaricum, Laren en
Bussum. Namens hen verschenen op 9 februari de Naardense chirurgijn Cornelis Brouwer
en de Bussumse winkelier en koopman Yzaak
Kaarsgaren8 in Den Haag. De overige Gooise
plaatsen aarzelden om mee te doen of maakten bezwaar tegen de kosten ervan. Uiteinde-
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lijk zouden naast Naarden, Blaricum, Laren en
Bussum ook Hilversum, Huizen, Muiden, Muiderberg, ’s-Graveland en Loosdrecht zich door
één gezant in Den Haag laten vertegenwoordigen. Weesp kreeg een uitnodiging om mee te
doen, maar wees deze van de hand. Stad en
Lande zei namens het ‘Volk van Gooiland’ te
spreken, maar die benaming viel in Den Haag
niet goed: men kende alleen het ‘Volk van Holland’. Berichten of afgevaardigden namens het
‘Volk van Gooiland’ zouden niet geaccepteerd
worden. En dus bonden de Gooiers in.
Na Brouwer en Kaarsgaren kwamen achtereenvolgens de Naarder jurist Gabriel Hercules van Loon, de Blaricumse predikant Carel
Aeijelts en de Amsterdamse architect en landmeter Jan Jacobszoon Bolten (die toen in Naarden woonde) als Gooise afgevaardigden naar
Den Haag. Pas in juli 1795 kwam er een vaste
afgevaardigde van Stad en Lande van Gooiland
naar Den Haag: de ex-luitenant der cavalerie
Frans Jacob van de Wall, bewoner van de buitenplaats Beerenstein in Hilversum. Voor de armere plaatsen in het Gooi was het aantrekkelijk
dat Van de Wall een deel van zijn onkosten voor
eigen rekening nam.

Een nieuwe baljuw
Een andere zaak van gemeenschappelijk belang voor Gooiland was het aanwijzen van een
nieuwe baljuw. De oude baljuw, Gerrit Corver
Hooft, had zijn ontslag gekregen. Het voorlopige gewestelijk bestuur had de Amsterdamse
advocaat Wiselius als nieuwe baljuw aangesteld. De stadsbesturen van Weesp en Naarden protesteerden tegen deze benoeming. Men
had niets tegen de persoon van Wiselius, maar
voelde zich genoodzaakt met eene republikeinse
rondborstigheid [te] verklaren dat zij (op grond van
’s vergaderings openlijke erkenning van de regten
van den mensch en burger) nimmer konden noch
zouden erkennen eenigen hoofdofficier niet behoorlijk door hunne burgers verkozen. Wiselius
trok hieruit zijn conclusie en bedankte voor de
post. Op 13 maart lieten de municipaliteiten
van Naarden en Gooyland aan de volksvertegenwoordigers in Den Haag weten dat ze zelf
een nieuwe baljuw hadden aangesteld, namelijk

Eretekenen uit het verleden worden afgeschaft.

hun vroegere afgevaardigde in Den Haag G.H.
van Loon. De gewestelijke vertegenwoordigers
wisten niet beter te doen dan deze benoeming
te sanctioneren. Op 10 april legde Van Loon
de ambtseed af. Kort daarna kozen Weesp en
Muiden een eigen baljuw, respectievelijk Hendrik Eerens en Joan van Houweningen. Al eerder hadden Loosdrecht en Loenen de maire van
Naarden, J.P. Thierens, tot baljuw benoemd.

Het jachtrecht
Een derde zaak van gemeenschappelijk belang
was het regelen van het jachtrecht. In een eerder artikel wees ik op het conflict tussen de
Gooiers en de pachters van de jachtgronden.9
In 1784 hadden de Gooise bestuurders nog
gevraagd om herstel van de situatie van vóór
1676. Daarbij hadden alle erfgooiers het recht
om op Gooise grond te jagen en lag de jurisdictie inzake het jachtrecht bij het stadsbestuur
van Naarden. Na het herstel van de stadhouderlijke macht in 1787 maakte dit verzoek geen
kans meer: op 11 april 1788 werd het afgewezen.
De omwenteling van 1795 gaf de Gooiers
nieuwe kansen. Op 26 januari 1795 kreeg eenieder in Holland het recht om op eigen grond
te jagen. Maar voor de inwoners van het Gooi
was dat nog niet voldoende. Voor hen was de
jacht op de gemeenschappelijke gronden zeker
zo belangrijk. Toen de rentmeester-generaal
Christoffel Jan van Dam bekend maakte dat hij
op 31 augustus in herberg De Kroon in Naarden

de jacht in Gooiland zou verpachten,
was de boot aan. De Gooise municipaliteiten deden hun beklag bij de
Provisionele Representanten van het
voormalig gewest Holland. Van de
Wall leverde in september 1795 een
uitgebreid betoog in, waarin op grond
van historische en juridische argumenten het jachtrecht werd opgeëist.
Op 27 oktober kwamen de Provisionele Representanten van het voormalig gewest Holland met een uitspraak:
men erkende het recht van de erfgooiers op de jacht op de gemeenschappelijke Gooise gronden. De verpachting
werd dus afgelast.

Eemland
In Utrecht was de vertegenwoordiging van steden en platteland op gewestelijk niveau anders
geregeld dan in Holland. Het Utrechtse platteland, en dus ook Eemnes, Baarn en Soest, was
verdeeld in vier kwartieren. Een van deze vier
was het kwartier van Eemland. De dorpen die
hiertoe behoorden, stuurden vertegenwoordigers naar een kwartiersvergadering. Elk kwartier
had één stem in het nieuwe provinciebestuur,
de Landschapsvergadering. Ook elk van de
vijf steden had hierin één stem. In maart 1795
wees de kwartiersvergadering van Eemland
vier afgevaardigden naar de Landschapsvergadering aan. Van deze afgevaardigden kwamen
er twee uit Soest en één uit Baarn. De kwartiersvergadering van Eemland was geen lang
leven beschoren. Omdat er voor de dorpen in
de Landschapsvergadering weinig bereikt werd,
haakten steeds meer dorpen af. Uiteindelijk
is de kwartiersvergadering van Eemland op 2
maart 1796 opgeheven.10

Dwaaze trotsheid
Ook in onze regio sneuvelden de symbolen van
het Ancien Régime. Dit waren immers de overblyfzels zoo van het bygeloof der voorige tyden, als
van de dwaaze trotsheid der zoogenaamde Edele
of Ridderlyke geslagten.11 In diverse Hollandse
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steden waren al in februari en maart 1795 familieschilden en wapenborden uit de kerken verwijderd. Op 8 juni 1795 vaardigde het gewest
Holland een decreet hierover uit. Hierin werd
niet alleen het begraven in kerken verboden
vanwege de nadelen voor de gezondheid dergenen die de zelve Kerken frequenteeren. Maar ook
werd bepaald dat wapens en rouwkasten uit de
kerken moesten verdwijnen en dat wapenschilden van de gevels van gebouwen, koetsen en
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jachten verwijderd moesten worden. Tenslotte
mocht er ook geen livrei meer gedragen worden. Uiterlijk 1 september moest dit alles uitgevoerd zijn.
Tussen 8 juni en 1 september werd er ook tussen Vecht en Eem flink geklopt en gehamerd.
De kerkmeesters van ’s-Graveland maakten op
30 juli bekend dat rechthebbenden vóór 1 september hun wapens, wapenborden, rouwkasten
of zerken met wapens konden komen ophalen.

Twee weken later lieten de kerkbestuurders van
de gereformeerde kerk van Weesp weten dat ze
zelf al de wapenborden hadden laten verwijderen en dat de eigenaars van grafzerken de wapenschilden en titels daarop vóór 1 september
moesten laten weghakken.
Die kale Fransen
Ofschoon dit onverstaanbaar was,
begreep eenieder toch al ras,
dat zij uit Broederschap alleen,
niet tot ons kwamen.
Men dekte overal den dis
waarvan zij in erkentenis
terstond een rijkelijk deel
der beste spijzen namen.
Aldus dichtte de Eemnesser bakker Krijn Perk
naar aanleiding van de inkwartiering van Franse
troepen in zijn dorp.12 Eemnes was niet de
enige plaats in onze regio waar Franse soldaten werden ondergebracht: bijna alle steden
en dorpen kregen met inkwartiering te maken.
Soest schijnt eraan ontkomen te zijn, maar daar
stond tegenover dat de paarden en wagens van
de inwoners werden gevorderd voor het vervoer
van de Fransen.
In 1795 waren de Fransen als bevrijders binnengehaald. In Naarden schonk de burgersociëteit duizend gulden aan haar sjofele verlossers
voor kleding en dekens. Nu moesten deze militairen ook nog ondergebracht worden. De
steden stelden hiervoor openbare gebouwen
beschikbaar zoals de kazerne in Muiden en
het diaconiehuis in Naarden. Maar hiermee
kwam men niet uit, dus moesten ook de burgers eraan geloven. Het platteland bood nauwelijks of geen alternatief voor inkwartiering in
particuliere woningen. Toen na enkele weken de
Fransen afmarcheerden, haalden velen opgelucht adem. Maar die adempauze was van korte
duur: al heel snel kwamen nieuwe groepen soldaten de plaats van de oude innemen. Betalingen vonden plaats in de vorm van assignaten,
dit papiergeld had echter zo’n grote inflatie ondergaan, dat het in 1796 werd afgeschaft.
Af en toe namen de Franse garnizoenen deel

aan plaatselijke festiviteiten zoals in Hilversum
bij het planten van de meiboom. In Muiden
werd op 17 juni 1795 het Feest onzer Alliantie
met het magtig Frankrijk gevierd. Daarbij marcheerde de schutterij en het Franse garnizoen
onder een fraaij muziecq door de stad. Dit nam
niet weg dat de meeste inwoners van onze regio het met de Franse soldaten na kortere of
langere tijd wel gehad hadden.
Het duidelijkst was dat in Muiden. Op 11 juni
1795 ontving de municipaliteit een rekest dat 137
inwoners ondertekenden. Dezen lieten weten
dat zij sederd den 22. Januari dezes Jaars op eenen
ongemeene drukkende wijze en bijna altoos veel
sterker als andere nabuurige oorden zijn bezwaard
geworden met inquartieringen van France Troepes
welk drukkend bezwaar veele van hun reeds zodanig heeft geruineerd en verarmd, dat zij vreezen genoodzaakt te zullen zijn het weynige het welk hun
nog overig blijvt te moeten verkopen en zig met er
woon na elders te begeven… Zij wezen daarbij op
de situatie in Weesp, waar geen Frans garnizoen
meer zou komen, terwijl hun vervallen en arm
plaatsje nog de hele zomer een flink garnizoen
zou moeten onderbrengen. Immers, Vertegenwoordigers, is het onmooglijk met de Rechten van
Gelijkheid, en van den Mensch en Burger overeentebrengen, dat een behoeftig mensch zijn laatste
en bittre beete broods door zijn dagelijks zweet
verdiend, moet ten besten geven, waar welgestelde
burgerijen geheel verschoond blijven.
De municipaliteit stuurde dit rekest door naar
Den Haag en maakte daarbij de opmerking: de
zaken zijn daarin niet vergroot. Ik zou niet weten
of het effect gehad heeft.13

Getrapte verkiezingen
In 1796 kwam in Den Haag de Eerste Nationale
Vergadering bijeen, ons eerste gekozen parlement. De 126 leden vertegenwoordigden 126
districten. Elk district (circa 15.000 inwoners)
telde 30 grondvergaderingen van elk circa 500
inwoners. In elke grondvergadering werd een
afgevaardigde voor de districtsvergadering (een
‘kiezer’) aangewezen. De 30 kiezers kozen dan
een afgevaardigde naar de Nationale Vergadering.
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Het voornaamste district in onze regio was
het district Vecht en Zee. Dit omvatte het Gooi
en de noordelijke Vechtstreek. Eemland hoorde
bij het district Soestdijk, de Loosdrechten en
Loenen-Kronenburg bij het district Meer en Amstel. De indeling van Vecht en Zee was als volgt:
Plaats

Aantal grond
vergaderingen

Muiden en Muiderberg

2

Weesp en de Bijlmermeer

6

Weesperkarspel

2

Naarden en Bussum

4

Huizen, Naardermeer en Buitenhuizen

4

Blaricum

1

Laren

2

Hilversum

7

’s-Graveland

2

Totaal

30

N.B.: om steeds op een aantal van 500 inwoners of een
veelvoud daarvan uit te komen werden gebieden die
niet bij elkaar hoorden, soms samengevoegd. Vandaar
de vreemde combinaties rond Weesp en Huizen.

Op 26 januari 1796 kwam de districtsvergadering van Vecht en Zee in Weesp bijeen. De
plechtigheden waren daarbij niet van de lucht:
3 Leden onzer Municipaliteit ontvingen dezelve
(de ‘kiezers’) in de Zaal der Societeit – een gedeelte Gewapende Burgermacht was in volle Wapenrusting voor het Huis der Gemeente en een
Detachement van dezelve vervoegde zich naar de
Societeit, om de 30 Kiezers van daar naar hunne
Vergaderplaats op ’t Huis der Gemeente te leiden,
’t welk alles met veel plegtigheid en in volkomen
orde geschiede.14
Gekozen werd de Amsterdamse advocaat Johannes Gerardus Luyken, een gematigde federalist. Namens Soestdijk werd de Utrechtse
advocaat Daniel Cornelis de Leeuw afgevaardigd, namens Meer en Amstel de Amsterdamse
advocaat Adrianus Ploos van Amstel. Dus in de
drie kiesdistricten die deels in onze regio lagen,
werden drie advocaten gekozen die geen van al-
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len in hun district woonden, maar in een van de
grote steden. Woonden er tussen Vecht en Eem
geen geschikte kandidaten? Of hadden de grote
steden nog steeds een enorm overwicht op de
kleinere steden en op het platteland?

Geen bevoorrechte of heerschende Kerk meer
We hebben al eerder gezien dat in de nieuwe
dorps- en stadsbesturen dissenters veel ruimer
vertegenwoordigd waren dan voorheen. Deze
ontwikkeling werd bekrachtigd door een decreet van de Eerste Nationale Vergadering van
5 augustus 1796, waarbij kerk en staat werden
gescheiden. Dit onder de overweging dat eene
bevoorrechte of heerschende Kerk lynregt strijdig
is, zelfs met de eerste grondbeginselen van Gelijkheid, waarop de waare Vrijheid en Broederschap
zijn gebouwd. Maar na deze principiële uitspraak moesten nog tal van praktische zaken
worden geregeld, zoals de zorg voor armen en
wezen, de salariëring van de geestelijkheid en
de vraag welk kerkgenootschap recht had op de
plaatselijke kerk(en) en hoe de andere genootschappen daarvoor gecompenseerd moesten
worden.
In onze regio was in diverse plaatsen de meerderheid of een grote minderheid van de bewoners katholiek: Ankeveen, Bussum, Hilversum,
Blaricum, Laren, Eemnes en Soest. In de municipaliteiten van deze plaatsen komen we dan
ook vele katholieken tegen. We zagen al dat dit
tot wrijvingen leidde met de plaatselijke protestanten, die gewend waren geweest aan een
bevoorrechte positie. Maar ook in plaatsen met
een protestantse meerderheid, zoals Naarden,
Weesp en Muiden, veranderde er het een en
ander. In Muiden maakte de municipaliteit een
eind aan de jaarlijkse schenking van 75 ton turf
aan de predikant.
De rol van de diaconie in de zorg voor armen
en wezen was uitgespeeld. De municipaliteit
nam deze rol over. Helemaal in overeenstemming met het patriotse ideaal dat iedereen
zoveel mogelijk zijn eigen brood verdiende,
richtten de nieuwe bestuurders in een aantal
plaatsen werkhuizen op, waar wezen en bejaarden door te spinnen voor een inkomen zorgden

zoals in Huizen. Daar werd op 1 mei 1796 met andere dissenters: volkomen getolereerd, maar
behulp van de municipaliteit een tehuis voor niet gelijkberechtigd. Zo bemoeide het stadswezen en bejaarden geopend, worden de daarin bestuur van Naarden zich in september 1795
geplaatste lieden, ten getalen van 44 Persoonen, met wanordelijkheden in de synagoge. Het
lijkt erop dat daar regelop eene zuinige, evenwel
matig op luide toon rubehoorlijke wijze voorzien
zie werd gemaakt. De
van kost en kleederen en
joodse gemeente werd
zijn van hunne zijden verplicht ieder naar vermogewaarschuwd dat orde
gen ten voordeelen van ’t
verstoorders door het
Huis te moeten arbeiden
stadsbestuur als verstoorders van de openbestaande voornaamentlijk
bare rust zouden worden
in ’t spinnen van Catoen,
beschouwd en dus als
ten zulken einde door de
zodanig zouden worden
Burgers Pieter Boor en Jan
behandeld. De gazan
Voorthuijsen tegen behoorlijk arbeidsloon, volgens
(voorzanger) moest dit
overeenkomst met de mubesluit tijdens de dienst
nicipaliteit ter bearbeiding
voorlezen. Opvallend is
bezorgd wordende. Het
dat enkele maanden voor
mes sneed dus aan twee
het gelijkberechtigingsdecreet van september 1796,
kanten: Boor en Voorthuijsen waren leden van
vier joodse inwoners van
de municipaliteit en fabriNaarden het burgerschap
keurs. De kinderen in het
J.G. Luyken, de eerste afgevaardigde van
van deze stad kochten.
het district Vecht en Zee.
tehuis word dagelijks één
Op 31 juli 1795 legde een
uur verleend om ’t noodig
groot aantal functionarisonderwijs in ’t leezen & schrijven te kunnen ge- sen in Naarden de eed af, waarbij de rechten
nieten, terwijl ’t hun aan geene gelegendheid ont- van de mens en de oppermacht des volks erbreekt om zo in de gronden van de godsdienst als kend werden. Onder deze functionarissen treffen we ook de gazan van de joodse gemeente,
andersints onderweezen te kunnen worden.15
Benjamin Brandon Belmonte. Hij liet daarbij
Op 2 september 1796 kregen de joodse inwo- optekenen: Ik declareere de verklaaring en Eed te
ners van ons land dezelfde rechten als alle an- verstaan in die zin dat ik daardoor niet verpligt of
dere burgers. Ook tussen Vecht en Eem waren genoodzaakt worde tot iets het welke teegens de
er plaatsen waar joodse gemeenschappen wa- Leer en Pligten van de Joodsche Godsdienst strijdig
ren: Naarden, Weesp en Hilversum. De joodse is. Op die voet sweere ik.
gemeente van Naarden telde in 1795 152 leden,
Of het gelijkberechtigingsdecreet in onze
die van Weesp in hetzelfde jaar 141 en die van regio veel teweeg heeft gebracht, betwijfel ik.
Hilversum in 1789 80 leden. De lidmaten waren Zo ben ik in de municipaliteiten na septemvaak kleine handelaars of slagers. In Naarden ber 1796 geen namen tegengekomen die ik als
was de pachter van de bank van lening steeds joods herkend heb.
joods. Sinds 1727 kende Naarden en sinds 1789
Hilversum een officiële synagoge. In Weesp Het dikke boek
moesten de joden zich tot 1840 behelpen met
Op 8 augustus 1797 vond de eerste volksraadeen huissynagoge.
De positie die de joodse inwoners van onze pleging in ons land plaats: ‘de Nederlandse
regio voor 1795 innamen, lijkt op die van de bevolking’ mocht zich uitspreken over een
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Spottende tekst naar aanleiding van het verwerpen
van het eerste Plan van Constitutie.

voorgestelde grondwet. Die ‘Nederlandse bevolking’ bestond uit mannen die geen ondersteuning genoten en die zich afkerig hadden
getoond van het vorige bewind. De Nationale
Vergadering was het na langdurige debatten
uiteindelijk eens geworden over het Plan van
Constitutie. Dit ontwerp vertoonde dan ook
alle tekenen van een moeizaam compromis.
Het ‘dikke boek’ telde tweehonderd bladzijden
en 997 artikelen (vergelijk dat eens met onze
huidige grondwet die 142 artikelen telt). Met
dit slappe compromis waren maar weinigen
gelukkig: het werd verworpen met 108.761 tegen 27.955 stemmen. In onze regio waren er
maar twee plaatsen waar de meerderheid van
de bevolking vóór het ontwerp stemde: Baarn
en Weesp.
De opkomst van de kiezers was minder dan
matig. Van de gehele Nederlandse bevolking
kwam 6,6% haar stem uitbrengen. In onze regio was het gemiddelde aantal stemmers 8,8%
van de bevolking. Er was een groot verschil tussen stad en platteland: van de stadsbewoners
bracht meer dan 10% zijn stem uit (zoals in
Weesp, waar 14% van de bevolking stemde), op
het platteland varieerde het percentage stemmers van 8,5% van de bevolking (Eemnes) tot
2% (Nederhorst den Berg). Let wel: het gaat bij
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deze getallen niet om het percentage
kiezers dat opkwam, maar om het percentage van de totale bevolking. Doordat ik de aantallen kiezers lang niet
voor elke plaats kon vinden en het
aantal inwoners wel, was dit de enige
manier waarop ik een vergelijking kon
maken.
Al een week vóór de stemming was
er een andere stemming geweest: de
verkiezing van een nieuwe (Tweede)
Nationale Vergadering. In het district
Vecht en Zee (Weesp, Muiden en het
Gooi) werd de Amsterdamse letterkundige Johannes Lublink de Jonge gekozen. Lublink was in onze regio geen
onbekende: hij bewoonde tijdelijk de
Eemnesser buitenplaats Stadwijk. In
het district Meer en Amstel (onder andere Loosdrecht en Loenen-Kronenburg) werd Adrianus
Ploos van Amstel herkozen. Hij raakte zijn post
kwijt, toen hij werd gearresteerd bij de staatsgreep van 12 juni 1798. In het district Soestdijk
(onder andere Eemland) werd Daniel Cornelis
de Leeuw herkozen, maar deze nam zijn benoeming niet aan. Hij was het oneens met de richting waarin de Bataafse Republiek zich bewoog.
In zijn plaats kwam de Amsterdamse arts Theodorus Aaninck, maar deze werd afgezet bij de
staatsgreep van 22 januari 1798. Het was een
bewogen tijd!

Sociëteiten onder de loep
Op 22 januari 1798 vond in Den Haag een
staatsgreep plaats. Onder druk van de Franse
gezant greep een aantal democratische en
unitaristische leden van de Tweede Nationale
Vergadering de macht, met behulp van militairen onder leiding van Daendels. Tweeëntwintig
leden van de Nationale Vergadering werden
opgesloten in Huis Ten Bosch. Wie weigerde
een verklaring van afkeer van federalisme, regeringsloosheid en aristocratie af te leggen,
werd uit de vergadering verwijderd. Uiteindelijk
bleef er een Nationale Vergadering van vijftig
leden over. Vervolgens werd er een Uitvoerend
Bewind van vijf personen gevormd. Op heel

korte termijn werd er een nieuw ontwerp van
constitutie ingediend en aangenomen. Over dit
plan moest de bevolking zich op 23 april 1798
uitspreken. Maar die ‘bevolking’ was door het
nieuwe bewind inmiddels aardig afgeslankt.
Om te beginnen namen de Haagse bestuurders de plaatselijke clubs onder de loep. Ik denk
dat men hiermee twee doelen had. Ten eerste
kon men alle sociëteiten die aan de kant van
het vorige bewind hadden gestaan, opzij schuiven. En ten tweede konden de nieuwe Haagse
machthebbers hun aanhang lokaliseren. Deze
kon informatie geven over wie er voor zuivering
in aanmerking kwamen. Alle municipaliteiten
moesten in februari bekend maken, welke clubs
er in hun gemeente bestonden en wat voor karakter deze hadden. Hierdoor weten we van de
meeste plaatsen in onze regio welke sociëteiten
(ook wel: ‘burgersociëteiten’) er bestonden. Dit
waren:
In Naarden de Volkssociëteit Voor het Vaderland
en de Sociëteit Voor Een- en Ondeelbaarheid
(deze laatste zette zich in 1798 om in het Constitutioneel Gezelschap).
In Muiden de sociëteit Eendragt voor Een- en
ondeelbaarheid.
In Loenen de sociëteit Gelykheid, Vryheid, Broederschap, Brengt ons Geluk ten hoogsten Trap.
In ’s-Graveland de sociëteit Wij zoeken Regt,
vreede en rust aan onzen ’s-Gravelandze kust.
In Loosdrecht de sociëteit De Wet is het Fundament der Vrijheid.
In Vreeland de Vaderlandsche Sociëteit onder de
zinspreuk
Wy zyn verplicht om ons in staat te stellen,
Tot opbouw der vertrapte Rechten van den Mensch,
En d’Aristocratie ter neer te vellen;
Tot nut van ’t Vaderland, tot Heil en Broederschap,
tot rust en veiligheid, tot nut der Koopmanschap.

In Soest ‘De sosieteit van Zoest’ (de naam ervan is mij niet bekend).
In Weesp bestonden zelfs drie sociëteiten: Tot
Nut voor het Vaderland, Tot Heyl en Broederschap
en Orde en Broederschap. De leden van de municipaliteit van Weesp waren lid van de laatste sociëteit, een zogenaamde Gemenebestgezinde
sociëteit.

De leden van een Gemenebestgezinde sociëteit waren aanhangers van het federalisme.
Verschillende gematigde notabelen van Weesp
behoorden hiertoe. Orde en Broederschap is in
februari 1798 (dus een maand na de staatsgreep) opgeheven. Het lijkt erop dat andere sociëteiten in onze regio dit lot hebben ontlopen.
Dat gold zeker voor radicale sociëteiten als die
in Muiden, Loosdrecht en Een- en Ondeelbaarheid in Naarden.

De zuivering van de municipaliteiten
Na de sociëteiten waren de municipaliteiten
aan de beurt. In alle gemeenten verschenen in
februari of maart 1798 twee ‘agenten’ van het
gewest die de municipaliteiten kwamen ‘reorganiseren’ (lees: zuiveren). In het district Vecht en
Zee waren dit Sybe Sybes (lid van de municipaliteit van Muiden) en Nicolaas Bruin van Erkell
(een notaris uit Naarden). De laatste heeft mogelijk de aandacht van de nieuwe machthebbers
in Den Haag op zich gevestigd met de brief die
hij op 7 februari 1798 (kort na de staatsgreep
dus) aan hen schreef. Hij feliciteerde hen met
de machtsovername en roemde hen als redders
van het vaderland en van de vrijheid. Hij stond
dan ook klaar om hen met al zijn vermogen in
zijne verre gevorderde jaaren te helpen onderschragen. Dat was blijkbaar niet aan dovemansoren
gericht geweest.
De beide agenten ontsloegen onder anderen
Abraham Hobers, secretaris van Muiden. Deze
richtte zich tot de Constituerende Vergadering
in Den Haag met nogal persoonlijke kritiek op
beide heren. Bruin van Erkell was volgens hem
minder vaderlandslievend dan hij zich voordeed. Hij was er immers in 1754 met ’s Lands
Penningen vandoor gegaan. Na de omwenteling
had het nieuwe bestuur tot twee keer toe geweigerd hem als procureur toe te laten. Als klap
op de vuurpijl was Bruin van Erkell nu zelf – in
plaats van Hobers – secretaris van Muiden geworden. Ook Sybes zou met ’s Lands Penningeonzorgvuldig zijn omgesprongen. Samen met
Bruin zou hij geprobeerd hebben om alle bewijsstukken van hun beider financiële handelingen uit de administratie van de stad Muiden te
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verdonkeremanen. Waren de beschuldigingen
van Hobers terecht? Misschien zegt de afloop
voldoende: na de tweede staatsgreep van 1798
werd Hobers in zijn positie hersteld.16 In het
district Soestdijk werd de klus van de zuivering
opgeknapt door Lucas Butot en Pieter Brouwer.
Butot was een radicale democraat, die in januari
1798 een memorandum had opgesteld waarin
hij een zeer uitgebreid kiesrecht propageerde.
In Meer en Amstel waren Hendrik Oostrum en
Pieter Willem Provo Kluit de zuiveraars.
De ‘agenten’ verschenen (aangekondigd) in
een vergadering van de municipaliteit en ontsloegen daar alle leden alsmede de schout/
maire. Die mochten vervolgens op de gang afwachten, wie er herbenoemd zou worden en
wie niet. Dat kon per plaats behoorlijk verschillen. In Soest, Loenen en Loosdrecht werden de
meeste leden herbenoemd; in Hilversum en
Naarden werd de meerderheid vervangen door
nieuwe leden. In Weesp werd de hele oude municipaliteit aan de kant gezet en vervangen door
nieuwe bestuurders die deels uit de officieren
van de Bataafsche Gewapende Burgermacht gerekruteerd waren. Die gewapende burgers waren niet erg blij met deze regeling: 197 van hen
tekenden een protest tegen deze gang van zaken. Tegelijk protesteerden zij ook tegen de uitsluiting van velen van hen (voornamelijk leden
van de Gemenebestgezinde Sociëteit) uit het
kiesrecht. Was hun protest tegen de benoeming
van hun officieren in de municipaliteit eigenlijk
een protest tegen de afzetting van de oude municipaliteit?17
Hoeveel leden van de municipaliteiten er
ook aan de kant gezet werden, opvallend veel
schouten/maires zijn herbenoemd, zelfs sommigen die vóór de omwenteling van 1795 deze
functie al bekleed hadden (zoals Hendrik Oldendorp in Huizen, Arij van Roijen in ’s-Graveland en Krijn Hoogeveen in Loenen). Er is hier
geen lijn in te ontdekken. Mogelijk dachten de
agenten dat de schouten onmisbaar waren om
de orde te bewaren. In sommige municipaliteiten zien we een duidelijke verschuiving ‘naar
links’. Onder de nieuwe leden in Loosdrecht
bevonden zich twee leden van de radicale burgersociëteit. En in Muiden werd de radicale
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herbergier Willem Hulsboom zelfs de nieuwe
schout civil (maire). In Bussum was er veel enthousiasme over de staatsgreep van 22 januari:
deze leverde het dorp weer een eigen bestuur
(los van Naarden) op. Een groep voorstanders

J. Lublink de Jonge, vertegenwoordiger van het
district ‘Vecht en Zee’ in de Tweede Nationale
Vergadering.

van de constitutie gaf een (landelijk) geschrift
uit onder de titel: Naamlijst der geenen welke
hunne hoop en verwagting, dat eene constitutie
op gronden van een- en ondeelbaarheid gebouwd,
aan het Bataafsche volk zal aangeboden worden
[…]. De ondertekenaars waren per plaats geordend. De enige plaats in onze regio die op deze
lijst voorkomt, is Bussum. 39 Bussumers hadden hun handtekening geplaatst, onder wie Jan
van Thienen en Ysack Kaarsgaren.

Onveranderlijke afkeer
We zagen al eerder dat in maart ook de gewestelijke ambtenaren onder de loep werden ge-

nomen. Elke municipaliteit moest de namen
van alle nuttelooze of onwaardige ambtenaren
doorgeven. De nutteloosheid van de negen
ambtenaren in Muiden van wie de namen zijn
doorgegeven, bestond vooral uit hun verkleefdheid aan ’t Huis van Orange.
In april werd het kiezerscorps stevig uitgedund. Laten we eens kijken hoe dit in een plaats
als Huizen gebeurde. De municipaliteit ontving
op 10 april 1798 een brief van het gewest over
de regeling en zuivering van de grondvergaderingen. De agenten die belast werden met deze
zuivering, waren de Muiderbergse predikant K.J.
Fruitier en de arts J. Cramer. Deze twee agenten
verzochten de municipaliteit om eene exacte lijst
der apparante stemgerechtigden in de gemeente
op te sturen. Twee dagen later verschenen Fruitier en Cramer in de vergadering van de municipaliteit en hebben dezelve de lijst der apparente
stemgerechtigden alhier […] gerevideerd en geapprobeerd; blijvende op dezelve lijst over zeven en
veertig stembevoegde personen – waarop door de
Municipaliteit besloten is, gemelde 47 personen
op te roepen tegen den volgenden avond, om de
verklaaring, tot de stemming over het plan van
Staatsregeling vereischt, af te leggen en te ondertekenen. Deze verklaring luidde als volgt: Ik
verklaar mijnen onveranderlijken afkeer van het
Stadhouderlijk Bestuur, het Foederalisme, de Aristocratie en de Regeringloosheid. De opgeroepen
kiezers moesten deze verklaring zowel mondeling afleggen als ondertekenen. Van de opgeroepen 47 kiesgerechtigden kwamen er 32 de eed
afleggen.18 Uiteindelijk hebben er 28 hun stem
uitgebracht. We zien overal dit soort rigoureuze
uitdunningen van het kiezerscorps plaatsvinden. Zo sneuvelde in Weesp bijna de helft van
de kiesgerechtigden en bracht van de overblijvende kiezers minder dan de helft hun stem uit.
Dit proces speelde zich af binnen vijf dagen.
Er was haast geboden, want op 23 april moest
er al over de nieuwe grondwet gestemd worden.
Het lijkt me onmogelijk om op die korte termijn
een zorgvuldige afweging te maken. Maar dat
was ook niet de bedoeling. De grondwet moest
erdoor gejaagd worden en daarvoor mocht veel
wijken. Ik veronderstel dat ook hier van tevoren
overleg met plaatselijke patriotten heeft plaats-

gevonden, waarschijnlijk in de plaatselijke sociëteit. De uitslag van de volksraadpleging op 23
april 1798 liet aan duidelijkheid niets te wensen
over: met 153.013 tegen 11.597 was de grondwet
aangenomen. De zuivering van de kiezerslijsten is aan deze cijfers niet af te lezen: er waren
zo’n 30.000 stemmers meer komen opdagen
dan in 1797.
In onze regio was de opkomst over het algemeen ook hoger dan in 1797 met uitzondering
van Weesp. In Baarn werden nu 120 stemmen
uitgebracht (tegen 50 in 1797), in Eemnes 165
(tegen 93 in 1797), in Vreeland 40 (tegen 31 in
1797) en in Ankeveen 39 (tegen 25 in 1797). Het
effect van de zuivering was vooral merkbaar in
Weesp, hier stemden nu 172 mensen tegen
539 in 1797. Hoe moet deze hogere opkomst
in 1798 verklaard worden? Wellicht voelden de
kiezers meer enthousiasme voor het ontwerp
uit 1798 dan voor het ontwerp uit het jaar daarvoor. Maar het is ook heel goed mogelijk dat
degenen die op de kiezerslijsten gehandhaafd
waren, zich onder druk gezet voelden door de
plaatselijke autoriteiten. Hoe dan ook, slechts
een klein deel van de volwassen mannelijke bevolking heeft zijn stem uitgebracht en dan nog
lang niet iedereen die op de kiezerslijsten was
blijven staan. De belangstelling voor de landelijke politiek, we zagen het al eerder, was oneindig veel kleiner dan die voor de plaatselijke
politiek. In Loosdrecht bijvoorbeeld waren in
1798 maar 60 kiezers komen opdagen. Voor de
municipaliteitsverkiezing van 1796 waren dat er
meer dan 400 geweest.
In onze regio stemde in 1798 de meerderheid
van de opgekomen kiezers vóór het ontwerp.
Slechts in Baarn, Soest, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef waren er meer tegen- dan voorstemmers. Daarbij is Soest het meest verrassend: een katholiek dorp, waar al vanaf de jaren
tachtig de patriotten sterk vertegenwoordigd
waren.

De heerlijkheden voor altijd vernietigd
Na het aannemen van de grondwet was de rol
van de radicalen uitgespeeld. Op 12 juni 1798
vond een nieuwe staatsgreep plaats, waarbij
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een meer gematigde groep in het zadel kwam.
In onze regio heeft dat op plaatselijk niveau niet
veel gevolgen gehad. De meeste municipaliteiten behielden dezelfde samenstelling tot de reguliere verkiezingen in 1799. In een enkel geval

zorgde de heer of vrouwe voor het innen van
belastingen. Nu lagen er in onze regio nogal
wat heerlijkheden. Langs de Vecht waren er
de heerlijkheden Stichts Loenen, Kronenburg,
Vreeland, Mijnden en de beide Loosdrechten,

Spotprent op de zuivering van het kiezerscorps.

veranderde er iets, zoals in Muiden, waar de in
februari ontslagen secretaris Abraham Hobers
zijn functie terugkreeg. De grondwet trad op
4 mei in werking. Deze regelde niet alleen het
landsbestuur, maar zorgde ook voor veranderingen op plaatselijk niveau. Bijvoorbeeld door
de afschaffing van de heerlijke rechten. Artikel
24 van de grondwet regelde dit als volgt:
Alle eigenlijk gezegde Heerlijke Regten en Tituls,
waardoor aan een bijzonder Persoon of Lichaam
zou worden toegekend eenig gezag omtrent het
Bestuur van zaken in eenige Stad, Dorp of Plaats,
of de aanstelling van deze of gene Ambtenaaren
binnen dezelve, worden, voor zoo verr’ die niet
reeds met de daad zijn afgeschaft, bij de aanneming der Staatsregeling, zonder eenige schaêvergoeding, voor altijd vernietigd.
De heerlijke rechten werden uitgeoefend door
een (ambachts)heer of -vrouwe. Hij of zij was
eigenaar van een heerlijkheid, een gebied waarin
deze als privépersoon een stuk overheidsgezag uitoefende. Dit hield onder andere in: het
aanstellen van lokale bestuurders en ambtenaren en van kerkelijke functionarissen. Ook
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Overmeer (waaruit later Nederhorst den Berg
ontstond), Nigtevecht, Ankeveen en Kortenhoef. Langs de Eem vinden we de heerlijkheid
van de beide Eemnessen en die van Baarn,
Soest en Ter Eem.
Een heerlijkheid was particulier bezit. In de
achttiende eeuw waren de bezitters ervan vaak
door koop of erfenis eigenaar ervan geworden.
In onze regio waren nogal wat eigenaars afkomstig uit Amsterdamse regentenfamilies:
Kieft-Balde (in Kronenburg en Stichts Loenen),
Hooft (in Vreeland), Alewijn (in Loosdrecht),
Huydecoper (in Nigtevecht), Calkoen (in Kortenhoef) en Hasselaer (in beide Eemnessen).
Een andere bestuursvorm met een soort
van heerlijke rechten bestond in ’s-Graveland:
daar maakte een College van Hoofdingelanden
de dienst uit. Het bestond uit zes voorname
grondbezitters die hun college door coöptatie
aanvulden. Dit college werd al in 1795 afgeschaft, mede dankzij het kordate optreden van
de Gooise vertegenwoordiger in Den Haag,
Frans Jacob van de Wall.
Binnen het gewest Holland kwam er al in 1795

een einde aan de politieke macht van de bezitters van de heerlijkheden. De verkiezing van
de municipaliteiten maakte een eind aan de benoeming van plaatselijke bestuurders door de
ambachtsheer of -vrouwe. Dit was al bijna in
alle Hollandse dorpen en steden in onze regio
gebeurd, voordat op 6 maart 1795 een plakkaat
van de voorlopige representanten dit officieel
regelde. In Utrecht werden de heerlijkheden op
15 oktober 1796 opgeheven.
Toch was niet alle invloed van de bezitters
der heerlijkheden verdwenen. Met name de
benoeming van kerkelijke functionarissen zoals kerkmeesters en armmeesters bleef in vele
heerlijkheden een zaak van de ambachtsheer of
-vrouwe. Niet elke bezitter van een heerlijkheid
accepteerde zonder slag of stoot het verlies van
de heerlijke rechten. Zo raakte de Loosdrechtse
ambachtsvouw Sara Maria van de Poll, weduwe
van Zacharias Henric Alewijn, het ius patronatus (recht van kerkelijke benoemingen) in 1795
kwijt. Maar in 1804 kreeg ze – net als andere
bezitters van heerlijkheden – dit recht terug, nadat ze zich in felle brieven tegen de nieuwe situatie had verzet. De heerlijkheden als zodanig
konden trouwens moeilijk worden opgeheven.
Ze golden als privébezit en daarvoor hadden
de patriotten een heilig ontzag. Na de Franse
tijd werden jachtrecht en visrecht als zakelijke
rechten weer aan de bezitters toegekend. Pas
in 1848 werden deze definitief afgeschaft. Het
recht om je ‘heer’ of ‘vrouwe’ (in de betekenis
van eigenaar van een heerlijkheid) te noemen,
bestaat nog steeds.

Wat doen we met de kerken?
De grondwet van 1798 regelde definitief de vrijheid van godsdienst: Artikel 19: Elk Burger heeft
vrijheid, om God te dienen naar de overtuiging van
zijn hart. De Maatschappij verleent, ten dezen opzigte, aan allen gelijke zekerheid en bescherming;
mids de openbaare orde, door de Wet gevestigd,
door hunnen uiterlijken eerdienst nimmer gestoord
worde. Artikel 20: Geene burgerlijke voordeelen, of
nadeelen, zijn aan de belijdenis van eenig Kerkelijk
Leerstelsel gehegt.

Een andere consequentie van de invoering van
de grondwet was de regeling betreffende de
kerkgebouwen. De verschillende kerkgenootschappen binnen een gemeente moesten gezamenlijk bepalen, wat er met de bezittingen
der voormaals heerschende kerk moest gebeuren.
Het ging om kerkgebouwen, pastorieën en kerkhoven, maar ook om geldelijke bezittingen. Dit
alles moest verdeeld worden onder de plaatselijke geloofsgemeenschappen op basis van de
aantallen lidmaten. Het voornaamste bezit was
vanzelfsprekend het kerkgebouw. De godsdienstige richting die dit toegewezen kreeg, moest
de andere daarvoor compenseren.
Vanzelfsprekend waren het de gereformeerden die hier de meeste bezwaren tegen hadden. In veel gevallen hebben ze de zaak zolang
getraineerd, dat het niet tot een overeenkomst
gekomen is. En dus veranderde tussen Vecht en
Eem geen enkel kerkgebouw van eigenaar, ook
niet in plaatsen met een grote katholieke meerderheid. De enige plaatsen in onze regio waar
de kerkgenootschappen het eens zijn geworden
over een compensatieregeling, waren Naarden
en Weesp. Elders lukte het niet om tot zo’n regeling te komen.
Gereformeerde predikanten hadden verschillende redenen om niet enthousiast te zijn
over de Bataafse revolutie. We zagen al eerder
dat er onder de gereformeerden veel oranjeaanhangers te vinden waren. Het verlies van
hun bevoorrechte positie en de bijkomende
voordeeltjes moet vele predikanten gestoken
hebben. Een uitzondering was de Blaricumse
predikant Carel Aeijelts, maar die ging dan ook
in 1798 over tot de remonstranten. Evenals de
Muiderbergse predikant Kristiaan Fruitier, die
stond al vóór 1787 aan de kant van de patriotten. In 1798 zuiverde hij als gezant van het
gewest in diverse gemeenten de kiezerslijsten.
Maar ik vermoed dat dit uitzonderingen waren;
er waren er meer zoals de Loosdrechtse predikant Huijbert van den Bijllaard. Deze moest
niets hebben van de omwenteling van 1795. In
de brieven die hij sindsdien ontving, streepte hij
de aanspreektitel ‘Burger’ door en verving die
door ‘Predikant’. Volgens de (radicale) sociëteit
van Loosdrecht was hij iemand die geenzints de
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naam van gelijkheid dulden kan en had hij geen
moeite gespaard […] om leden van zijn systema in
te winnen en alles tegen den regel en billikheid aen
uit te werken tot beschimping en bespotting van
een patriot. Daarbij moet aangetekend dat de
eerwaarde heer ook zelf slachtoffer was van bespotting, zoals die keer dat enige Loosdrechters
probeerden om hem om de meiboom te laten
dansen. Het ging dus soms hard tegen hard.

Conclusie
Betekende de ‘omwenteling’ van 1795 voor
onze regio een echte revolutie? Veel bloed heeft
er in elk geval niet gevloeid. Bovendien was de
revolutie in alle plaatsen tussen Vecht en Eem
een importproduct. In Naarden en Hilversum
was de tussenkomst van het Franse leger doorslaggevend, in andere plaatsen in onze regio
(Soest, Loosdrecht, ’s-Graveland) waren Amsterdammers de aanstichters.
De resultaten echter mogen zeker revolutionair genoemd worden. Om te beginnen kozen
de inwoners van steden en dorpen voortaan
hun eigen bestuurders, zonder tussenkomst
van een heer, vrouwe, baljuw of College van
Hoofdingelanden. Dat betekent niet dat we in
de plaatselijke besturen allemaal nieuwe gezichten zien. In de steden Naarden en Weesp
veranderde er relatief weinig: daar zaten al vóór
1795 gematigde patriotten in het bestuur en dat
was na 1795 niet anders. In plaatsen waar het
bestuur sterk oranjegezind was geweest zoals in Muiden, Huizen en Hilversum, zien we
vanaf 1795 bijna allemaal nieuwe bestuurders.
Dezen waren (althans in vele dorpen) afkomstig uit een laag van de bevolking die eerder
geen toegang had tot het bestuur. Vaak waren
het redelijk welgestelde inwoners die buiten de
vaste kring van bestuurders hadden gestaan.
Onder hen bevonden zich nogal wat dissenters,
meestal katholieken. In Eemnes, Hilversum en
Soest bijvoorbeeld waren de meeste leden van
de municipaliteit katholiek.
Voor dissenters was er veel om blij mee te zijn.
Niet alleen konden ze nu in het bestuur komen,
maar ook was de tijd van schuilkerken en recognitiegelden voorbij. Voor de gereformeerden la-
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gen de zaken natuurlijk heel anders: zij waren
hun bevoorrechte positie kwijtgeraakt en daarmee hun aanzien en hun invloed. Hun wereld
stond op zijn kop: van de drie-eenheid God,
Nederland en Oranje waren ze twee steunpilaren kwijtgeraakt. Het is dan ook niet vreemd,
dat men zowel in Muiden als in Hilversum uitingen van oranjegezindheid waarschijnlijk terecht toeschreef aan de gereformeerden. Kozen
mensen nu om godsdienstige of politiek-sociale motieven vóór of tegen de revolutie? Bij
velen zal het niet zo simpel hebben gelegen,
beide motieven zullen bij hen een onontwarbare kluwen hebben gevormd. Ik vermoed dat
de meeste inwoners van onze regio positief of
op zijn minst neutraal stonden tegenover de
nieuwe manier waarop het plaatselijk bestuur
gekozen werd. Maar dat wil niet zeggen dat
deze meerderheid patriottische ideeën had. In
dorpen als Huizen en Loosdrecht vormden de
patriotten een kleine minderheid. Hier moesten
de nieuwe (patriottische) bestuurders vaak op
eieren lopen. Maar dat waren dan ook plaatsen
met weinig dissenters.
Tegelijkertijd waren de meeste inwoners niet
actief betrokken bij de politieke gebeurtenissen, ook niet op plaatselijk niveau. De revolutionaire comités bestonden uit een handjevol
mensen, de leden van de municipaliteiten en
van de sociëteiten vormden een minderheid
van de bevolking. Zo telde de radicale sociëteit
van Loosdrecht slechts 14 leden. In de dorpen
kon vooral de landelijke politiek op weinig belangstelling rekenen. Dat kunnen we aflezen
aan de opkomst bij de volksraadpleging over
de grondwet in 1797. De stemlijsten waren toen
nog niet (zoals in 1798 wel het geval was) gezuiverd, maar slechts een fractie van de kiezers
kwam opdagen, terwijl bijvoorbeeld bij de verkiezing van de municipaliteit in Loosdrecht in
1796 meer dan 400 kiezers kwamen opdagen.
Het hemd was blijkbaar een stuk nader dan de
rok. Alleen als een plaatselijk belang ook het
belang van andere plaatsen vormde, keek men
over de dorpsgrenzen heen, zoals in het Gooi
ten aanzien van het jachtrecht.
Ik zie tussen 1795 en 1798 tussen Vecht en
Eem wel degelijk een revolutie plaatsvinden,

maar zeker niet op alle terreinen en zeker niet
voor iedereen. We moeten dus voorzichtig zijn
met het gebruik van het woord ‘revolutie’. Maar
tegelijkertijd moeten we erkennen dat er in drie
jaar tijds meer veranderde dan in de voorgaande tweehonderd jaar en dat een deel van
deze veranderingen blijvend was.
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Een eeuw bevrijd
De viering van het ontzet van Naarden in 1773
Niels van Driel
Een eeuw lang viert de stad Naarden haar bevrijding van de Fransen in 1673. De laatste keer
pakt de stad groots uit. In 1999 heeft de toenmalige stadsarchivaris Dirk Dekema over dit
1
feest gepubliceerd in De Omroeper. Hij verwijst in zijn artikel zijdelings naar een pamflet met
een verslag van het eeuwfeest, waarvan hij hoopt dat dit nog ergens is te vinden. Onlangs
is dit pamflet opgedoken en heeft het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen de Echte
beschryving der gedachtenis van het ontset van de stad Naarden, plegtig geviert op den 13.
September 1773 aangeschaft. Alleen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek
Leiden blijkt nog een exemplaar te zijn. Dekema belicht vooral het monument ter
nagedachtenis van het ontzet in de Grote Kerk van Naarden. Het nieuw verworven verslag
zoomt in op de nieuwe vaandels die de burgemeesters op het herdenkingsfeest aan de
schutterij schenken. Vanuit dit perspectief ga ik in op dit evenement.

Achtergrond
In 1672 gaat de Republiek der Verenigde Nederlanden bijna ten onder. Franse troepen bezetten
een groot deel van de Nederlanden en op 20
juni ook Naarden, dat op dat moment slecht
verdedigbaar is. De Franse commandant neemt
dan ook meteen maatregelen om er niet met
dezelfde vaart uitgejaagd te worden. Hij damt
de zeehaven af en laat een palissade rond de
vesting slaan. Ook creëert hij een vrij schootsveld door het voorterrein te laten kaalkappen.
Veel meer kan hij voorlopig niet doen, want de
Gooise boeren hebben de zeedijk ten noorden
van Naarden doorgestoken, zodat een groot
gebied onder water staat. Pas in september
1673 waagt prins Willem III zich aan een heroveringspoging. De Fransen hebben de stad
inmiddels versterkt. De Hollanders naderen de
vesting door middel van loopgraven en bestormen Naarden in de nacht van 11 september. Ten
koste van 100 doden en 200 gewonden dwingt
de prins de stad tot overgave.2
Op 13 september 1673 trekken de Franse troepen de stad uit. De burgemeesters van Naarden besluiten dit heugelijke feit jaarlijks te
vieren. Dat doen ook de Staten van Utrecht. Als
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De omslag van het pamflet uit 1773.

deze honderd jaar later besluiten tot afschaffing van
de gedenkdag, volgt Naarden dit voorbeeld. Maar het
eeuwfeest wil Naarden op
een grootse manier vieren.

Het eeuwfeest
De feestdag begint al om
negen uur ’s morgens met
een dankdienst in de Grote
Kerk. Dominee Hermanus van Loo preekt voor
een grote menigte van
vreemdeling en inwoonder,
Roomschen zoowel als Gereformeerden, Jooden zoowel
als Christenen over psalm 72:18-20: Geprezen zij
God, vanwege zijn wonderen, voor eeuwig.3
Voor het middagprogramma schakelt het
stadsbestuur de schutterij in, de gewapende
burgermacht die elke stad al sinds de Middeleeuwen heeft. Naarden telt twee vendels of
compagnieën: het Oranje en het Blauwe vendel, genoemd naar de kleur van hun vaandel.
De schutterij heeft in Naarden militair weinig
om het lijf. Bekend is dat zij zich in 1781 wapent
met afgedankte geweren, maar dan niet de bijbehorende sabels en patroontassen aanschaft.
Genoeglijk pratend marcheren en daarna een
biertje drinken werd de belangrijkste bezigheid.4
Het stadsbestuur heeft niettemin veel waardering voor zijn burgerwacht. De vroedschap
heeft in agtinge genomen dat de vaandels zeer
slegt zijn, zowel wat betreft de stof als de kleuren.5 Zij bestelt voor het eeuwfeest twee nieuwe
vaandels van bijna twee bij twee meter. Christiaan Fontijn uit Amsterdam levert deze voor
100 gulden en op tijd. Een cadeau hoort bij een
hoogtepunt. Het blijkt ook wel hoog tijd te zijn
voor nieuwe vlaggen. Als de schutterij om half
drie een defilé geeft op een terrein binnen de
wallen, scheurt een van de oude vaandels van
boven tot byna onder door een rukwind.
Het probleem wordt in stijl opgelost: Daar op
wierd een detachement afgezonden met stille trom
en pypers, om de nieuwe vaandels af te haalen, circa

Oude foto van de raadszaal van Naarden met
rechts de vaandels.

vier uuren kwaamen dezelve te rug met nieuwe
vaandels, opgerold en in kokers, en wierden midden
voor het front geplaatst.6 Kort daarna verschijnen
de stadsbestuurders. De compagnieën vormen
een cirkel rond de vaandels. Daarna worden
deze ontrold en symbolisch geschonken aan
de burgerij. Vervolgens stellen de compagnieën
zich weer in orde op. Een detachement brengt
de oude vaandels weg. Wanneer het detachement is teruggekeerd van deze missie, beginnen
de compagnieën een mars door de ‘voornaamste’ wijken en straten salueerende in het voorby
trekken de vergaderde heeren borgemeesteren en
regeering op het stadhuis.
Na afloop worden de vaandels ‘naar huis’ gebracht en krijgt de burgerij een bedankje. De
avond en de nacht worden doorgebracht met
allerleye vreugde bedrijven. Op onderscheiden
plaatsen: de officieren met het stadsbestuur
in het stadhuis aan de Marktstraat, de overige
leden en burgers in de stadswaag. De tijd gaat
heen met vuurwerk en musketsalvo’s in alle ordere en vrolykheid.7

Naar huis
Het ‘thuis’ van de vaandels zal in eerste instantie wel de ons onbekende wapenopslagplaats
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van de schutterij zijn geweest. In de Franse tijd
worden de schutterijen opgeheven. De vesting
maakt van 1795 tot 1813 deel uit van de Franse
verdedigingswerken. De Fransen zullen het
schutterijdepot, waarschijnlijk in een van de
kazematten, wel goed hebben kunnen gebruiken. Waar de vaandels toen gebleven zijn? In
ieder geval zijn ze tijdenlang gedrapeerd langs
de zijwand van de raadszaal. Op vooroorlogse
foto’s zijn ze te zien. Bij de restauratie van het
stadhuis in 1949 worden ze verwijderd om
nooit meer terug te keren. Ze verdwijnen naar
het Ankeveense kamertje in het stadhuis, een
zijvertrek op de zolder, waar ze decennialang
opgerold liggen op de stoffige vloer. Op den
duur verhuizen ze naar de plavuizen kelder-

Het oranje vaandel.

vloer, waar ze bedekt raken met afgevallen bepleistering van het gewelf.
In 1978 schenkt de gemeente ze desgevraagd
aan het Vestingmuseum Naarden, dat ze laat opslaan in het textieldepot van de Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland
te Haarlem. De bedoeling is de vaandels te restaureren en vervolgens een vaste plaats in het
Vestingmuseum te geven.8 Verder dan een conserveringsoperatie van de deels vergane en fra-
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giele vaandels komt het echter niet. De kosten
worden gedragen door de gemeente Naarden.
De middelen voor restauratie zijn er nooit gekomen, de vaste plaats wel: in het museumdepot.
Daar zien ze er, aldus directeur Oscar Hefting,
uit als een soort Dode Zeerollen die uit elkaar
vallen als je ze aanraakt. Niemand durft ze uit te
rollen. Aan de conservering in Noord-Holland
danken wij enkele afbeeldingen.

De vaandels
Al die tijd hebben geïnteresseerden in de vaandels het moeten doen met de notities van de
bekende Naarder predikant-historicus F.W.
Drijver (1860-1940), die ze in het stadhuis
heeft zien hangen. Al
in 1907 noemt hij ze in
een artikel over het stadhuis. Dan veronderstelt
hij nog dat ze afkomstig
zijn van het oude zijdeweversgilde. Hij noteert
als betekenis van de
Latijnse teksten op de
vaandels Moed deinst
voor geen bezwaar terug
en De overwonnenen
richten zich eenmaal
weer op. Een kwart eeuw
later schrijft Drijver wel
dat de vaandels van de
schutterijen waren.9
De Echte beschryving
geeft een tamelijk gedetailleerd beeld van de
oude en de nieuwe vaandels. Het ene oude vaandel is egaal oranje, het
andere wit. Beide zijn versierd met het stadswapen in de schuine bovenhoek en het devies:
Tendit in ardua virtus, oftewel: De deugd streeft
naar het hooge.
Het ene nieuwe vaandel is van oranje zijde
zeer cierlyk en konstig geschildert met het wapen
der stad Naarden, in het midden met vergulde
ornamenten en twee orange takken omgeven, van
onderen met een blaauw lint striksgewyze aan een
gebonden. Daaronder staat op een blauw lint

in gouden letters het devies: Victi quandoque
resurgunt, oftewel: Overwonnenen staan dikwils
weer op. De andere vlag is van blauwe zijde,
maar verder hetzelfde als het oranje vaandel,
afgezien van de tekst in het lint, die evenals op
de oude vaandels Tendit in ardua virtus luidt.
Drijvers vertaling blijft overigens dichter bij het
Latijn dan die van de pamfletschrijver.
De beschrijving schetst een gedetailleerd
beeld, dat ons helpt de in het pamflet ingenaaide prent te interpreteren. Die telt vier
vaandels. Wat zijn de nieuwe? Drie vaandels
bevatten de tekst Tendit in ardua virtus. Een
daarvan, links op de voorgrond, is donker ingekleurd en voorzien van het wapen in het midden. Dat moet het nieuwe blauwe vaandel zijn.
Aan de rechterzijde is dit geflankeerd door het
nieuwe oranje vaandel. Op de achtergrond zijn
de beide oude vaandels, met het wapen in de
bovenhoek, afgebeeld. De tekenaar heeft niet
onderscheiden tussen wit en oranje. De afbeelding van het vaandel uit de tijd dat het in het
textieldepot van de Stichting Museaal en Historisch Perspectief lag, moet een detail zijn van
het nieuwe oranje vaandel.10

Uitleiding
De Echte beschryving maakt het ons mogelijk
ons beeld van de viering in 1773 nader in te
kleuren. De stad Naarden heeft er een mooi
feest van gemaakt! Het pamflet verheldert verder een historische onduidelijkheid. Dekema
vraagt zich af, of het gedenkteken in de Grote
Kerk ook op 13 september 1773 werd onthuld.
Een Nota Bene op de Echte beschryving zegt
dat de drukker binnenkort een afbeelding zal
drukken van het borstbeeld dat staat opgeregt
te worden. Het is er dan dus nog niet.
Bijna twintig jaar nadat de vaandels van de
Naarder schutterij weer opdoken, zijn wij daar
dankzij de Echte beschryving ook weer een stapje
verder mee. De Echte beschryving schetst zowel
de oude als de nieuwe vaandels, in woorden én
door de ingenaaide prent.
De combinatie met de afbeelding van de
vaandels uit de tijd dat ze zich in het textieldepot van de Stichting Museaal en Historisch

Perspectief bevonden, roept óók vragen op. De
adelaar op de foto van de vlag correspondeert
met de prent, maar de adelaar is omkranst
door groene, niet door orange takken, zoals de
beschrijving stelt. Frappant is dat ten aanzien
van de vaandels dezelfde conclusie moet worden getrokken als Dekema in 1999 deed met
het gedenkteken in de Grote Kerk: de beschrijving en de materiële neerslag komen niet helemaal met elkaar overeen.
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Heeft Rembrandt Comenius geschilderd?
Henk Roos
In de zomer van 2019 organiseerde het Comenius Museum in Naarden de bijzondere
tentoonstelling Rembrandt & Comenius. Er waren twee aanleidingen voor deze tentoonstelling:
de viering van het Rembrandtjaar en de presentatie van de gerestaureerde kopie van het
portret van Comenius. Henk Roos schreef in 2012 een uitgebreid artikel over dit portret, dat
in 2009 op wonderlijke wijze in het bezit van het museum was gekomen. Hieronder volgt een
gedeelte uit dat artikel.
Het moet in de warme zomer van 1973 geweest
zijn, dat ik voor het eerst door de zalen van de
Galleria degli Uffizi in Florence dwaalde. Maar
helaas kan ik me niet meer voor de geest halen, of ik toen de schilderijen van Rembrandt
heb gezien. In 1982 was ik er weer en deze keer
zijn ze me niet ontgaan. In zaal 44 hangen
twee zelfportretten en het Ritratto di vecchio.
Dit Portret van een oude man, geschilderd rond
1660/1665, werd in het Uffizi (oorspronkelijk de
’kantoren’ van de familie De’ Medici) ook wel
aangeduid als Portret van een oude rabbijn. Ikzelf kon me niet aan de indruk onttrekken dat
dit niet zomaar een oude man was, maar dat
het hier ging om een ontroerend portret van
Comenius. Ik was in die tijd al tien jaar als tekenleraar verbonden aan het Comenius College
in Hilversum: de eerste school in Nederland
die zich sierde met die naam. Ik kende heel wat
afbeeldingen van Comenius en ik wist ook dat
hij vanaf 1656 in Amsterdam woonde, op een
steenworp afstand van de Rozengracht, waar
Rembrandt na zijn faillissement een huis had
gehuurd. Dus waarom zou die oude man niet
Comenius kunnen zijn?
In 2006 zag ik het portret terug in Amsterdam. Ter gelegenheid van Rembrandts 400e
geboortedag organiseerde het Rembrandthuis
namelijk een prachtige tentoonstelling onder
de titel Zoektocht van een genie. Het doek zag
er bijzonder fris en helder uit, of het gisteren
was geschilderd. Met het oog op deze bijzondere tentoonstelling waren de oude nagedonkerde vernislagen door de restauratieafdeling
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van het Uffizi zorgvuldig verwijderd. In de begeleidende catalogus neemt prof. Ernst van de
Wetering, leider van het Rembrandt Research
Project (RRP) het schilderij op onder de titel
Portret van Jan Amos Comenius. Hij schrijft erover:
Tegenover de grotere levendigheid van de penseelstreken in Rembrandts latere werk staat dat
de figuren worden gekenmerkt door een opvallende verstilling. In een interview zei Van de
Wetering het volgende over de identificatie:
Ons team van het RRP had het schilderij te leen
van het Uffizi in Florence. Voor ons is het voor
99% zeker dat dit een portret is van Comenius, de
grote Tsjechische pedagoog, humanist en filosoof.
Deze hypothese is in feite al eerder beschreven,
maar wij zijn erin geslaagd om daarvoor nieuw
en overtuigend bewijs te vinden. Rembrandt en
Comenius moeten elkaar gekend hebben, bijvoorbeeld via de rijke families Trip en De Geer, die
Comenius ondersteunden. Rembrandt schilderde
Jacob en Margaretha Trip in 1661. Ik ga ervan uit
dat de Tsjechische geleerde via hen in direct contact met Rembrandt is gekomen. De schilder was
van nature erg nieuwsgierig. Hij zal ongetwijfeld
zeer geïnteresseerd zijn geweest in de Tsjechische
geleerde. Het portret van Comenius moet rond
1660 gemaakt zijn. Er zijn vele aanwijzingen dat
de twee elkaar gekend moeten hebben.

De Naardense kopie
Inderdaad waren er al eerder kunsthistorici
die deze hypothese hadden geformuleerd. Zo

publiceerde de Tsjechische kunsthistoricus Karel Chytil al in 1914 een studie waarin hij speculeerde dat het Ritratto di vecchio Comenius
voorstelde. Eén jaar later schreef de Tsjech
Gustaw Jaroš, onder het pseudoniem Gamma,
er een uitgebreide beschouwing over. Eind jaren tachtig trof ik zijn essay aan in de toenmalige bibliotheek van het Comenius Museum
in Naarden, dat toen nog gevestigd was in het
Spaanse Huis aan de Turfpoortstraat. Gamma
beschrijft lyrisch — zelfs pathetisch en patriottisch — zijn ontmoeting met het portret van
Comenius. Het hing toen nog in Galleria Pala-

logisch en het taalgebruik en de spelling zijn
archaïsch. Daarom heb ik een poging gewaagd
om de tekst in meer hedendaags Nederlands te
herschrijven en hier en daar van annotaties te
voorzien (zie voor de integrale tekst de website
van het Comenius Museum).
Joost Hudig stond in 1920 zelf voor het schilderij. Hij schrijft daarover:
In de zomer van 1920 bevond ik mij tegenover
het portret van Rembrandt, dat toen niet in de
Sala Marta maar bij een hoog venster van een
der rustige zalen was gezet om het een schilder gemakkelijk te maken het ongestoord te kunnen kopiëren. Het buitengewone in dit schilderij trof mij
bij deze plaatsing onmiddellijk; inderdaad heeft
deze geschilderde oude man een boeiende macht
over wie hem aanziet. De tragische wijze blik met

De Naardense kopie van het schilderij uit het
‘Uffizi’.

Het oorspronkelijke schilderij van een ‘Oude Man’
in het ‘Uffizi’.

tina van het Palazzo Pitti. Rond die tijd is het
doek gerestaureerd en later overgebracht naar
de Rembrandtzaal in het Uffizi.
Het is fantastisch dat het Comenius Museum
sinds maart 2009 over een fraaie kopie van
het doek beschikt. Dit was voor mij de aanleiding om de beschouwing van Gamma nog
eens te lezen. In 1922 is de tekst uitgegeven
in een vertaling van Joost Hudig. Die vertaling
is moeilijk leesbaar: de zinsbouw is niet altijd

een onzegbare volheid van doorleefde gevoelens
verlaat de beschouwer niet. De kopiërende schilder had mijn aanwezigheid niet gemerkt, voor
ik na een lange tijd van aandachtig beschouwen
hem aansprak en vroeg of hij wist, wie deze oude
man voorstelde. Ik ontving een ontwijkend antwoord met de wedervraag of ik het wellicht wist.
Op mijn opmerking, dat ik het wel vermoedde,
maar liever voor ik mij er over uitliet zijn mening
wilde horen, verklaarde deze kopiist (die een Rus

313

bleek te zijn) niet te geloven in de veronderstelling
van de museumdirectie en van anderen dat de
oude man een figuur uit de Amsterdamse Jodenbuurt zou zijn. Hij meende veeleer, dat deze figuur
geen West-Europeaan maar een Slaaf moest wezen, maar hij begreep niet goed hoe Rembrandt
in Amsterdam een Slaaf ontmoet kon hebben: ‘Je
sens en cette personne mystique un homme de
ma race.’ Toen ik hem, de heer Nicholas Lochoff,
van Gamma’s vermoeden sprak, was hij zichtbaar
verheugd en vond daarin een versterking van zijn
overtuiging, dat deze geschilderde grijsaard geen
Germaan, noch minder een Jood kon zijn maar
een Slaaf – ‘homme de ma race’.

Hoe kwam Rembrandts schilderij in Florence
terecht?
Na het lezen van de teksten van Gamma en Hudig rezen er bij mij nog twee vragen. In de eerste
plaats: hoe zou het portret van Comenius in het
Uffizi zijn terechtgekomen? En ten tweede: hoe
is de kopie in het Comenius Museum beland?
Het antwoord op de eerste vraag is ook van toe-

Portret van Comenius door Jurriaan Ovens.
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passing op het zelfportret van Rembrandt uit
1664 dat zich in dezelfde zaal 44 bevindt. Dit
portret maakte ooit deel uit van de beroemde
verzameling zelfportretten van kardinaal Leopoldo de’ Medici (1617-1675) te Florence. Leopoldo was een van de grondleggers van de
familieverzameling van de De’ Medici-dynastie.
Als niet regerend lid van de familie kon Leopoldo, die intensieve betrekkingen onderhield
met geleerden uit vele Europese landen, zich
wijden aan zijn Galleria degli Autoritratti. Vanaf
1664 werden zelfs directe opdrachten verstrekt
aan kunstenaars. Na Leopoldo’s dood werd
de verzameling uitgebreid door zijn neef Cosimo III de’ Medici, de latere groothertog van
Toscane (1642-1723). Het zelfportret van Rembrandt komt al voor in een inventaris van de
De’ Medici-collectie waarin de aanwinsten uit
de jaren 1663-1671 worden vermeld. Waarschijnlijk werd het van de schilder door Cosimo III van de kunstenaar gekocht, die zowel
in 1667 als in 1669 een reis maakte door de Nederlanden. Tijdens zijn eerste verblijf bezocht
hij op 29 december 1667 enkele Amsterdamse
schildersateliers, waaronder dat van Reinbrent, pittore famoso (de beroemde schilder Rembrandt). Het is niet aannemelijk
dat Cosimo het zelfportret reeds bij deze
gelegenheid heeft verworven. In het bewaard gebleven reisverslag staat namelijk
uitdrukkelijk vermeld dat geen van de bezochte schilders voltooide werken in huis
had, waardoor de Florentijn was aangewezen op enkele particuliere collecties
om schilderijen van de desbetreffende
meesters te kunnen bekijken.
Op 29 juni 1669, een drietal maanden
vóór Rembrandts dood en ruim een jaar
voor Comenius’ dood, was Cosimo voor
de tweede keer in Amsterdam, waar hij
opnieuw een aantal schildersateliers bezocht en ditmaal enkele van de bewonderde schilderijen aankocht. Het is goed
mogelijk dat Cosimo toen in het bezit
kwam van het zelfportret. De Britse historicus Simon Schama beschrijft deze
geschiedenis bijzonder levendig in zijn
boek De ogen van Rembrandt. Ook in het

boek Een Toscaanse prins bezoekt Nederland – De twee reizen van Cosimo de’
Medici 1667-1669 (bezorgd door Lodewijk Wagenaar) wordt dit bezoek van de
prins aan de schilder beschreven.
Rembrandt had dus geen zelfportret
in voorraad, maar heeft Cosimo wellicht
toegezegd er een te zullen leveren. De
maanden die de schilder nog restten,
verliepen onfortuinlijk. Twee maanden
na het bezoek van Cosimo trouwde
Rembrandts zoon Titus, maar deze
overleed nog geen half jaar daarna. De
oude meester maakte in zijn laatste levensjaar nog drie zelfportretten. Toen
Cosimo hem voor de tweede keer bezocht, in juli 1669, werd het portret dan
toch geleverd en zo kwam het terecht
in de Stanza de’ Pittori in het Pallazzo
Pitti, de Zaal der Schilders, die deel uitmaakte van de privévertrekken van zijn
oom, kardinaal Leopoldo de’ Medici.
Later werden de portretten ondergebracht in de Corridoio Vasariano, een
kilometerlange overdekte gang die het
palazzo verbindt met het Uffizi. De gang
was in 1565 door Giorgio Vasari gebouwd om
de De’ Medici’s in de gelegenheid te stellen om
zich tussen hun vertrekken te kunnen verplaatsen zonder zich onder de mensenmassa op
straat te hoeven begeven. Nog later kwamen de
Rembrandts terecht in de Galleria Palatina. In
1833 werd deze geopend voor het publiek. Hier,
in de Sala di Marte, vond dus de ontmoeting
plaats tussen Gamma en het portret van Comenius. Sinds 1922 hangen de werken in zaal
44 van het Uffizi, de Rembrandtzaal.
In zijn beschouwing veronderstelt Gamma
dat Comenius zelf niet veel belang aan zijn
portret hechtte: Misschien is het na voltooiing
ergens onder oude plunje verzeild geraakt. In dat
geval zou het mij toch niets verbazen, als Cosimo III bij de aankoop van Rembrandts zelfportret, of al eerder in 1667 toen hij rondkeek in
particuliere collecties, zich ook heeft ontfermd
over het portret van de oude geleerde. Wij begeven ons dan wel op speculatief terrein, maar
Cosimo wist dat hij zijn oom, gepassioneerd

Portret van Jacob Trip door Rembrandt.

verzamelaar van portretten, en bovendien geïnteresseerd in de geleerden van zijn tijd, wellicht
een groot plezier zou doen met dit doek. Het
is een hypothese, maar vooralsnog niet uit te
sluiten, dat Ritratto di vecchio langs deze weg in
het Uffizi z’n plaats heeft gevonden.

Hoe kwam de kopie in Naarden terecht?
Ook over de tweede vraag is het leuk speculeren: hoe is de kopie in het Comenius Museum
terechtgekomen? Het vervaardigen van kopieën van schilderijen werd in de achttiende
en negentiende eeuw nog op grote schaal toegepast. Het naschilderen van de oude meesters was toen een belangrijk onderdeel van het
kunstonderwijs. Kunstenaars trokken naar musea in binnen- en buitenland om werken van
grote meesters te bestuderen en te kopiëren.
Om de kopie van het origineel te onderscheiden diende altijd het formaat iets af te wijken,
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een voorzorg tegen misbruik. Gekopieerde
schilderijen dienden voor de aankomende kunstenaar niet alleen als studieobject, ze waren
ook goed verkoopbaar. En de musea zelf gaven
ook opdrachten, want het was altijd handig om

Portret van Margaretha de Geer door Rembrandt.

een replica achter de hand te hebben.
Het Comenius Museum is in 2009 langs
wonderlijke wegen in het bezit gekomen van
de fraaie kopie. Via marktplaats kwam Maud
Arkesteijn, voorzitter raad van advies van het
Comenius Museum, in contact met een kapper-annex-brocantehandelaar in Eindhoven.
Deze had geen idee wie de geportretteerde
voorstelde. Hij had het op de kop getikt bij
een handelaar in Montpellier. Het doek heeft
inderdaad een iets afwijkend formaat: 101x81
cm. De achtergrond van het portret is donker,
hetgeen erop wijst dat het is gekopieerd vóór
de grote schoonmaak. Ook de aard van het
doek en de pigmenten wijzen op een datering
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van rond 1910. In die tijd was de Duitse schilder Otto Vermehren (1861-1917) hoofd van de
restauratieafdeling van het Uffizi. In het Stadtmuseum van Güstrow, de geboorteplaats van
Vermehren, bevinden zich nog twee kopieën
van hetzelfde doek, en bovendien een
kopie van Rembrandts late zelfportret.
Mogelijk is Vermehren de maker van
‘de Naardense kopie’.
Maar er zijn meer mogelijkheden.
Vrijwilligers van het Comenius Museum
hebben onlangs nog andere kopieën
van Ritratto di vecchio getraceerd. Zo
bevindt zich in de collectie van het
Castello Racconigi bij Turijn een achttiende-eeuwse kopie van de hand van
Pietro Palmieri.
Joost Hudig heeft hierboven beschreven hoe de Russische schilder Lochoff
in 1920 bezig was met een kopie van
het Comeniusportret. Het was nog
voor de verhuizing naar het Uffizi en
nog voor de grondige schoonmaak
van het doek. Lochoff kopieerde dus
het ‘zwarte portret’, zoals Gamma het
beschreef: De achtergrond is donker,
bijna zwart van toon. Ook de kopie in
het Comenius Museum is ongetwijfeld
gemaakt naar deze ‘zwarte’ versie. We
bevinden ons nog steeds op speculatief terrein, maar vooralsnog is het
ook niet uit te sluiten dat de kopie van
Ritratto di vecchio in 1920 is gemaakt door de
Rus Lochoff….

Palmieri in Racconigi
Dus we hebben Vermehren in Güstrow en Palmieri in Racconigi. Mijn nieuwsgierigheid was
gewekt. Nu wilde het toeval dat ik die zomer
op vakantie zou gaan in Oost-Duitsland en
ook zou deelnemen aan het koorfestival Europa
Cantat in Turijn. Ik besloot dus eerst contact op
te nemen met het Castello Racconigi. Inderdaad
wisten ze daar van een kopie van Palmieri, maar
dat schilderij bevond zich in depot en was dus
niet toegankelijk voor het publiek. Uiteindelijk
nodigde directeur dr. Roberto Medico mij uit

Ets ‘Joden in de synagoge’ van Rembrandt uit 1648.

om op maandag 30 juli op bezoek te komen.
Eigenlijk is het Castello Racconigi op maandagen gesloten voor het publiek, maar daardoor
zouden ze juist voor mij tijd vrij kunnen maken. Ik voelde me vereerd en nam die dag na
de koorrepetitie de trein naar Racconigi. Het
kleine stadje ligt een half uur gaans ten zuiden
van Turijn. Het dominante kasteel werd sinds
de zestiende eeuw door de koninklijke familie
Savoia Carignano gebruikt als zomerpaleis. In
de achttiende eeuw was het prins Luigi Vittorio di Carignano die de schilderijenverzameling
van het kasteel verder uitbreidde. Hij gaf destijds aan Pietro Palmieri de opdracht tot het kopiëren van Rembrandts portret van Comenius,
toen in de Corridoio Vasariano in Florence.
Ik werd die middag hartelijk ontvangen door
Sonia Cavagliá en Liliano Costamagna. Ik was
hun enige gast en ze namen alle tijd voor me.
In het kantoor hadden ze speciaal voor mij het
schilderij van Palmieri laten neerzetten. Gewoonlijk is dit doek netjes opgeborgen in het
depot op de derde etage, maar voor de gelegenheid was het onder het stof vandaan gehaald.
Wat me het eerste opviel, was dat het schilderij in vrij slechte conditie verkeert. Het ziet

er zelfs wat sjofel uit zo zonder lijst. Rechts in
het midden bevindt zich een gat in het canvas,
alsof er een potlood doorheen is gegaan. De
kopie oogt vrij donker, zij het niet zo donker
als de Naardense versie. Een schoonmaakbeurt zou in de schaduwpartijen meer aan het
licht brengen. Maar het ziet ernaar uit dat men
hier in Racconigi niet zo veel belang hecht aan
dit schilderij. Eigenlijk heeft men er geen idee
van wie deze vecchio voor moet stellen. Ook
de directeur dr. Medico gaf aan dat het doek
van Palmieri hem niet zo veel zegt. Misschien
waren er in de koninklijke archieven in Turijn
meer gegevens over te vinden.
Ik vertelde Sonia en Liliano wie de man is die
hier is geportretteerd. Zo stonden we die middag samen dit verweesde portret te beschouwen. Het doek van Palmieri is iets groter dan
het origineel: in plaats van 104 is het 105 centimeter hoog. De schilder heeft goed gekeken
naar zijn voorbeeld. Verhoudingen en uitdrukking van de geportretteerde zijn goed getroffen. Pietro Giacomo Palmieri was dan ook niet
de eerste de beste. Hij werd in 1737 in Bologna
geboren. Zijn talent werd al snel gewaardeerd
en hij verhuisde naar Parijs, waar hij vooral
populair werd met zijn teken- en schilderwerk
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Het ‘Uffizi’.

op papier. Zijn verfijnde aquarellen stonden
onder invloed van de Hollandse meesters uit
de zeventiende eeuw. In 1778 ging hij naar Turijn, waar hij in dienst kwam van prins Luigi
Vittorio di Caragnano, die hem aanduidde als
suo primo disegnatore. Later werkte hij ook voor
koning Vittorio Amedeo III. In 1804 overleed
hij in Turijn.
Wanneer je Palmieri’s doek van dichtbij bestudeert, zie je meteen het verschil met het
origineel van Rembrandt. Dat verschil zit hem
vooral in de hanteringswijze van de olieverftechniek. Als aquarellist is Palmieri geneigd
om de olieverf heel dun op te brengen, waar
Rembrandt juist een zeer stevig impasto gebruikt. In Rembrandts portret is duidelijk zijn
latere stijl van werken herkenbaar. De hoogste
lichten zijn met het paletmes dik aangezet.
Met name op de plekken waar het licht op het
voorhoofd en op de handen valt, mengde Rembrandt mastiekhars door zijn olieverf waardoor
hij een pasteuze textuur verkreeg. Palmieri gebruikte zijn olieverf totaal anders. De grofgeborstelde hanteringswijze van Rembrandt was
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in de achttiende eeuw geheel uit de mode geraakt. Schilders als Palmieri brachten de olieverf in dunne lagen op. En als je goed kijkt, zie
je dat hij ook veel fijnere penselen gebruikte.
Met dunne penseelstreekjes heeft Palmieri het
gezicht van Comenius gemodelleerd.
Na het bekijken van de voorkant van het doek
maakte ik van de gelegenheid gebruik om ook
te achterkant te bestuderen. Met penseel in
blauwe verf staat er geschreven: Ritratto di un
vecchio di Van Rin Rembrand – Palmieri Pietro V.
Romana 72 Firenze. Ook Palmieri had er kennelijk geen idee van wie de man was die hier was
geportretteerd. Wel opmerkelijk dat de schilder
zijn adres vermeldde: de Via Roma bevond zich
op slechts enkele minuten lopen van de Corridoio Vasariano…

Vermehren in Güstrow
Een paar weken later was ik te gast in Güstrow
in noordoost Duitsland. Güstrow is groter dan
Racconigi, telt ruim 30.000 inwoners, en is
vooral bekend als de stad van Ernst Barlach,

de expressionistische beeldhouwer en graficus.
Maar ik kwam hier vooral om Otto Vermehrens
kopie van Ritratto di vecchio te bekijken. Daarvoor moesten we naar het Stadtmuseum. Hier
is veel werk van Vermehren bijeen gebracht.
Otto Vermehren werd in 1861 in Güstrow
geboren. Na zijn gymnasiumtijd vertrok hij
naar de groothertogelijke kunstschool in Weimar, daarna naar de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in München. Tijdens
zijn studietijd maakt hij zijn eerste reis naar
Italië. In 1887 trouwde hij met de Florentijnse
Margherita Papini. Een jaar later werd hun
zoon Augusto geboren. Vermehren specialiseerde zich in het vak van schilderijenrestaurator. Eerst oefende hij dat beroep uit in het
Kunstmuseum in Bazel, maar in 1900 verhuisde
het gezin naar Florence, waar Vermehren directeur werd van de restauratieafdeling van het
Uffizi. In 1916 keerde hij terug naar Güstrow. In
1917 kwam hij te overlijden.
Een groot deel van de artistieke nalatenschap van Otto Vermehren kwam in
1990 als schenking naar Güstrow. Aan
de basis daarvan lag het testament van
zijn zoon Augusto, die net als zijn vader
als restaurator in de Florentijnse musea
werkte. Het is deze verzameling die vandaag nog steeds wordt bewaard in het
Stadtmuseum. Vermehren maakte zeer
veel kopieën van de oude schilderijen
die hij in het Uffizi moest restaureren.
Het was voor hem een manier om dichterbij de techniek van de oude meesters
te komen.
Iris Brüdgam, conservator van het
Stadtmuseum, wist mij daar meer over
te vertellen. Zij ontving mij op 22 augustus en had Vermehrens kopie van
Ritratto di vecchio uit het depot laten
halen. Er zijn er zelfs twee: de kopie
uit 1909 benadert het formaat van het
origineel (101,8 cm hoog), de andere
kopie is aanmerkelijk kleiner (76,3 cm
hoog). Iris moest mij bekennen dat zij
zich er pas sinds kort van bewust is dat
de geportretteerde oude man Comenius voorstelt. Pas sinds het mailcon-

tact dat ze onlangs had met Seya Dalderop,
medewerkster van het Comenius Museum in
Naarden, wisten ze in Güstrow dat het om Comenius gaat. Met name de grote kopie is in
erbarmelijk slechte staat. Zelfs de versie van
Palmieri in Racconigi ziet er beter uit. Vooral
op het middengedeelte van Vermehrens versie
zijn grote horizontale scheuren in de bovenste verflaag zichtbaar. Kennelijk is de olieverf
tamelijk dun aangebracht, en in de opengevallen plekken is een dunne bruine grondering te
zien. De uitdrukking van de gelaatstrekken van
de geportretteerde heeft Vermehren goed getroffen. Hier is de verf zoals op het origineel
pasteuzer aangebracht. Helaas zijn ook op dit
deel van het doek enkele horizontale krassen
in de verflaag zichtbaar. Met de vormgeving
van de handen heeft de kopiïst meer moeite
gehad. De verhoudingen zijn niet helemaal
overtuigend.
Eerlijk gezegd was ik een beetje teleurgesteld.

Het zelfportret van Rembrandt in het ‘Uffizi’.
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Van een directeur van de restauratieafdeling van het Uffizi had ik meer
kwaliteit verwacht. De conclusie
is duidelijk: de kopie van de
restaurator Vermehren is na
honderd jaar aan een grondige restauratie toe. Helaas
is het budget van het Stadtmuseum voor restauraties
beperkt. Verantwoordelijk
voor de restauraties is
mevrouw Marita Reincke.
Zij vertelde me dat ze in
de afgelopen jaren heel
wat schilderijen van het
museum heeft mogen conserveren en restaureren.
Maar het bleef altijd beperkt
tot het hoogst nodige. Er was
ook geen geld voor diepgaand
onderzoek van de schilderijen om
bijvoorbeeld meer te weten te komen
over gronderingen en de opbouw van verschillende verflagen.
Wat bijzonder opvalt, is het broze karakter van
de verflaag van Vermehrens kopie, met vooral
een horizontaal gericht craquelé. Reincke veronderstelde dat Vermehren hier bewust een
bepaald effect heeft nagestreefd: Waarschijnlijk
hebben we hier te maken met een zogenaamd
‘gebroken craquelé’. Dit effect krijgt de kopiïst
door een dun soort schilderslinnen te gebruiken en
het doek na droging stevig langs een tafelrand te
trekken. Daarbij ontstaan de barsten in de grondering en de verflaag en zo moet het doek er dan
oud uit gaan zien. Meestal werd er dan nog roet
of pigment in die barsten gewreven. Vermehren
gebruikte voor zijn kopiën heel vaak een open,
grof geweven, tamelijk dun schilderslinnen.
Het is mij duidelijk dat deze diagnose ook
van toepassing is op Vermehrens kopie van het
Comeniusportret.
Wanneer we nu deze kopie vergelijken met
die in het Comeniusmuseum, vallen toch wel
grote verschillen op. De Naardense kopie is in
veel betere staat. Er is niet geëxperimenteerd
met ‘gebroken craquelé’. De verflaag is over het
gehele doek dekkender en consistenter aange-
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Otto Vermehren.

bracht. Het ziet ernaar uit dat
deze kopiist zijn metier nog
beter verstond dan Vermeh
ren. En daarom betwijfel ik
het of de Naardense kopie van de hand van Vermehren is. Zou het dan
toch mogelijk zijn dat in
Naarden nu de kopie van
de Rus Lochoff hangt? En
kunnen we iets over hem
te weten komen?

Nicholas Lochoff
Het valt niet mee om over
Lochof informatie te vinden.
Mede dankzij de informatie
die ik mocht ontvangen van Julie
Ludwig, archivaris van de Frick Collection in New York en van Sylvia Rohr,
directeur van de University Art Gallery in Pitts
burgh, kan ik de volgende gegevens op een rijtje zetten:
Nicholas Lochoff werd geboren in 1872 in
Pskov, Rusland. Hij studeerde scheikunde in
Sint-Petersburg en ontwikkelde zich tot een
buitengewoon vaardig kunstschilder. Hij bestudeerde alle traditionele schildertechnie-

Nicholas Lochoff.

ken en bereikte daarin een grote perfectie. Zo
werkte hij niet alleen in olieverf op doek, maar
ook in tempera op paneel en in de fresco-techniek. Op eigen initiatief begon hij met het op
schaal kopiëren van oude meesterwerken in
de Hermitage. Zo wilde hij eraan bijdragen dat
die werken bewaard zouden blijven voor de
toekomst.
In 1911 kreeg hij van tsaar Nikolaas II de op

revolutie van 1917 kon hij niet meer naar huis
terugkeren, bovendien kwam er een einde aan
zijn werkverband met het Moskouse museum.
De religieuze thema’s van de oude Italiaanse
meesters sloten totaal niet aan bij de sociaal-realistische staatskunst van de Sovjet-Unie.
Lochoff moest omzien naar andere kopers en
opdrachtgevers voor z’n kopieerwerk. Dat lukte
wonderwel.

Kopie van Botticelli’s ‘De geboorte van Venus’ door Lochoff.

dracht om voor het Museum voor Schone
Kunsten in Moskou (nu Poesjkin Museum) in
Italië replica’s te gaan maken. Het ging vooral
om kopieën van de beroemde werken uit de
vroeg-renaissance. Lochoff werkte langzaam
en uiterst nauwkeurig en was vooral werkzaam
in de Florentijnse musea en kerken. Meestal
maakte hij twee of drie replica’s van een origineel. Als hoofd van de restauratieafdeling van
het Uffizi moet Otto Vermehren hem zeker gekend hebben. De Italiaanse regering verleende
Lochoff ook opdrachten voor kopieer- en restauratiewerk.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak,
had Lochoff nog slechts enkele kopieën naar
Rusland kunnen verzenden. Na de Russische

In 1918 kreeg Lochoff in zijn atelier in Florence bezoek van de Amerikaanse kunstkenner
Bernard Berenson en zijn vrouw Mary Logan
Berenson. Zij waren bijzonder onder de indruk
van het werk van Lochoff. In The American Ma
gazine of Art schreef mrs. Berenson een lovend
artikel over hem: A Russian with an unprecedented genius for reproducing the masterpieces.
Ze somt enkele van de gekopieerde kunstwerken op: vooral werk uit de Italiaanse vroeg-renaissance, zoals De verrijzenis van Piero della
Francesca en Botticelli’s Geboorte van Venus,
maar ook noemt ze met name Rembrandts
‘Old Man’ uit het Uffizi! Ze omschrijft de kopieën als Schmutzgetreu, waarmee ze bedoelde
dat Lochoff zijn kopieën zodanig vervaardigde
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dat ze oud leken, compleet met vergeelde lagen
vernis. Daarnaast maakte hij ook replica’s die
er als nieuw uitzagen. Het artikel van mrs. Berenson gaf Lochoff grotere bekendheid in de
Verenigde Staten. Hij verkocht replica’s van Italiaanse renaissance-meesters aan de Harvard
Universiteit en aan de Frick Art Reference Library
in New York. Andere kopieën vonden hun weg
op de vrije markt.
In de zomer van 1920 ontmoette Joost Hudig Lochoff terwijl hij – kennelijk niet de eerste
keer – bezig was met een replica van Ritratto
di vecchio van Rembrandt. Lochoff was zich er
tot op dat moment niet van bewust dat het eigenlijk een portret van Comenius was. Maar
zodra Hudig hem dat vertelde, reageerde hij
spontaan: Je sens en cette personne mystique un
homme de ma race.
In 1924 waren de Europese handelsagenten
van de schatrijke Amerikaanse Helen Clay Frick
op zoek naar kunstwerken voor haar ‘familiemuseum’. Zij gaven haar het advies een replica
te kopen van Lochoff. Zij rapporteerden: Van
een absolute schoonheid, ongelofelijk zeldzaam.
Het ging in dit geval over een kopie van Simone Martini’s Annunciatie (1333) in het Uffizi.
Lochoff maakte deze kopie oorspronkelijk voor
tsaar Nikolaas II, maar als gevolg van de revolutie kwam het werk nooit aan het hof van de
tsaar terecht. Helen Clay Frick kocht het werk
van Lochoff voor 225.000 dollar…
In 1929 verkocht Lochoff een van zijn kopieën
van De verrijzenis aan Helen Clay Frick. In mei
van dat jaar schreef hij haar een brief vanaf zijn
adres Via degli Artisti 8 Florence, waarin hij
informeert of het enorme fresco goed is aangekomen in Pittsburgh. Ook schrijft hij: And I
am very glad and very greatful to you that owing to your happy idea the Resurrection will be
in the University, where to many generations it
will demonstrate one of the greatest attainments
of art….
De Amerikaanse pers was vol lof over Lochoff.
In 1933 noemde Edward Cushing hem the
World’s Greatest Copyist.
In 1948 overleed Lochoff in Florence. In 1959
slaagde Helen Frick erin om zijn gehele artistieke nalatenschap voor 40.000 dollar over te
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nemen. Vervolgens liet zij op de campus van de
universiteit van Pittsburgh in renaissance-stijl
een grote villa bouwen. Sinds 1965 is hier de
Frick Fine Arts Library gevestigd, de University
Arts Gallery en het Nicholas Lochoff Cloister. Zo
kwam de hele collectie ter beschikking van de
Universiteit van Pittsburgh.

Tot slot
Met bovenstaande queeste heb ik geenszins
bewezen dat de Naardense kopie van de hand
van Lochoff is. Het blijft evenwel een aantrekkelijke gedachte…
Zou de Naardense kopie een ‘echte Lochoff’
kunnen zijn? De kwaliteit van de kopie is alleszins beter dan die van Vermehren. Dus wie
weet, is het doek van de hand van Lochoff.
En is het via de vrije markt vanuit Florence
in Zuid-Frankrijk verzeild geraakt en heeft het
schilderij in 2010 via Marktplaats in Naarden
zijn thuishaven gevonden….
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HENK ROOS studeerde aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag en was vele jaren
tekenleraar aan het Comenius College in Hilversum.
Sinds zijn pensioen maakt hij deel uit van de raad van
advies van het Comenius Museum in Naarden. Hij
verzorgt cursussen aan de Volksuniversiteit Hilversum en
geeft lezingen over lopende kunsttentoonstellingen.

De grond van het Kapittel van Sint-Jan in Eemnes
De erfpacht van 1269 in themenesse en boter bij de vis
Jaap Groeneveld
In 2019 is het 750 jaar geleden dat Eemnes voor het eerst wordt genoemd en dat was voor mij
de reden om eens dieper in de dertiende-eeuwse toestand van Eemnes te duiken. Die drang om
meer hierover te willen weten heeft geleid tot een verrassende ontdekking. Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid heb ik de locatie van de grond ontdekt die in 1269 in erfpacht werd
uitgegeven door het Kapittel van Sint-Jan te Utrecht. Daarbij is gebruik gemaakt van origineel
middeleeuws bronnenmateriaal, zoals het Liber Rubeus uit 1339 als oudste document. Daarnaast
heb ik ook gebruik gemaakt van losse oorkonden vanaf 1354 en rekeningboeken vanaf 1379.
Deels zijn deze handschriften (ondertussen) ook toegankelijk gemaakt via internet. Het is een
1
bijzondere ervaring om een boek in handen te hebben dat 680 jaar oud is.

De tekst van de oorkonde uit 1269. ‘Ite[m] de bonem emnesse’ (coll. Het Utrechts Archief; foto auteur).

1269: Pieter en Beatrijs pachten grond in
themenesse
Op de dag voor het ‘feest van de Onthoofding
van Sint-Jan de Doper’, 28 augustus 1269, bezegelt deken Jacobus van het Sint-Janskapittel
in Utrecht een erfpachtovereenkomst waarin
Eemnes – voor zover nu bekend – voor het
eerst wordt genoemd. Deze oorkonde is als kopie in het Liber Rubeus, een oorkondenboek van
dit kapittel uit omstreeks 1339, overgeleverd en
hij komt daarin voor als Ite[m] de bonem em-

nesse (evenzo van het goed te Emnesse).2
Hier volgt een vertaling daarvan in hedendaags Nederlands:
Jacobus, deken, en het kapittel van St.-Jan, wij
maken bekend, dat wij aan Pieter en Beatrijs, zijn
wettige vrouw, onze goederen in themenesse, die
ze nu gebruiken, voor een jaarlijkse pacht van 20
schellingen toewijzen, en wel zo, dat zij, zolang ze
leven, aan de kameraar van onze kerk elk jaar binnen het octaaf van Pasen de genoemde 20 schellingen betalen in Utrecht; anders raken ze pacht
en recht op deze goederen kwijt dat hun toekwam
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vanwege deze pacht. Maar als Pieter en Beatrijs
overlijden en deze pacht niet meer aan zich binden, en als zij zonen of dochters zouden nalaten,
zal de oudste van de kinderen hen in deze pacht
opvolgen, en zo zal daarna het oudste kind van
Pieter en Beatrijs, hetzij mannelijk of vrouwelijk,
de pacht betalen, anders raken ze de pacht kwijt.
De pacht zal bij het overlijden van de wettige kinderen van Pieter en Beatrijs weer aan onze kerk
wettig vervallen, en wij zullen er naar ons goedvinden over beschikken, en hij zal niet vervallen aan
de opvolgers of hun nabestaanden. Bovendien is
de voorwaarde gesteld dat, als wij deze goederen
zouden willen verkopen, dat dan Pieter en Beatrijs
of hun kinderen eerder aan bod zijn dan buitenstaanders, en dat zij hoogstens twaalf pond zullen
betalen. Als bewijs van deze overeenkomst hebben
we ons zegel aan deze oorkonde gehangen en aan
Pieter en Beatrijs overhandigd. Op de dag voor het
feest van de Onthoofding van St.-Jan de Doper,
28 augustus 1269.3

Helaas vinden we hierin geen enkele verwijzing
naar de exacte locatie van het desbetreffende
goed. Wel lezen we eruit dat Pieter en Beatrijs
blijkbaar het hele bezit – ‘onze goederen’ – van
het kapittel in Eemnes in erfpacht verkrijgen
met het recht dat hun oudste nakomeling die
mag voortzetten. Bij verkoop zijn zij de eersten die de kans krijgen tegen 12 pond (à 20
schellingen elk). Ook over de omvang staat er
niets. De belangrijkste vraag voor dit artikel is
daarom: Waar lag precies de grond die in 1269
in erfpacht is gegeven?
De grond lag in themenesse, wat we lezen als
een oudere vorm van Eemnes, ‘Nes aan de
Eem’. Een ‘nes’ is in het algemeen een landtong,
maar in dit verband het land in een binnenbocht
van een rivier. Er zijn drie, hooguit vier van zulke
nessen aan te wijzen in Eemnes. Tot nu toe
werd gedacht dat het om de binnenbocht in de
Geeren bij Eembrugge ging4, maar dat staat nog
te bezien als duidelijk wordt waar de grond lag
die in 1269 in erfpacht werd gegeven.

De Sint-Janskerk in Utrecht door Jacobus Stellingwerf (1667-1727) (coll. Universiteitsbibliotheek Leiden).
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Wat was het Kapittel van
Sint-Jan in Utrecht?
In het midden van de elfde
eeuw
stichtte
bisschop
Bernold (1027-1054) de
Sint-Janskerk met het daaraan verbonden kapittel van
twintig kanunniken. Er waren in totaal vijf kapittels in
Utrecht. Om te beginnen het
Domkapittel en het kapittel
van Oudmunster (Sint-Salvator), waar Bernold drie
kerken met hun kapittels
aan toevoegde, in die volgorde: Sint-Pieter, Sint-Jan en
Sint-Marie. De Dom zou zo
omringd en beschermd zijn
door vier kerken in een kerkenkruis. Kapittels hadden tot taak het celebreren van missen en het verzorgen van het
koorgebed. Dat laatste zeven keer per dag
met het zingen van psalmen en een hymne
en schriftlezingen. Evenals de andere kapittels
had het kapittel van Sint-Jan een taak in het wereldlijke en kerkelijke bestuur van het bisdom
en het Sticht van Utrecht.
Om in het levensonderhoud van de kanunniken te voorzien was door de bisschop bij de
stichting van het kapittel een aantal goederen
geschonken, de zogenaamde ‘dos’. Daar werd
in de loop van de tijd nog wel het één ander
aan toegevoegd. Aan het hoofd van het kapittel
c.q. de kanunniken stond de proost die de verantwoordelijkheid had voor hun geestelijk en
lichamelijk welzijn. Daarnaast kwam later de
deken naar voren om als vertegenwoordiger
van de kanunniken op te treden.
Problemen over het gebruik van de middelen
van het kapittel maakten dat de bezittingen in
de loop van de tijd werden verdeeld in die van
de proost (proosdijgoederen) en die van deken en kanunniken, de ‘Heren van Sint-Jan te
Utrecht’. De Grote Kamer beheerde dit bezit in
verschillende afdelingen naar de soort van inkomsten. Het belangrijkste en oudste bezit van
het kapittel concentreerde zich rond Mijdrecht,

Kaart 1: De Noordpolders te Eemnes tussen de
Gooiergracht (links) en de Zomerdijk (rechts) in
het kaartbeeld van ca. 1930. Tussen de rode lijnen
ligt ‘Brouwers en Bots erf’, waarvan ‘Bots erf’ de
noordelijke helft is (kadaster; rode toevoegingen
door auteur).

maar verspreid in de wijde omgeving waren er
diverse andere (kleinere) goederen.5
Elk van deze goederen kende een andere gebruiker, waarbij verschillende relaties tussen
de gebruikers en het kapittel bestonden. In
verband met die verschillende relaties bestaan
bepaalde betalingen die enige uitleg vereisen.
Pacht (pactum) was een overeenkomst tussen
de landeigenaar en de gebruiker, waarbij de laatste jaarlijks een vast bedrag betaalde voor het
gebruik. Erfpacht betekende in dat verband dat
de pacht erfelijk overging naar de nabestaande.
De indruk bestaat dat erfpachters ook weer aan
andere, werkelijke gebruikers verpachtten.
‘Tijns’, soms ook geschreven als ‘cijns’ (census), was een soort belasting om de ‘heer’ als
grondeigenaar in diens rechten te erkennen.
Deze was vaak laag gesteld als een symbolisch bedrag aan het begin van ontginningen.
De ‘tiende’ (decime), die we in het vervolg ook
tegenkomen, was een tiende van de oogst en
werd als een kerkelijke belasting geheven, in
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Kaart 2: Fragment van een kadastrale kaart uit 1941 (Archief Eemland, nr. 1001-456) met oude
perceelindeling uit 1824 (rood) en de nieuwe volgens de Ruilverkaveling Eemnes van 1939 (zwart).

dit geval voor de kapittelkerk van Sint-Jan in
Utrecht. Aanvankelijk werd die in natura afgestaan, maar later kon die ook wel in geld worden betaald naar de waarde van de oogst. De
‘keurmede’ was van oorsprong het beste stuk
dat de leenheer mocht kiezen uit de boedel na
overlijden van een horige, die onvrij was en gebonden aan de grond van de heer.

Verwijzingen naar kapittelbezit in Eemnes
In het archief van het kapittel van Sint-Jan liggen
nog vijf andere erfpachtoorkonden betreffende
Eemnes, waar het in dit artikel vooral om zal
gaan. Het proefschrift en standaardwerk over
het kapittel van Ellen Palmboom (1995) is het
belangrijkste van de literatuur en dit is hier het
uitgangspunt als laatste stand van kennis. In
eerdere publicaties, o.a. ook van de Utrechtse
archivaris Samuel Muller, waren reeds aanwijzingen van mogelijk andere bezittingen of
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rechten, waarvan op voorhand niet duidelijk
was of deze een verband hadden met de grond
waarover de erfpachtoorkonden gaan. Het was
belangrijk deze erbij te betrekken om te controleren of er nog meer kapittelgoederen waren
binnen het gebied van Eemnes.
Aanvankelijk zocht ik de grond, die aan Pieter en Beatrijs verpacht werd, in De Hoeven die
nu aan de noordgrens van Eemnes in Blaricum
liggen. Van Tol (1983) en Palmboom (1994) deden namelijk suggesties over kapittelbezit in De
Hoeven in Blaricum (zie kaart 1), die tot in de vijftiende eeuw mogelijk nog tot Eemnes werden
gerekend. Daarnaast werd in 1440 ook Emnesse
Die Haenwijc 9 wit (¾ schelling) genoemd6, terwijl ook tijnsplicht in Eemnes bestond die geïnd
werd met Gooiland c.q. Naarden blijkens een
lijst van tijnsplichtigen. Daarin werd bovenaan
Eemnes genoemd in In primus op Emennisse 3
sol 6 denaries (3½ schelling).7 De bedragen die
opgebracht werden klopten niet, want ze waren

veel lager dan de 20 schellingen erfpacht. Pieter
en Beatrijs moesten pacht betalen, geen tijns of
tienden, laat staan de keurmede. Echter, Haanwijk vroeg toch om extra aandacht.
Van 1398 t/m 1434 werden Haanwijk en Naarden vermeld in de combinatie De censu in naer
den et haenwijc en dergelijke in de rekeningen
van de Grote Kamer van het Kapittel van SintJan.8 Veel werk heb ik erin gestoken om hieruit wijs te worden. Het was me bekend dat er
ook een polder Haanwijk bij Harmelen ligt. Het
bleek uiteindelijk dat het ging om dit Haanwijk
bij Harmelen. Het bewijs ligt in het feit dat de
registratie van de tijns (censu) voor Haanwijk
voor het laatst werd betaald in 1434 en in 1435
tienden (decime) werden opgebracht, maar dan
in die categorie bijgeschreven op de regel samen met de naastliggende polder Bijleveld in
Harmelen.
Maar waarom dan toch nog in 1440 Emnesse Die Haenwijc? Deze tekst van de lijst met
tijnsplichtigen van Gooiland was ooit overgeschreven. De verklaring is dat de schrijver
waarschijnlijk het moeilijk leesbare die hoeven
voor die haenwiic heeft aangezien. Uit andere
bronnen is nooit een Haanwijk in onze omgeving gebleken. Kortom, het was dus een dwaalspoor, maar wel met de conclusie dat er geen
goed Haanwijk bestond in Eemnes.
Eemnes komen we verder ook nog tegen in
verband met de rechten van de proost van
het kapittel van Sint-Jan (de bonis prepositure).
In het bijzonder betreft dit leengoed, waarbij
het enerzijds gaat om een leenovereenkomst
over 1½ akker en anderzijds om de jaarlijkse
afdracht van de helft van een vierdel boter.9 Een
‘vierdel/vierendeel boter’ is een botermaat die
in Utrecht gelijk staat aan 68 pond c.q. 33,6 kg.
Dit leengoed is als gevolg van mijn onderzoek
naar de vijf erfpachtoorkonden als bijvangst
gelokaliseerd. Zie hierna ‘Bruningserf en de
Snoekmaat’.

Oud erf, akker en goede morgen
Tenslotte kwam ik op het spoor van de vijf
veertiende- tot zestiende-eeuwse erfpachtoorkonden aangaande Eemnes.10 Daarbij blijken
met name de belastingregisters (‘leggers’ of

‘blaffaards’) van het ‘morgengeld’ tot en met
1511 en het ‘oudschildgeld’ van 1536 en 1548
van cruciaal belang te zijn. ‘Morgengeld’ was
de grondbelasting per ‘goede morgen’ (in ons
geval ca. 0,85 ha)11. ‘Oudschildgeld’ was een
belasting naar de waarde van het bezit, uitgedrukt in een rekenmunt genaamd ‘oud schild’,
die niet meer als gangbaar betaalmiddel werd
gebruikt.
Het toeval wilde dat Wiebe van IJken, in verband met een onderzoek naar de Eemnesser
erfstroken, hun namen en hun eigenaren of gebruikers, alle relevante gegevens in een doorzoekbaar bestand per erf had gecombineerd.
Met dit bestand werd mijn zoektocht naar de
bezittingen van het kapittel in Eemnes aanzienlijk versneld. In de registers van het oudschildgeld van 1536 en 154812 bleken de Heeren van
Sint-Jan tUtrecht eigenaren te zijn van ‘de vier
akkers’, die sinds de achttiende eeuw bekend
staan als Cornelis Lambers of Brouwers en Bots
erf (nu Meentweg 75). Dit erf, dat we hier verder
met de laatste twee namen noemen, bestaat
uit twee in de lengte verdeelde gelijke helften
ter grootte van twee akkers elk, die soms verschillende (erf)pachters of gebruikers hadden
en waarnaar dan verwezen wordt als ‘de twee
akkers’. Maar is dit dezelfde grond als die in
1269 werd verpacht?
We komen in dit verband het begrip ‘akker’ tegen dat tot verwarring kan leiden. Het
gaat hier niet om een stuk bouwland van willekeurige vorm en afmetingen, maar om een
oppervlaktemaat, ongeacht het gebruik als
grasland of bouwland. Eemnes kent een verkaveling in erfstroken, waarbij een ‘oud erf’
de basiseenheid was ter grootte van vier ‘akkers’. Zo’n akker kwam overeen met circa 4½
‘goede morgen’, zodat een oud erf omtrent 18
‘goede morgen’ groot was, wat ongeveer overeenkomt met een Nederstichtse ‘hoeve’ van
16 morgen.13 Al in de veertiende eeuw werden
de in de lengte opgedeelde stroken ter grootte
van één akker gehanteerd bij overdrachten. Een
boer die minstens één akker had, was een ‘gewaarde bouwman’, die als geërfde rechten had
in het dorpsbestuur.14 Door verervingen zijn
eerst opdelingen in de lengte ontstaan en op
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Erf

Jaar en naam in relatie tot erfstrook c.q. oorkonden, registers e.d.
1357: Everard Gijszoon (Everardi fili Ghisonis)
1369: Evert Gijsbertsz draagt 1½ akker op aan proost
1398: Ghysbert Eberts soen
1415: Ghyse Evertsz op Emenisse (1/2 vierendeel boter)
1446: Bonic Jacobs, Claes Ebbe e.a. (gebruikers)
1456: Brunick Jacopsz / Bronnick Jacopsz
1469: Gijsbert Claese (boter en snoek; overlijdt)
1470: Gijse Evertsz ende Claes Ebbensz erfgen
1502: Margriet Brunincx

Brunings erf

1511: Ghijse Evertsz ende Claes Ebbesz erve
1536: Margriet Bruenis lant
1547: Simon van Rutenberg
Als bij Brouwers erf voor het geheel van 4 akkers (Brouwers en Bots), behalve voor de drie oorkonden voor ‘de 2 akkers’:

Bots erf

1354 (?): Kapittel van St.-Jan; Rycout Rycout zoens dochter (erfpachter)
1502: Willem Thomas Jacobzoen (2 akkers)
1547: Thomas Folkens Both (2 akkers)
1354 (?): Jan Huesman Jacobs zoen borger tUtrecht (deze 2 akkers)
1357: Greta Petersdr. Pijl (wordt vruchtgebruiker tot haar overlijden), Johannes Menszn. Cleyne
(nieuwe erfpachter, 4 akkers)
1398: Lambert Ricouts soen (4 akkers)
1446: Rycout Rycouts en Jan Aernts (gebruikers 4 akkers)
Brouwers erf

1470: Jan van Amerongen ende Thonijs Henrixsz
1502: Kapittel van St.-Jan (als eigenaar)
1511: Jan van Ameronge & Thonis Henricxsz erf
1536: Rijts Lant; Volcken Bot Gerits
1354 (?): Heynric Cruven en Godevaert Cruven lant
1357: Volken Nane Bertouds zoon
1398: Bertouds Rutghers soen
Coentjes erf

1446: Bertout Rutgers en andere gebruikers
1470: Bertout Rutgersz lant
1511: Bertout Rutgersz erve
1536: Coentgens Lant

Tabel met namen in relatie tot de 2 en 4 akkers (jaar blauw) van het Kapittel van Sint-Jan en hun daarin
genoemde buren, geplaatst in schema van gebruikers van de desbetreffende erfstroken volgens registers van
het morgengeld (1446 t/m 1511) en het oudschildgeld (1536).15 Vermeldingen 1369 en 1469 betreffen het
leengoed van de proost. Noordzijde boven.

willekeurige tijdstippen weer samenvoegingen
in andere samenstellingen, waardoor er in de
loop van de tijd erven met afwijkende breedten
ontstonden. Een oud erf van vier akkers groot
kon dus bijvoorbeeld opgedeeld worden in de
lengte tot twee erven van elk twee akkers groot.
Dit zullen we ook zien bij Brouwers en Bots erf.
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Met de genoemde leggers in de hand waren
verbindingen te leggen via de namen van de gebruikers en/of de buren. We moeten ons hierbij realiseren dat de vijf oorkonden slechts een
deel vormen van wat er ooit geweest moet zijn,
maar erfpacht kon ook vele generaties doorgaan op dezelfde oorkonde.

Brouwers en Bots erf of Rijts lant
De vijf reeds genoemde erfpachtovereenkomsten beschrijven wie de overeenkomst aangaat
met het kapittel, hoe groot het oppervlak is
(twee of vier akkers), wie de eigenaren of gebruikers zijn van de naastliggende gronden (bij
de twee akkers zijn dat aan één zijde de Heren van het Kapittel zelf), wat er jaarlijks voor
betaald moet worden en verdere aanvullende
voorwaarden. Het gaat om twee oorkonden
met betrekking tot vier akkers uit 1357 en 1398
en drie met betrekking tot twee akkers uit 1354,
1502 en 1547.
Eerst heb ik de relatie tussen
de twee en de vier akkers onderzocht, want er leek verband te zijn
door de opgave van de afmetingen van vier akkers in de legger
van het oudschildgeld van 1536.
Belangrijke details zijn de namen
van de desbetreffende personen,
zowel de pachters als de buren
van het desbetreffende perceel.
Het bleek dat vooral de namen
van de ‘naastgelanden’ (de buren)
uitsluitsel geven of de oorkonden
over hetzelfde erf gingen. Daarbij hielpen ook
de leggers op het morgengeld en het oudschildgeld. Voor de oorkonde uit 1357 mogen we van
de buren aan de noordkant aannemen dat
Everard Gijszoon de vader is van Ghysbert Eberts
soen uit 1398, waarmee deze beide oorkonden
over hetzelfde land gaan. Qua tijdsinterval kan
het. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat
de namen vaak nog werden gebruikt, nadat de
desbetreffende personen waren overleden. Op
deze wijze raakten uiteindelijk de ervennamen
bevroren kort na 1700. We vinden een verdere
bevestiging in het proces uit 1412 tegen Rycout
Rycouts en zijn grootmoeder Wendelmoed
tot terugvordering van de in erfpacht gegeven
grond. De naastgelanden waren dezelfde als in
1398: Ghijsen Evererads aan de noordzijde en
Berthold Rutghers aan de zuidzijde.16
Alle relevante gegevens over de desbetreffende
erfstroken uit de oorkonden en de leggers heb ik
in bijgaande tabel gezet, die van boven (noord)

naar beneden (zuidzijde) per erf in tijdsvolgorde de opeenvolgende eigenaren/gebruikers
en naastgelanden vermeldt. Dat is per erfstrook
trapsgewijs gedaan wegens de beperkte ruimte.
Deze erfstroken zijn met hun korte jongste ervennaam aangegeven, zodat deze corresponderen met die in Kaart 2. Wat voor Brouwers erf
geldt, geldt ook voor Bots erf, met uitzondering
van de gegevens met betrekking tot 1354, 1502
en 1547, die bij Bots erf zijn genoemd.
We zien in de tabel een opmerkelijke continuïteit in de namen, vooral van de buren van
de grond van het kapittel. Deze gingen door
in de ervennamen van 1470 en 1511, terwijl de

Fragment uit het register van het morgengeld van
1470 van Eemnes (Het Utrechts Archief, toeg. 58,
inv. 346, folio 229 verso). Bovenaan: ‘Item bertout
rutgersz. lant xiii mergen’, midden: ‘Item Jan van
Amerongen en thonijs henricxs xix mergen’; onder:
‘Item gyse evertsz. en claes ebbenz erfg[enamen]
xiii½ mergen’.

gebruikers vermoedelijk al waren overleden.
Hiermee is wel aangetoond dat de vier akkers
van het kapittel c.q. de oorkonden van 1357 en
1398 Brouwers en Bots erf gezamenlijk betreffen.
Op die van 1357 kom ik nog terug.

De twee akkers in 1354, 1502 en 1547
We beginnen met de oorkonde van 5 okt. 1502:
[…] Willem Thomas Jacobzoen gelegen in Emenesse daer wij [het kapittel] geland [zijn] boven
zuydwaerts, Margriet Brunincx noordwaerts beneden […] naestgeland zijn, jaarlyx om drie goede
olde vranckrycksche schilden off alzo veel payments
[…].17 Hier zien we de verbinding met Margriet
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Bruenis Lant (nu Brunings erf) dat in 1536 is genoemd en op deze wijze direct is te relateren
aan de noordelijke helft van de vier akkers. Dan
moet dus bij tijden ook de zuidelijke helft verpacht zijn, maar daar is geen oorkonde van overgeleverd, tenzij die van 1354 toch klopt.
De oorkonde van 20 maart 1547 brengt ons
in verbinding met het recentere verleden via:
Ick Thomas Folkens Both doe condt allen luijden en bekenne mijts desen dat ick en voor mij
erfpacht ontvangen hebbe van de weerdige heeren Deken inde capittel kercke Sint Jan Tutrecht
twee ackeren land van voorsz heeren mijt vollen
rechten en toebehoren zoo die gelegen zijn in
Eemnesse en Willem Thomas Sijfaarts dochter
mijn moeder saliger die vanof voorsz. heeren lest
gebruyct heeft, daer die heeren voorsz. zelfs boven [zuiden] en Simon van Rutenberg beneden
Noordwaerts naestgeland zijn / jaerlyx om vijr-

denhalven [3½] ouden goeden golden vranckrijxse
schilden off alzo veel payments […].18
Dit is een voortzetting van de erfpacht van
de noordelijke twee akkers, die eerder in bezit
waren van zijn moeder. In de registers op het
oudschildgeld van 1536 en 1548 treffen we Volken Both Gerrits (in 1548 te Amersfoort) aan als
‘gebruiker’ van de vier akkers, die in 1536 ook
bekend staan als Rijts Lant. In 1599 gaat het om
de erfgenamen Lambert Petersen Brouwer [en] de
erffgenamen van Hendrick Both, waarna we weer
een splitsing zien en waarbij de noordelijke helft
als Bots erf bekend raakt.19 Het is dus heel aannemelijk dat al voor 1536 ook de zuidelijke helft
van het kapittelland in erfpacht is gekomen bij
de familie Both. Het hele erf van vier akkers werd
later bekend als Brouwers en Bots erf.
De oudste oorkonde van 14 januari 1354
schrijft:

Pagina uit het ‘Repertorium op het leenregister’ met betrekking tot het maatland ‘De Snoek’,
oorspronkelijk behorend bij ‘Brunings erf’ (Het Utrechts Archief, toeg. 222, inv. 779, folio 18;
lege bladruimte hier verwijderd).
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Kaart 3: Fragment van dezelfde kaart als van kaart 2, nu met de namen van de aansluitende maatlanden
ten oosten van de Zomerdijk. In blauw verduidelijkingen door auteur. Let op de oude ebstroom die de nes
hier ter plaatse begrensde. Is dit de nes waaraan Eemnes zijn naam ontleent?

Ic Jan Huesman Jacobs zoen, borger tUtrecht,
[…] en beken (...) in kerspel van Eemnesse daer
noertwart naest gelegen is der Heren lant van
Sunte Jans voersz. en anwese Rycout Rycout zoens
dochter ny ter tijt van der voersch. in erfpacht
heeft en zuydwart Heynric Cruven en Godevaert
Cruven lant, gebruederen, mit horen lantgenote.
Te gebruken jaerlix om viiie [7½] goede oude goutven vrancricsche scilden […].20
We zien via de met betrekking tot dit erf herhaald voorkomende naam Rycout een verbinding met Lambert Ricouts in 1398 en Rycout
Rycouts uit 1446 als pachters van de vier akkers. We kunnen hier echter niet met zekerheid
uitmaken, of het om de zuidelijke helft gaat van
Brouwers en Bots erf. Over de gebroeders Cruven kon ik verder niets vinden. De regels met
‘1354 (?)’ in de tabel passen niet goed bij de
situatie van de oorkonde uit 1357, of deze twee
erven moeten nog voor 1357 opgegaan zijn in
de vier. Het zou theoretisch ook om twee akkers van Coentjes erf kunnen gaan. Maris, die
de erven niet kon aanwijzen, suggereerde een
tweede erf.21 Ook dan klopt de redenering als
het hiervan een helft is. Er zijn geen aanwij-

zingen dat het kapittel ergens anders binnen
de grenzen van het huidige Eemnes grond in
erfpacht uitgaf.
We mogen tenslotte vaststellen dat de twee
akkers genoemd in 1502 en 1547 de noordelijke
helft vormen van de vier akkers, die met zekerheid zijn gelokaliseerd. De oorkonde van 1354
doet daar niets aan af.

Bruningserf en de Snoekmaat
Op 16 augustus 1369 droeg Evert Gijsbertsz
zijn land te Eemnes van ruim 1½ akker groot
op aan de proost van Sint-Jan.22 In 1415 heeft
Ghyse Evertsz op Emenisse een leen voor een half
vierendeel boter. Daarna blijkt dat in 1474 Bruno
de Emnesse ook de helft van een vierendeel boter heeft moeten afstaan.23 Bij nader onderzoek
blijkt deze Bruno jaarlijks in de rekeningen van
het kapittel van 1440 tot en met 1521 voor te komen in de categorie De bonis prepositure (Proosdijgoed).24 Daar zit 81 jaar tussen, wat erg lang
is voor dezelfde persoon. Zoals uitgelegd, zal
het gaan om een verwijzing in naam. In het vervolg zullen we inderdaad zien dat ene Gijsbert
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Claese de verplichting had en in 1469 overleed.
We nemen aan dat Ghyse Evertsz (1415) de
zoon is van Evert Gijsbertsz (1357/1369, zie de
tabel.) Dat kan net binnen twee generaties als
Evert juist begonnen was in 1357 en Ghyse in
1369 aan het eind van zijn leven was. Dat ‘opdragen’ betekent dat Evert zijn eigen grond (allodium) aan de proost gaf met de bedoeling dat
hij de grond als leen terug ontving. De bedoeling was dat met zo’n transactie de relatie tussen beide mannen werd vastgelegd en dat Evert
een leenman van de proost werd. Hij gaf in dat
verband jaarlijks een half vierendeel boter. Het
was ook een soort erfpachtrelatie, maar dan met

Kaart 4: Alle laatmiddeleeuwse vondsten
(rood; 1000-1500) in de Noordpolders op de
archeologische vondstenkaart van de inventarisatie
uit 1991 (fragment; ontleend aan H. Visscher,
bijlage 7.1; bewerking door auteur). De grijze
vlakken geven de kansrijke, onderzochte
zandruggen aan.
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meer status. Vermoedelijk zocht Evert bescherming van de machtige proost. Dit opdragen kan
er echter ook op wijzen dat Evert op eigen gezag
de grond heeft ontgonnen of laten ontginnen in
gebied van het kapittel, waarna hij genoodzaakt
werd deze leenrelatie aan te gaan.25
Heel opmerkelijk is dat het op 12 dagen na precies 100 jaar geleden was dat Pieter en Beatrijs
hun naastliggende grond in pacht kregen (28
augustus 1269). Bij een leen hoorde ook dat
bij overlijden van de leenman de leenheer het
‘heergewaad’ terug kreeg. Dat is van oorsprong
de uitrusting ten behoeve van de herendienst,
maar later is dat in een andere vorm gegoten –
bijvoorbeeld een geringe afdracht
in natura – onder dezelfde naam
en naar rato van de omvang van
het leengoed.
Er komt in de leggers vanaf
1470 geen Bruno voor. Wel echter
Margriet Bruenis Lant en Margriet
Brunis in het register op het oudschildgeld van 1536, in het huidige
Brunings erf. Margriet Brunincx
leefde in 1502. Haar vader is allicht
Brunick of Bronnick Jacopsz die op
het betreffende erf voorkomt in de
leggers van het morgengeld van
1456. Hem kunnen we zien als de
gelatiniseerde Bruno de Emenesse.
In de registratie van het morgengeld van 1511 werd dit land
Ghijse Evertsz ende Claes Ebbesz
erve genoemd. Deze personen
kwamen we al in 1470 tegen als
de buren aan de noordzijde van
de vier akkers c.q. Brouwers en
Bots erf. Kortom, via Ghyse Evertsz
op Emenisse zijn er belangrijke
aanwijzingen dat Brunings erf het
proosdijland is dat grenst aan de
vier akkers. Dat is op zich niet
vreemd, want in een eeuw tijd tot 1249 werden
er met hulp van de bisschop als bemiddelaar
regelingen getroffen tussen proost en kapittelheren om de goederen onderling te verdelen.
De vraag is wel of dat hier van belang is als
Evert in 1369 zijn eigen grond schenkt aan de

proost. Of was hij hier toch illegaal gaan ontginnen in kapittelgrond?

Boter en snoek voor de proost
In het Repertorium op het leenregister van de
proosdij (1622-1811) zitten twee pagina’s voor
afzonderlijke goederen in Eemnes26, die echter samen op de gehele erfstrook van 1½ akker
slaan en daarmee de verbinding leggen tussen
de drie eerdere vermeldingen uit 1369, 1415 en
1474. Folio (blad) 19 geeft in principe het hoofdbestanddeel van het hele erf aan: Anderhalven
akker land min vijf dammaten luttel min ofte
meer, gelegen tot Eemnes, daaraan die Zuijdzijde
’t Capittel van St. Jan en Noordwaards de Erfgen:
van Klaas Ewout[se] naast gelegen zijn. Onderaan de pagina staat: Heergewaad een Vierendeel
Boter. NB: Jaarl[ijks]: ½ Vierendeel. Aan duidelijkheid laat dit niets te wensen over. Onder de kop
volgt een lijst met een paar verwijzingen naar
overdrachten en verdelingen. In de jonkheren
Van Ruijtenberg herkennen we de nazaten van
Simon van Ruitenberg (tabel, 1547).
Folio 18 gaat over Vijf dammaten maats lands
luttel min ofte meer, soo die geleegen zijn tusschen de Eem en den Dijk van anderhalf akker
land geleegen tot Eemnesse […] met dezelfde
strekking als boven. ‘Den Dijk’ is hier de Zomerdijk. Onderaan staat nu: Heergewaad een
dubbelde snoek. NB: Jaarl: een snoek Corsavond.
Kortom, de proost werd met Kerstmis getrakteerd op een snoek en als de leenman overleed
nog eens op twee snoeken.
Laat we nu het desbetreffende maatland bekijken. Dat was hooiland ten oosten van de Zomerdijk en het kreeg gewoonlijk ook de naam
van het erf waarbij het hoorde, maar dan als
Brunings maat. In de latere lijsten met landerijnamen werd deze echter De Snoek of Snoek(s)
maat genoemd (zie kaart 3).27 De beide delen
kregen blijkens de verwijzingen op beide bladen
op 21 juli 1630 verschillende leenmannen. Toen
kreeg Jan Cornelisse te Laren het maatland toebedeeld, terwijl Gijsbert Jacobse de erfstrook
aan de westzijde van de Zomerdijk behield.
Uitzonderlijk genoeg komen alleen bij Eemnes twee verwijzingen voor die gaan over een
tijd ver vóór het begin van het repertorium. Bij

beide verwijzingen gaat het om hetzelfde, dat
Gijsbert Claese in 1469 op de donderdag na
Kerstmis is overleden. Hij was blijkbaar tot dan
leenman van beide delen. De omschrijvingen
in de kop dateren mijns inziens uit de vijftiende
eeuw vanwege de verwijzing naar 1469. Het leveren van de ‘dubbele snoek’ als heergewaad
bestond blijkbaar al in 1469, wat erop duidt dat
er toen al een wezenlijk en aanwijsbaar stuk
maatland bij het erf hoorde.

Waar lag de grond van Pieter en Beatrijs in
themenesse?
Wat heeft dit nu allemaal voor gevolgen voor
de plaatsbepaling van de grond, die Pieter en
Beatrijs in 1269 in erfpacht kregen? De oudste oorkonde voor de vier akkers is die van 24
juni 1357, waarvan de Latijnse tekst zegt: [de
akkers] die Greta de dochter van Petrus genoemd
Pijl [Greta filia Petri dicti Pijl] cultiveert en waarvan Greta haar vruchtgebruik heeft, hebben wij
terwijl het vruchtgebruik van genoemde goederen
van deze genoemde Greta daarbij gehandhaafd
blijft, verpacht of onder de naam van pacht in
eeuwige erfpacht toegekend aan Johannes genoemd Cleijne de zoon van Menso om ze van ons
te houden en te bezitten en om ze te cultiveren na
de dood van genoemde Greta, van erfgenaam op
erfgenaam voor een jaarlijkse pacht of jaarlijkse
geldsom van 24 pond [libras].28
Dit moest te Utrecht betaald worden in de
eerste twee weken na Sint-Maarten in de Winter (11 november).
Dit houdt in dat Greta aan het einde van haar
leven was. In eerste aanleg ging het wat ver om
zonder meer via ‘Peter’ een relatie te leggen
met Pieter en Beatrijs. Zij hadden slechts voor
zichzelf en hun kind als erfgenaam het recht
om de uitgegeven grond te mogen gebruiken. Het was eigenlijk een beperkte erfpacht
of een langdurige pacht over twee generaties.
Na overlijden van hun kind als opvolger zou de
grond weer vervallen aan het kapittel. Zij hadden voorrang indien de grond verkocht werd.
Dat deze bepaling er was, zal erop wijzen dat
de nog nauwelijks ontgonnen grond – zij bleken in 1269 overigens de grond al te gebruiken
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– nog heel weinig opbracht. Na de periode van
ontginnen wilde het kapittel blijkbaar weer over
de grond beschikken om daarna hogere inkomsten te kunnen bedingen. De pachtinkomsten
van Pieter en Beatrijs vinden we helaas niet terug in de rekeningen, die maar teruggaan tot
1379.
Laten we eens aannemen dat Pieter en
Beatrijs in 1269 20 jaar waren en Beatrijs nog
op 40-jarige leeftijd een dochter kreeg (Greta,
*1289), die alle andere kinderen daarvoor overleefde, dan zou deze Greta in 1357 de leeftijd
hebben van 68 jaar. Het was oud, maar nog
ouder kwam toen ook wel voor. Het is niet onmogelijk, maar allerminst zeker dat Greta een
dochter is van Pieter en Beatrijs. In elk geval
moest er na de tweede generatie een nieuwe
overeenkomst worden opgemaakt, wat hier
overigens gebeurt. De samenloop van deze
beide feiten maakt de kansen wel groter dat het
hier gaat om de dochter van Pieter en Beatrijs.
Aangezien er geen andere verwijzingen zijn
naar erfpachtgronden, die de Heren van het
Kapittel van Sint-Jan op enig moment in Eemnes bezaten, dan Brouwers en Bots erf, mogelijk
ooit ook Coentjes erf, concludeer ik dat Pieter en
Beatrijs hier ergens zijn begonnen, met name
in Brouwers en Bots erf.

Archeologische vondsten
In dit verband is het frappant dat op de zand
rug in de Noordpolder te Veld, tussen de
Noord Middenwetering en de Noord Ervenweg, bij een beperkte archeologische verkenning in 1992 juist in deze erven een restant van
een laatmiddeleeuwse huisplaats (1000-1500)
is gevonden (zie kaart 4).29 Daaromheen ook
een cluster van andere losse vondsten uit die
tijd, die reikt van Willem Jannen erf (Meentweg
83a) aan de noordzijde tot en met Dirk Bloemen erf (tussen Meentweg 69 en 69a) aan de
zuidzijde. Ook is een zuidelijker cluster te herkennen. Dit alles is niet meer dan een indicatie.
De naaste omgeving van deze erven werd in
elk geval in 1269 als themenesse aangeduid.
Dat is ruim 60 jaar voor het trekken van de
‘rede’ (toenmalige grens van Holland) door
het veen, die daarna in 1336 werd verhoogd
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(opgelaagd) tot dorpsdijk (nu Wakkerendijk en
Meentweg).30 Dit werpt nieuw licht op de ontginningsgeschiedenis van Eemnes, met name
in de Noordpolders. Een bestaande opvatting
is dat in de Noordpolders de ontginning is begonnen vanaf de westzijde van de dorpsdijk.
Het lijkt er toch eerder op dat de Eemnesser
ontginning juist aan de oostzijde is begonnen,
zoals historisch-geografen bepleiten.31 Dat
juist hier voor het eerst gerefereerd werd aan
Eemnes in verband met een erfstrook die uitkomt in de nes in de Lange Maten, is van betekenis voor de herkomst van de naam Eemnes.
Dit alles is onderwerp van nader onderzoek.
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de hier onderzochte erven kwam de ‘goede morgen’ overeen met ca. 0,85 ha.
12. Van IJken; HUA, toeg. 58, inv. 396, resp. 398.
13. Uitschieters tot 24 morgen.
14. Maris, p. 44-45.
15. HUA toeg. 58: 1446, inv. 332; 1456, 334 en 336 via
Postema; 1470, inv. 346 idem; 1511 en 1536, resp.
352 en 396 via Van IJken.
16. HUA, toeg. 222, inv. 731.
17. HUA, toeg. 222, inv. 729-2.
18. HUA, toeg. 222, inv. 729-3.
19. Van IJken; AE, toeg. 1001, inv. 39.
20. HUA, toeg. 222, inv. 729-1; ‘viiie’ is gelezen als de
afkorting van ‘achtste half’, te lezen als 7½.
21. Maris, p. 45.
22. Palmboom (1993) p. 193; HUA, Toeg. 222, inv. 9761, f6r.
23. Muller (Goederenlijst), p. 266.
24. HUA toeg. 222, inv. 149-2 t/m 149-5, Rekeningen
Grote Kamer; komt niet voor in 149-1. Palmboom
observeerde dat goederen in natura niet altijd werden vermeld. De proost had eigen leenregister van
1362 tot 1382 (zie inv. 976-1), wat verklaart dat inv.
149-1 (1379-1436) niets vermeldt.
25. Over ‘opdragen’ en de leenrelatie van prof. dr. P.
Leupen dd 13-6-2019.
26. HUA, toeg. 222, inv. 977, f. 18r en 19r geeft per onroerend goed bepaalde handelingen met de datum.
27. W. van IJken: steeds is ‘Brunings maat’ e.d. geschreven, maar pas in 1942 verschijnt ‘De Snoek’
op een overzichtskaart (AE, o.a. 1001-456); wellicht
in de volksmond bekend.
28. HUA, toeg. 222, inv. 730-1. Met dank aan dr. L.
Visser-Fuchs voor transcriptie en vertaling.
29. Visscher, vondsten EL40 en EL41, samen Catalogus
Nr. 4., bijlage 7.1.
30. Mijnssen-Dutilh (2007), p. 57.
31. De Bont, p. 219-220.
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De Emil-Ludenbijeenkomst 2019
Traditioneel heeft in de raadzaal van het voormalige stadhuis in Naarden op de tweede
vrijdagavond in oktober, ditmaal 11 oktober,
de Emil-Ludenbijeenkomst plaatsgevonden.
De avond bestaat uit twee onderdelen: de
uitreiking van de Emil-Ludenpenning en de
Emil-Ludenlezing,
onderbroken door een muzikaal intermezzo. De
Emil-Ludenpenning 2019
is uitgereikt aan Piet
Bakker. De vier organisaties: de Stichting Stad en
Lande van Gooiland, de
Stichting Tussen Vecht en
Eem, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de
Stichting Goois Natuurreservaat zijn unaniem
van mening dat Bakker
deze penning toekwam
als blijk van waardering
en erkenning voor zijn
werk.
Uit het juryrapport blijkt
hoe breed en veelzijdig de
activiteiten van Piet Bakker zijn.
Pieter Anthonius Bakker werd in 1937 te Rotterdam geboren. Op negenjarige leeftijd verhuisde
hij naar de Veluwe, waar hij zijn belangstelling
voor de levende natuur ontwikkelde. Vanaf
1963 was hij werkzaam bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Daar ontwikkelde hij zijn grote botanische kennis van flora en vegetatie van West-Europa en
bereikte zijn kennis een professioneel niveau.
Mede door die kennis gingen de natuurwetenschappelijke achtergronden een belangrijker
rol spelen bij aankoop en beheer van terreinen
door Natuurmonumenten. Onderzoek, mede
als basis voor beheer, vormde een belangrijk
thema binnen zijn werkzaamheden. Vanaf 1985
zette hij in op de verankering van de cultuurhistorische waarden van de terreinen van Natuur-
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monumenten in het beheer en het beleid van
Natuurmonumenten.
Na zijn pensionering in 1977 ging hij via zijn
Adviesbureau Verweving nog 16 jaar verder met
activiteiten gericht op de verweving tussen natuur en cultuur. Hij schreef meer dan honderd

Een aandachtig publiek.

publicaties over botanie, natuurbeheer en cultuurhistorie maar ook over de ruimtelijke kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap,
waarin de verweving tussen natuur en cultuur
centraal staat.
In 1985 verscheen zijn standaardwerk Stinzenplanten, dat door zijn veelzijdige inhoud en de
fraaie vormgeving en grote oplage internationale aandacht trok.

Veelzijdige verdiensten
Bakker ontwikkelde zich daarnaast tot een
internationaal bekend rozenkenner en is al
meer dan 50 jaar lid van de Nederlandse
Rozenvereniging. Ook is hij vertegenwoordiger voor Nederland in het Conservation and

Heritage Committee van de World Federation
of Rose Societies. Hij redde de internationaal
van belang zijnde rozencollecties in de twee
botanische tuinen in Wageningen. Beide met
unieke collecties van honderden bijzondere

De gelauwerde: Piet Bakker.

soorten en variëteiten aan wilde historische
rozen.
Zijn verdiensten als schrijver, spreker, bestuurder en activist zijn zo veelzijdig en omvangrijk dat het onmogelijk bleek deze in het
juryrapport te verwoorden. Zowel nationaal als
internationaal heeft hij invloed gehad op tal
van ontwikkelingen. Als die tot deze regio worden beperkt, is een selectie van zijn activiteiten
te vermelden.
Als vrijwilliger is Bakker vele jaren actief op
het gebied van natuureducatie. Als natuurgids
werkte hij voor het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en de KNNV. Hij leidde
vele excursies en natuurbeschermingswerkkampen en hield vele lezingen over natuur en
cultuur onderwerpen. Hij was tientallen jaren

bestuurslid van de Vechtplassencommissie,
die zich inzet voor het behoud van de natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Vechtstreek. Voorts was hij tien
jaar voorzitter van de Vereniging Curtevenne
te ‘s-Graveland, een organisatie die zich inzette voor de instandhouding van natuur- en
dorpsschoon in ’s-Graveland.
Hij is nog steeds actief in de
Commissie Cultureel Erfgoed
van de Hilversumse Historische
Kring ‘Albertus Perk’ en leidde
verscheidene dendrologische excursies naar drie monumentale
begraafplaatsen in Hilversum.
In 2015 schreef Bakker in samenwerking met de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
een rapport over de bijzondere
natuurwaarden van het Voorland bij de Stichtse brug. Op
basis van dit rapport heeft de
Vereniging van Vrienden van het
Gooi zich sterk gemaakt voor
het behoud van dit inmiddels
bedreigde natuurgebied bij Blaricum. Uit zijn rapport bleek dat
het Voorland is uitgegroeid tot
een van de belangrijkste natuurgebieden van het Gooi.

Grote betrokkenheid
Uit het dankwoord van Piet Bakker blijkt zijn
grote betrokkenheid en strijdlust. Af en toe
wordt hij wel moedeloos van de overheid die
zich niet houdt aan afspraken en regels die zij
zelf heeft gemaakt en opgesteld. Maar zijn inzet voor een goede ontwikkeling bij de plannen
voor het Voorland geven aan dat zijn strijdlust
niet minder is geworden.
Een geheel ander facet is dat Bakker sinds
zijn twaalfde jaar liefhebber is van klassieke
muziek. Hij speelt orgel en klavecimbel en bespeelt regelmatig het historische orgel uit 1871
in het oude kerkje te Kortenhoef, zijn voormalige woonplaats. Johann Sebastian Bach is zijn
favoriete componist.

337

Piet Bakker met vertegenwoordigers van de vier
organisaties.

In het muzikaal intermezzo werd door Annoesjka Cabo, viool, en Amerentia van der
Kooij, altviool, speciaal voor Bakker de Twee
stemmige Inventionen van Bach gespeeld.

Lezing prof.dr. Hans Renes
Na de pauze hield prof. dr. Hans Renes, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de Vrije
Universiteit te Amsterdam, de Emil-Ludenlezing Natuur en erfgoed in het landschap van
Nederland. In een boeiend betoog met beelden
toonde de spreker aan dat landschap een complex begrip is. Zeker als er sprake is van een natuurlijk landschap. Er zijn drie overheersende
natuurbeelden die we meestal aanduiden met
termen als wildernis, arcadisch en functioneel.
Bij een functioneel natuurbeeld is de natuur
dienend aan de mens. Het is het landschap van
boeren, recreatieterreinen en de groene omlijsting van bebouwing. Dit natuurbeeld is verder
buiten beschouwing gelaten.
De wildernis is lange tijd gesitueerd buiten
Nederland, zelfs buiten Europa. Ongerepte na-
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tuur kon men vinden in bijvoorbeeld de natuurparken
in de Verenigde Staten. De
vraag is of ook deze natuur
nooit beïnvloed is geweest
door de mens. Vaak blijkt in
de ontwikkeling van de natuur, en dat kan vele eeuwen
geleden zijn, de invloed van
de mens terug te vinden is.
Nederland bestaat met
name uit een arcadisch landschap, een verwevenheid
tussen cultuur en natuur.
Het beeld van het arcadische landschap is in de negentiende en twintigste eeuw
in hoge mate bepaald door
de topografische kaarten, die
zo’n indrukwekkend en aansprekend beeld geven van
het cultuurlandschap. Het
arcadische landschap is vaak gepresenteerd als
harmonisch. Hier zijn vraagtekens bij te zetten.
De kaarten geven een duidelijk beeld van de
grote verschillen tussen arm en rijk. In deze regio bijvoorbeeld de arme, ploeterende veenarbeiders in Loosdrecht met aan de andere zijde
de buitenplaatsbezitters in ’s-Graveland.
Hans Renes vatte het samen in de uitspraak
dat een kaart een beeld geeft van armoede in
een rijk landschap, tegenover het huidige agrarische landschap dat welvaart toont in een
verarmd landschap. De afgelopen decennia
hebben geleerd dat het landschap in de loop
van de tijd steeds in verandering is geweest. In
de jaren tachtig van de vorige eeuw valt de door
Renes zo genoemde ‘arcadische coalitie‘ uit elkaar. In die tijd komt er een scheiding tussen
de landbouw en de natuurgebieden. Het streven van de ecologen en boeren naar gemeenschappelijk historische cultuurlandschappen
verdwijnt. De spreker heeft zich altijd verzet
tegen deze polarisatie. De traditionele beelden
van het landschap zijn wel aan herziening toe.
De wildernis zonder mensen is een illusie en
dat maakt dat we terug moeten naar de wens
om zoveel mogelijk biodiversiteit in een cul-

tuurlandschap te creëren. We moeten ook af
van het harmonische en tijdloze beeld van het
arcadische landschap.

Ingrijpende veranderingen
De nieuwe visie voor het beheer van historische landschappen heeft geleid tot een aantal
discussies in de erfgoedsector. De gebouwde
monumenten worden helaas vaak alleen gewaardeerd op architectonische waarden, terwijl
de authenticiteit volgens Renes het belangrijkste is. Het verhaal achter het monument moet
vaak meer aandacht krijgen. Hij betoogde dat
we gaan naar een ingrijpende verbouwing van de
Nederlandse ruimte, waarbij de gevolgen voor natuur
en landschap enorm zullen
zijn. Terwijl de rijksoverheid
de ruimtelijke ordening
heeft afgeschaft, komen er
veranderingen op ons af,
waarbij de hoogtijjaren van
de ruilverkaveling in het niet
vallen. Factoren die in de komende tijd een belangrijke
rol zullen spelen, zijn de
klimaatverandering en de
hiermee verwante omslag
van fossiele brandstof naar
duurzame energie.
Voor het landschap betekent dat op korte termijn
een sterke groei van het aantal windmolens en
zonneparken en de teelt van energiegewassen.
Een gevaarlijke ontwikkeling is de combinatie
van een grootschalige en een ongeorganiseerde
groei van zogenaamde energielandschappen.
De derde grote verandering is de verschuiving
van groei naar krimp. In delen van Nederland
is er een vraag naar extra woningen en bedrijfs
terreinen en elders zien we een overschot. De
vierde grote verandering gaat plaatsvinden in de
landbouw en voedselvoorziening. Aan de ene
kant zijn er de grootschalige boeren die voortdurend bezig zijn met schaalvergroting, kostprijsverlaging en modernisering. Zij hebben de
mestproblemen laten voortwoekeren zonder

oog te hebben voor de stikstofproblematiek. Er
ontstaat gelukkig nu ook een andere landbouw
die rekening houdt met natuur en landschap.
Deze bedrijven zijn te vinden in de biologische
landbouw maar ook in de agrarische natuurverenigingen. De kringlooplandbouw wordt steeds
meer gezien als de toekomst.

Terug naar verweving
De natuurgebieden worden nu beschermd en
verbonden door het Nationaal Natuurnetwerk.
Dat is mooi maar niet genoeg. Hun omvang is
nog altijd niet groot genoeg, als de gebieden

De lezing van Hans Renes.

worden omringd door agrarische woestijnen.
De noodzakelijk volgende stap is dat ook de
landbouwgebieden natuurrijker moeten worden. Het kringlooplandschap zou al een stap
in de goede richting zijn.
Hans Renes besluit met de wens dat de relatie tussen natuur en landschap van scheiding
teruggaat naar verweving waarbij ecologen en
landschapsbeschermers elkaar weer weten te
vinden. Uiteindelijk staan we aan dezelfde kant
en willen we een interessant en mooi historisch
landschap met hoge natuurwaarden.
Ed van Mensch
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Verslag Open Dag 2019 op Drakenburg
Volksverheffing: altijd weer die spanning tussen wij en ik
Zonder zijn traditionele verwijzing naar het
mooie weer opende TVE-voorzitter Jan Vollers
op vrijdag 5 oktober de jaarlijkse open dag van
TVE. Dit keer hadden zich 42 deelnemers gemeld in het conferentiecentrum Drakenburg,
een voormalige volkshogeschool, voor een
programma met het thema volksverheffing. In
zijn openingswoorden bedankte Vollers de historische kring Bussum voor de samenwerking
met TVE bij het realiseren van de open dag en
heette hij burgemeester jhr. Mark Röell van
Baarn en de voorzitter van de Volksuniversiteit
Naarden Bussum Machteld Middelveld bijzonder welkom. Vervolgens introduceerde hij de
spreker van de dag, de van geboorte Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy,
verbonden aan het University College Utrecht
als hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis. Een kleine tegenvaller was dat Vollers
een van de vier geplande workshops moest afblazen wegens ziekte van Ed van Mensch.
Aan het begin van zijn lezing nodigde Kennedy zijn gehoor uit met hem hardop mee te
denken over het thema volksverheffing en over
de vraag: tot wat vormen we de mens? Wat
is vorming, verheffing? Aan de hand van een
voorbeeld, de oprichting in 1911 van de Openbare Bibliotheek in Apeldoorn, en een citaat uit
de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 1 februari
van dat jaar, lichtte hij toe, hoe er toen naar
volksverheffing werd gekeken. De krant schrijft:
De leeszaal is een Apeldoornsch belang. In
de eerste plaats, doordat zij het geestelijk peil
van Apeldoorn’s bevolking zal verhoogen. In de
tweede, doordat de zij gelegenheid zal bieden voor
kosteloos, onschuldig genot, – beter dan menig
ander oord van genoegen. In de derde plaats,
doordat zij aan Apeldoorn, vooral om zijn natuurschoon als woonplaats gezocht, een groote
attractie van geheel anderen aard zal verlenen,
Het conferentiecentrum ‘Drakenburg’.

340

waardoor menschen van elders nog meer ertoe
zullen komen, om hier tijdelijk te verblijven of zich
metterwoon te vestigen. En die aantrekkelijkheid,
in ‘t algemeen dat Apeldoornsch belang zal van
meer betekenis worden omdat de oprichting van
een openbare leeszaal en bibliotheek nog maar
een stap, zij het dan ook een flinke stap, zal zijn
op een goeden, zeer goeden weg, waarop ongetwijfeld meerdere schreden, nu nog niet te voorzien, zullen volgen: DEN WEG TOT ALGEMENE
GEESTELIJKE VOLKSVERHEFFING.
Na dit uitvoerige citaat constateerde Kennedy
dat woorden als ‘geestelijk peil verhogen’ niet
meer van deze tijd zijn en historisch gesproken
bibliotheken maar een klein onderdeel vormden van wat destijds onder volksverheffing
werd verstaan. In het algemeen was het streven
onwetendheid te bestrijden, dat individueel te
doen en anderen aan te sporen en te prikkelen
dat ook te doen. Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.
Het mes snijdt aan twee kanten.

Het nut van kennis
Al veel eerder is een vergelijkbare ontwikkeling
begonnen met de oprichting van de Maatschap-

De zaal was geboeid.

pij tot Nut van ’t Algemeen in 1784 onder het
motto: Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Er komen instituten
als de Nutsspaarbanken (1818), de Nutsverzekeringen, Nutsscholen, Nutsleeszalen en Nutsvolksuniversiteiten uit voort. Zij hebben het doel
het peil van de gewone man te verheffen, maar
ze richten zich niet op een specifieke groep of
stand. Ze komen voort uit een burgerlijk vooruitgangsideaal, zo benadrukte Kennedy.
Met de industrialisatie van Nederland, een
massale trek van het platteland naar de steden
en het ontstaan van een proletariaat dat in ellendige omstandigheden woont en werkt, richt
het verheffingsidee zich op de arbeider. Eerst
wordt dit beschavingsoffensief, zoals historici
het noemen, begonnen door liberalen op basis van een verlichtingsidee, later door vooral
protestanten op grond van een opvatting over
christendom en tenslotte werd het rond 1900
door de socialisten overgenomen. Onmiddellijk dringt dan de vraag op: wat is beschaving?
Kennedy verwees in dit verband naar de socioloog Norbert Elias die het heeft over een proces. Via disciplinering en het aanbrengen van
een sociaal korset zullen mensen hun verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de daar-

voor benodigde deugden, normen en waarden
internaliseren en zich aanpassen aan de maatschappij. Vervolgens stelde Kennedy de vraag:
wie moet de mens tot ontwikkeling brengen?
De staat of moet de mens dat zelf doen?
Hier ontstaat een spanning tussen twee opvattingen of twee routes naar verheffing. Verheffing die overigens niet alleen in Nederland
thema werd waarover uiteenlopende opvattingen bestaan, maar in de vorm van een opdracht werd geformuleerd in de benadering
van de inlanders in tropisch Nederland. In de
jaren dertig van de vorige eeuw formuleerde de
regering dat de koloniale politiek streeft naar
geestelijke, economische en culturele ontwikkeling van de autochtone bevolking. De kwestie
werd dus of het beschavingsoffensief, de verheffing, intern of extern wordt geleid. Tevens
drong het besef door, dat als iemand zich uit
zichzelf niet wil ontwikkelen, het faciliteren van
verheffingsmogelijkheden geen zin heeft.

Een gelaagd begrip
Volksverheffing blijkt een gelaagd begrip dat, aldus Kennedy, in paren moet worden begrepen.
Op individueel niveau als een twee-eenheid
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van vrijwillig of gedwongen verheffing en op
men bereiken door: gemeenschappelijke H.
maatschappelijk niveau door verbetering van
Communieën, deelname aan openbare godsmateriële omstandigheden mensen te verhefdienstoefeningen, bevordering van gesloten
fen en desnoods door mensen via heropvoeretraites, vergaderingen en ontwikkelingsding naar een hoger geestelijk niveau te tillen.
avonden, apologetische en sociale cursussen,
Een voorbeeld is het zogeheten Asterdorp in
volksbibliotheken, verspreiding van goede en
Amsterdam-Noord waar ‘sociaal ontoelaatbawering van slechte lectuur, krachtige bevorren’ tijdelijk buiten de samenleving werden
dering van vakorganisatie, spaarkassen, vergeplaatst om onder toezicht rijp te worden gezekeringen, bouwverenigingen, coöperaties,
maakt voor terugkeer in de maatschappij. Het
arbeidsbeurzen, gepast vermaak en familiegaat dus zowel over een individuele als een
feesten. Opmerkelijk is dat de werkliedenvercollectieve ontwikkeling, waarbij de nadruk op
eniging haar eigen plan trekt met een niet
het individuele door liberalen, protestanten en
door de bisschoppen geformuleerd en goedkatholieken wordt gelegd en door socigekeurd programma. Dat leidt tot spanaaldemocraten op het collectieve.
ningen in de katholieke kerk over
Politiek leidde het begrip
de vraag: wie bepaalt er wie en
volksverheffing tot spanninhoe verheven wordt? Er wordt
gen, al was het maar doorgesproken van de Leidse en
dat links de nadruk legde
de Limburgse school of, zoop het verbeteren van de
als Kennedy samenvat, van
materiële omstandigheeen spanning tussen Neden die zouden moeten
derlandse katholieken en
leiden tot een menswaarkatholieke Nederlanders.
dig bestaan en de mogelijkNa een periode van verzuiheid van een hoger geestelijk
ling en collectivisering wordt
peil van de arbeidersklasse.
na de Tweede Wereldoorlog
Met name huisvesting werd geeen moderne verzorgingsstaat
zien als een belangrijke bijdrage
opgetuigd. In de loop van de jaren
aan dat streven. En vanaf de Wo- De spreker: professor zestig verandert het denken over
James Kennedy.
ningwet van 1902 werden woningvolksverheffing. Het streven wordt
bouwcoöperaties opgericht om de
als verouderd gezien en krijgt zelfs
huisvesting van de arbeiders te
een slechte naam. Kranten, zo bleek
verbeteren. Het voorbeeld van Asterdorp vond
Kennedy uit onderzoek, beschouwen de peritrouwens weinig navolging.
ode van verheffing als afgesloten. De spanning
Het streven naar een hoger geestelijk peil is
tussen wij en ik wordt opnieuw actueel. De film
vooral in protestantse kring dominant. MenAlleman van Bert Haanstra uit 1964 lost die
sen moeten worden geholpen onderscheid te
spanning op door de Nederlander te beschrijkunnen maken tussen goed en slecht, bijvoorven als lid van een groep/zuil (wij), maar achbeeld op het gebied van literatuur. In katholieke
ter zijn voordeur als een individu (ik). Kennedy
kring openbaart de spanning tussen individuziet daarin een verschuiving in de samenleving
eel en collectief zich uitdrukkelijk en die draait
van wij naar ik. Het nieuwe woord zelfontplooiom de vraag, of er een groep in het bijzonder
ing wordt het andere woord voor het woord
kan worden aangesproken of bedoeld. Anders
verheffing.
gezegd, hoe verhef je katholieke arbeiders?
Opnieuw is de vraag: wie gaat die zelfontplooiDe individuele school lijkt op de protestantse.
ing sturen? Na de emancipatie van de katholieDe R.K. Werkliedenvereeniging gaat ervan uit
ken, de arbeiders en economische emancipatie
dat verfheffing van de werkmansstand vooral
van velen door de economische groei in de jahet werk van de arbeider zelf is. Dat doel wil
ren vijftig en zestig, is de vraag: wat is zelfont-
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plooiing in een wereld met mondige mensen?
Zonder collectieve kaders, ontkerkelijking en
individualisering wordt het steeds moeilijker te
articuleren tot welk doel de mens zichzelf moet
ontplooien. De zelfontplooiing, die steeds een
onderdeel was van de volksuniversiteiten met
hun cursussen en lezingen, krijgt een smallere
basis. De keuzemogelijkheden voor het individu worden steeds groter. Maar ook de roep
om inperking, ingegeven door de vrees voor
wanorde, wordt luider. De wij-school ziet allerlei bedreigingen, als het ik op zijn eigen kompas moet vertrouwen.

Hoe vrij is de mens?
Ook worden er vraagtekens gezet bij die vrijheid. Is die vrijheid om te kiezen even groot
op het platteland als in de stad? Welke gevolgen hebben je woonplaats, milieu, geslacht,
kleur of geaardheid voor kansen op zelfontplooiing? Anderzijds nemen de mogelijkheden van zelfontplooiing als gevolg van een
grotere keuzevrijheid enorm toe. En daarmee
de verantwoordelijkheid van het individu. De
mediale kansen en mogelijkheden worden nog
vergroot met de komst van het internet, twitter, facebook enz. Ook bij die ontwikkeling past
scepsis over de mate waarin het individu vrij
is, aldus Kennedy. Algoritmes bepalen wat de
gebruiker van internet krijgt voorgeschoteld.
De wereld wordt niet in haar geheel maar beperkt weergegeven. Vooroordelen worden bevestigd. Het begrip waarheid komt onder druk
te staan. Wat is echt nieuws, zijn echte feiten en
wat is nepnieuws? De behoefte aan een keurmerk, waaraan een nieuwsbron betrouwbaarheid kan ontlenen, neemt toe, zegt Kennedy na
een opmerking uit de zaal over het gevaar dat
het individu verdwaalt in een bos van feiten en
nepnieuws.
Na een opmerking uit het publiek dat de verheffers, bewust of onbewust, het revolutionaire
potentieel van de arbeidersklasse hebben getemperd en arbeiders uiteindelijk werden opgevoed tot brave burgers en aanhangers van
de bestaande orde, merkt Kennedy op dat die
ontwikkeling er bij de SDAP (voorloper van de

PvdA, JC) ook al vroeg inzat. Ook de socialisten
straalden burgerlijke waarden uit. Zie het voorbeeld van Asterdorp en de strijd tegen drankmisbruik. Opmerkelijk in de jaren zestig is dat
niemand burgerlijk genoemd wil worden of wil
zijn. In alle standen verschuiven de waardepatronen. Het verschil tussen hoog en laag valt
weg, de cultuur wordt democratischer en woorden als ‘achtergestelden’ of ‘verheffing’ kunnen
niet meer. Overigens is dat een ontwikkeling die
zich in andere delen van Noord-Europa eveneens voordoet, maar in Nederland meer dan
elders, vermoedt Kennedy. Verheffing wordt
hoogstens nog geschikt geacht voor kinderen
en later voor gastarbeiders in de vorm van een
verplichte inburgeringscursus.
Op de prangende vraag van een deelnemer
aan de Open Dag, antwoordt Kennedy dat de
volksverheffingsactiviteiten zeker zoden aan
de dijk hebben gezet en effect hebben gehad.
Wel kan worden gezegd dat zelfontplooiing
niet waardeloos is, maar een nogal smalle
basis is voor een samenleving. Als een voorbeeld van een herleving van het verheffingsideaal ziet Kennedy de Bibliotheek Amstelland
die een krachtige verbinder is van mensen,
kennis en cultuur om de persoonlijke wereld
van mensen te ontwikkelen en te verrijken.
Wij zetten onze deskundigheid in op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en
basisvaardigheden. Daarbij gaan wij actief de
samenwerking aan vanuit onze kracht als laagdrempelige organisatie met een groot bereik.
De klant staat centraal in onze werkprocessen.
Onze inspanningen zijn gericht op een groeiend bereik met supertevreden klanten. Ook
elders ziet Kennedy navolgers van het verheffingsidee met nadruk op het bevorderen van
sociale verbindingen, democratisch bewustzijn
als collectieve doelstelling. Een beweging van
ik naar wij? Bibliotheken kunnen daarbij een
cruciale rol spelen, aldus Kennedy.

Drie workshops
Na deze bemoedigende woorden voorzag het
programma in drie workshops, waarvan wij er
twee bezochten: ‘Buiten op je beeldscherm’
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Door Sander Koopman behandelde site: AHN, Actueel Hoogtebestand van Nederland (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/),
Topotijdreis, historische kaaren (htttp://toporeis.nl/), Google Maps – Satellietview (https://maps.google.nl kies Satelliet), PDOK
Viewer (vele thematische kaartbestanden) (https://www.pdok.nl/viewer/), Streekarchief (http://www.gooienvechthistorisch.nl/),
DINO-Loket (geologie en hydrologie)(geologie en hydrologie) https://collectie.huisvanhilde.nl en DANS (https://dans.knaw.nl/nl/
zoeken) met een miljoen wetenschappelijke publicaties en datasets.
Site Els Leys: www.familiezoeken.nl en blog:www.elsleys.nl
Site Streekarchief Gooi- en Vechtstreek en het gemeentearchief Huizen: gooienvechthistorisch.nl

door Sander Koopman en ‘DNA wijst de weg’
door Els Leys. De derde workshop met als titel
‘Archiefgeheimen’ werd gegeven door archivaris Niels van Driel van het Gemeentearchief
Gooise Meren en Huizen. Tijdens de lunch kon
onder de deelnemers enthousiasme worden
bespeurd over wat zij in de workshops hebben
gehoord en geleerd. Met name Els Leys had
veler ogen geopend voor de valkuilen van het
gebruik van DNA bij het zoeken naar voorouders. Maar ook Sander Koopman en
Niels van Driel hadden hun toehoorders weten te boeien en antwoorden
gegeven op gerezen vragen.
Koopman houdt zich al jaren bezig
met archeologie in het Gooi, doet
onderzoek, is voorzitter van AWN
Naerdincklant, medewerker van het
Geologisch Museum Hofland en
Docent NGO IVN Gooi en onderzoeker regionale kwartairgeologie,
landschap & archeologie. Hij gaf een
overzicht van sites waar open informatie is te vinden over het landschap
en de leefomgeving in brede zin:
hoogte, historisch landschapsbeeld,
archeologie en cultuurhistorie, ondergrond en historische documenten enz. Hij waarschuwde er wel
voor dat enige voorkennis vereist is
om die gegevens op hun waarde te
kunnen schatten en dat je achter de
computer vandaan moet komen om
die te verifiëren. Aan de hand van enDe workshop van Els Leijs.
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kele voorbeelden liet hij zien, wat er zoal op die
in totaal acht sites te vinden is.
Els Leys begon haar workshop met op te
merken dat het begrip DNA in het algemene
taalgebruik te pas en te pas wordt gebruikt als
identiteitsaanduiding of metafoor. Daarna gaf
zij drie voorbeelden van wat de meeste mensen niet weten over DNA. In een buitengewoon
heldere uiteenzetting, die hier en daar een wat
gehaast karakter had, waarvoor zij zich excu-

seerde met verwijzing naar de
beschikbare tijd, kwamen de toehoorders te weten, hoe zij een
voorvader kunnen achterhalen via
een zogeheten vaderschapstest.
Een nieuwe generatie DNA-testen brengt ongeveer zevenhonderdduizend zogeheten markers
in beeld van de eerste 22 chromosomen van iemands DNA.
Door dat profiel te vergelijken met
dat van andere geteste personen
wordt snel duidelijk of er een familieband is. Op een vraag over
de privacy zei Els Leys dat die is
gewaarborgd, doordat de zoekers
hun gegevens vrijwillig ter beschikking hebben gesteld.
Uit drie groepen zijn er mensen
die vooral geïnteresseerd zijn in
de identiteit van hun biologische
vader, nadat zij ooit vernamen dat
hun opvoeder niet hun echte vader was. Vaak een pijnlijke ontdekking na een periode van smoesjes
en leugens. Of zoals Els Leys opmerkte: Geen vader kennen is je
afgesneden voelen en dat kan
worden hersteld door DNA-onderzoek. Die groepen bestaan uit kinderen van
geallieerde soldaten uit de jaren 1944-1945.
Maar ook kinderen van NSB’ers, foute Nederlanders en Duitse militairen. Els Leys vertelde
dat het gaat het om ongeveer zestigduizend
kinderen van deze laatste categorie. Dat zijn
er veel meer dan de nazaten van Amerikaanse,
Canadese en Engelse bevrijders.
Met die kennis gingen de deelnemers aan de
lunch met pittige tomatensoep en smakelijke
broodjes en kon worden geconstateerd dat de
Open Dag, afgezien van een geringere belangstelling dan andere jaren, geslaagd was. Tijdens de lunch nam TVE-voorzitter Jan Vollers
met een druk op de knop de nieuwe website

De workshop van Sander Koopman.

gooienvechthistorisch.nl in gebruik. Deze website is al tien jaar de gezamenlijke website van
het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek en het
gemeentearchief Huizen en vervangt de oude
die aan vernieuwing toe was. De nieuwe site
is veel gebruiksvriendelijker geworden, doordat
gebruikers bij het ontwerpen werd gevraagd
naar hun wensen. Ook speelt de site in op
de trend steeds meer archiefstukken digitaal
te ontsluiten. En gebruikers kunnen ook links
van dossiers die zij zelf hebben samengesteld,
delen met andere gebruikers.
Joris Cammelbeeck
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Historisch Café
TVE organiseert in de maanden januari, maart, mei, september en november samen
met het Stadsarchief, de Vereniging Vestingstad Naarden en het Comenius Museum
op de derde woensdag van die maanden het Historisch Café Naarden. Er worden
lezingen gegeven over gebeurtenissen en personen uit de boeiende geschiedenis van
Stad en Lande van Gooiland en elders. De toegang is gratis, maar een bijdrage in
de ‘hoed’ wordt zeer op prijs gesteld.
De komende onderwerpen zijn:
 Woensdag 15 januari: Joop van Gool over het Getijdenboek van de Duc de Berry.
 Woensdag 18 maart: Peter de Bourgraaf over honderd jaar herdenking van
de Eerste Wereldoorlog.
Het Historisch Café wordt gehouden in deMess, voormalig De Hoed,
Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting
en begint om 20.00 uur.

Zie ook: www.tussenvechteneem.nl/activiteiten
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Het lezen waard

Erfgooiers
In het kader van de Week-van-de-erfgooier 2019
heeft de Stichting Stad en Lande van Gooiland
een nieuw boekje over de geschiedenis van de
erfgooiers uitgegeven. De tekst
is van erfgooierkenner Anton
Kos, de vormgeving is van Hans
Schaapherder. De Stichting, die
de erfenis van de erfgooiers levend houdt, wilde hier al langere
tijd een kort, populair boekje
over publiceren. Kos werkte in
korte tijd eerdere teksten van
zijn hand om tot een toegankelijk overzicht van 968 tot 1979,
het jaar waarin de erfgooiersvereniging werd opgeheven.
Om hun gebruiksrechten te
beschermen én opdat alleen
zij die uitoefenden, richtten de
erfgooiers een agrarische belangenorganisatie op: Stad en
Lande van Gooiland. Die naam
verwees naar de stad Naarden
en de dorpen Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen en
Laren. Tot diep in de twintigste
eeuw bleef de erfgooiersorganisatie overeind. Onder druk van woningnood en
door het afnemende boerenbedrijf kwam er uiteindelijk een eind aan.
Het boekje behandelt in kort bestek de unieke
geschiedenis van de erfgooiers: waar ze vandaan kwamen, wie en wat erfgooiers waren,
met welke problemen ze te kampen hadden

en hoe ze die oplosten, totdat zij hun vereniging oplosten. Het is een verhaal van toen, nu
en straks, want ex-erfgooiers en hun nazaten

voelen nog steeds saamhorigheid met elkaar
en met de streek.
Dit boekje is door zijn beknoptheid, overzichtelijkheid en fraaie vormgeving een waardevolle populaire aanvulling op de omvangrijke
erfgooiersliteratuur.
Niels van Driel

Anton Kos, Erfgooiers. Stad en Lande van Gooiland. Uitgave van de Stichting Stad en
Lande van Gooiland. Amsterdam 2019, 48 p.; prijs € 9,95.
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Agenda
TENTOONSTELLINGEN

Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Vanaf 14 januari t/m 2 maart 2020 exposities Kijk Comenius en Rembrandt en Comenius. Di-zo 12.00-17.00 uur.
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51,
Laren
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 januari 2020 Tegels, van verleden tot heden, woensdagen van 14.00-16.00 uur en op zaterdagen 11.0013.00 uur in de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a Baarn.
www.historischekringbaerne.nl
HK Blaricum, Brinklaan 4A, Blaricum
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 14.00-16.00 uur.
HK Eemnes, Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 2a,
Eemnes
Vanaf 28 september: Beelden van Eemnes. Elke zaterdag
van 14.00-16.00 uur. www.historischekringeemnes.nl
HK Laren , De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren
Expositie over de Gooische Markt . Geopend: zaterdag
van 14.00-16.00 uur en iedere derde donderdag van de
maand van 19.00-22.00 uur.
www.historischekringlaren.nl
HKG Loenen, in 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, Huizen
Tot 11 januari 2020 Van Bot naar Pot ESKAF 1927-1934.
Openingstijden van 1 april t/m 31 oktober: dinsdag
t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur. Van 1 november t/m
31 maart: dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.00 uur.
Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest
Historie en wisselexposities. Het gehele jaar op 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.
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Vanaf 1 november 2019 t/m 2 februari 2020: Expositie
werken van Gyula Somos, Tijs Huisman en Reinier
Sijpkens. www.museumsoest.nl
Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63,
Bunschoten-Spakenburg
Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.0017.00 uur. www.museumspakenburg.nl
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwal
straat 6
20 oktober 2019 t/m 29 maart 2020 expositie Napoleon
‘Vive l ‘empereur!’ 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. Tot en met 24 mei
2020 de expositie Chocolade. wo-zo 13.30-17.00 uur.
Elke zondag 15.00 uur rondleiding Stadhuis en
Museum.
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur
Centrum, Dudokpark 1, Hilversum
Tot en met 5 januari 2020 expositie Dudok verbonden. Openingstijden Do t/m zo 12.00 -16.00 uur en
om 13.30 uur Rondleiding door het interieur van het
raadhuis en tentoonstelling over het leven en werk van
W.M. Dudok met na afloop torenbeklimming bij goed
weer. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl
(STADS) WANDELINGEN

Huizen: De HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van de maand een wandeling door het
authentieke dorp. Aanvang 14.00 uur bij het Huizer
Museum Schoutenhuis, Achterbaan 82, Huizen.
www.historischekringhuizen.nl
Naarden: Vereniging Vestingstad Naarden organiseert
iedere derde zondag van de maand een stadswandeling in en om de vesting. Aanvang 12.30 uur bij de
Utrechtse Poort aan het Ruysdaelplein.
Kosten: kinderen gratis, jongeren 12 t/m 17 jaar € 2;
volwassene € 3.
Vrienden van het Gooi organiseert de wandelingen De
natuur in met onze natuurwachten. Informatie: natuurwacht@vriendenvan het gooi.nl of 06 26 72 28 99 of
nelsonsjoerd@gmail.com of 06 15 28 66 61.
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