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Omslag van het boekje ‘De bommenwerper in de Noordpolder’ door Guus Kroon.
Zie het artikel van Guus Kroon over de berging van de Halifax bommenwerper.
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Redactioneel
Het eerste nummer van TVE in 2020 is samengesteld en geredigeerd door een vernieuwde en grotere redactie
met ondergetekende als nieuwe hoofdredacteur. In december namen wij na acht jaar afscheid van Hans
Mous, die ik namens de redactie hartelijk dank voor zijn enthousiaste inzet, bedachtzame leiding en prettige
samenwerking.
De nieuwe redactieleden zijn Sarah Remmerts de Vries, Sander Koopman en een oude bekende, historicus
Maria Boersen. Sarah is publiekshistoricus en zal de kwaliteit van de illustraties bewaken. Sander is
afgestudeerd fysisch geograaf en gaat zich vooral bezighouden met het onderwerp archeologie. Maria,
geboren en getogen Gooise met wortels in Blaricum, was al eerder lid van de redactie en het bestuur van
TVE. Zij zet haar herintreding kracht bij met een nieuwe rubriek onder de titel Familiearchieven: een rijke
erfenis. Samen met de andere redactieleden, Claudette Baar, Frits Booy, Niels van Driel en mijzelf, is de
redactie nu op sterkte. Dat zal hopelijk te lezen en te zien zijn.
Het voorliggende maartnummer staat al zijdelings in het teken van 75 jaar vrijheid, het nationale
geschiedenisthema van 2020. In de rubriek 1940-1945 tussen Vecht en Eem vindt u het verhaal van Guus
Kroon over de berging van een Britse bommenwerper in een polder bij Weesp en TVE-voorzitter Jan
Vollers doet verslag van een reizende tentoonstelling over joodse componisten en musici tijdens de Duitse
bezetting.
Sander Koopman en Jan Sevink plaatsen in hun artikel kanttekeningen bij bestaande opvattingen over de
hoogteligging van de veengrens in het Gooi en daarmee bij de omvang van de veenwinning aan de randen
van dit gebied. Marcus van der Heide bespreekt een recent verschenen boek over Jo Bonger, de weduwe
van Theo van Gogh, die geruime tijd in Bussum woonde. Zij stelde haar leven in dienst van het werk van
zwager Vincent. Henk Michielse, oud-hoofdredacteur en oud-voorzitter van TVE, neemt twee artikelen voor
zijn rekening: een bespreking van het boek Katholiek en Protestant in de Republiek alsmede een uitvoerige
evaluatie van de cursussen Gooiologie.
Hans Mous schenkt ons nog een afscheidscadeautje in de rubriek Een eeuw geleden. In de archieven vond
hij een Gooi- en Eemlander uit 1920 met daarin een verslag van een raadsvergadering in Hilversum. De
raadsleden buigen zich over de vraag of de gewelddadig verlopen kermis in de toekomst nog voortgang moet
vinden. Hilversum speelt ook een rol in een opinieartikel in NRC/Handelsblad waarin bekende en minder
bekende Nederlanders geschokt reageren op het besluit van minister Van Engelshoven het voormalige
sanatorium Zonnestraal af te voeren van de voorlopige lijst van nominaties voor Unesco Werelderfgoed.
Omdat Zonnestraal in onze regio ligt, leek hun hartenkreet zeer geschikt voor de rubriek Geachte Redactie.
Hoe belangrijk een Unesco-status is, blijkt uit de manier waarop die de Vesting Amsterdam heeft gered,
zoals blijkt uit een schitterend boek over die unieke kringvesting van Agnes de Boer.
Ik wens u veel leesplezier.
Joris Cammelbeeck

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: Communieplaatje van Betje Nieuwendijk, 11 maart 1824. Familiearchief Huijsman/
Heerschop/Rigter, Kerklaan, Blaricum.
©TVE 2020
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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De grenzen van de wildernis
Tot waar kwam het veen aan de randen van het Gooi?
Sander Koopman en Jan Sevink
Het Gooi is een hoger gelegen gebied dat aan weerszijden begrensd wordt door laaggelegen
polders, meren en plassen. De ondergrond van het Gooi bestaat uit deels gestuwd zand en
grind dat is afgezet tijdens de twee laatste ijstijden, het Saalien en het Weichselien (Ruegg,
1995; Koopman & Pfeifer, 2012). De polders ten oosten en ten westen van het Gooi zijn
oorspronkelijk holocene veenmoerassen geweest, die tijdens de grote ontginningen na het jaar
1000 zijn gedraineerd en ontgonnen (zie o.m. Weijs, 2011; De Bont, 2008). Deze ontginningen
hebben geleid tot bodemdaling door inklinking en oxidatie van het veen. Ook door turfwinning
is er veen verdwenen.
Meerdere auteurs nemen aan dat het maaiveld
van de veengebieden direct rond het Gooi vóór
de ontginningen veel hoger heeft gelegen dan
tegenwoordig, en dat als gevolg daarvan het
veen ook tot grotere hoogte kwam op de flanken van het Gooi. Zo veronderstellen auteurs
als De Bont (1991) en Wimmers & Van Zweden
(1992) dat de randen van het veen rondom het
Gooi maximaal op zo’n +3 m NAP hebben ge-

1. Zeespiegelcurve voor de Noordzeekust van 9.000
jaar BP (Before Present) tot in de twintigste eeuw
(bron: Meijles et al., 2018).

legen. Dat zou betekenen dat grote delen van
de rand van het Gooi bedekt zijn geweest met
veen. De vraag is of dit ook zo is geweest en tot
welke hoogte het veen daadwerkelijk opkroop
tegen de hogere zandgronden van het Gooi.
Bodemkundig onderzoek naar het voormalig
voorkomen van veen in dit randgebied ontbrak
tot voor kort, maar daarin is verandering gekomen met het onderzoek, dat wij recent hebben
uitgevoerd en binnenkort hopen
te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift (Sevink & Koopman, in preparatie). Het gaat om
een bodemkundige studie van een
flink aantal transecten (bodems
met veen in de bovengrond) in
die randzone, gericht op de vaststelling van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) in
de onderzochte bodemprofielen.
Voor veenvorming is een minimale vereiste dat de gemiddelde
hoogste grondwaterstand tot aan
het maaiveld reikt en dus kan op
basis van die vastgestelde GHG de
maximale hoogte worden gereconstrueerd, tot waarop veen kan zijn
voorgekomen. In dit artikel wordt
kort beschreven, hoe het bovengenoemde onderzoek is uitgevoerd en de GHG is gereconstrueerd. Vervolgens worden de resultaten van
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2.1
2.1. Paleogeografische kaart van Nederland, 5.500 v. Chr. Geel-oranje kleuren: zandlandschappen.
Bruin: veen. Groen: wadden en kwelders. Bron: Vos & De Vries, 2013.
2.2. Paleogeografische kaart van Nederland, 1.500 v. Chr. Geel-oranje kleuren: zandlandschappen.
Bruin: veen. Groen: wadden en kwelders. Bron: Vos & De Vries, 2013.
2.3. Paleogeografische kaart van Nederland, 800 n. Chr. Geel-oranje kleuren: zandlandschappen.
Bruin: veen. Groen: wadden en kwelders. Bron: Vos & De Vries, 2013.

het bodemkundig onderzoek vergeleken met
aannames uit de historische geografie, in het
bijzonder over de ligging van de veengrens op
basis van verkavelingspatronen. Voorafgaand
wordt een overzicht gegeven van het ontstaan
van de veengebieden.

De verdrinking van het land
Hoe komt het eigenlijk dat er aan weerszijden
van het Gooi veenmoerassen lagen? De oorzaak hiervan ligt in de opwarming van het klimaat na de laatste ijstijd. Tijdens het koudste
deel van het Weichselien stond de zeespiegel
zo’n 120 meter lager dan tegenwoordig (zie
bijv. Rohde, z.j.). Vanaf zo’n vijftienduizend
jaar geleden begonnen de ijskappen langza-
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merhand te smelten, waardoor de zeespiegel
steeg. Vroeg in het Holoceen, 9000-8000 jaar
geleden, bedroeg deze stijging nog zo’n één
meter per eeuw, maar vanaf ongeveer zevenduizend jaar geleden vlakte de stijging af om
uiteindelijk rond de 7 centimeter per eeuw uit
te komen (Meijles e.a., 2018) (afb. 1). De zeespiegelstijging had tot gevolg dat de kustlijn
verder landinwaarts schoof en dat de grondwaterspiegel ging stijgen. Hierdoor vernatte het
land en ontstonden uitgestrekte moerassen in
het westelijk deel van Nederland. Dit proces
van ‘verdrinking’ van het land is goed te zien
op de landelijke paleo-geografische kaarten,
waarvan in afbeeldingen 2.1 t/m 2.3 uitsneden
van drie tijdstippen zijn afgebeeld. Op de kaart
van 5.500 v.Chr. (afb. 2.1) zijn zowel het oos-

2.2

2.3
telijk deel van de Vechtstreek als het Eemland
nog afgebeeld als dekzandgebieden, een flauw
golvend zandlandschap met plaatselijk duinen.
Het westelijk deel van de Vechtstreek is dan
al met veen bedekt. In 1.500 v.Chr. (afb. 2.2)
zijn de Vechtstreek en het Eemland grotendeels
met veen bedekt en zijn er in de Vechtstreek
meren ontstaan, maar de Vecht bestond nog
niet. Deze rivier ontstond pas rond 1.000 v.Chr.
(Bos, 2010). In de periode 1.500 v.Chr. tot 100
n.Chr. (afb. 2.3) breidde het veen zich nog iets
uit in de richting van de hogere gronden.
Vanaf 100 n.Chr. tot het begin van de grote
ontginningen rond het jaar 1000 n.Chr. is de
grens van het veen min of meer stabiel en heeft
het veen op de hogere gronden zijn maximale
verbreiding bereikt. Deze stagnatie van de
veengroei had mogelijk haar oorzaak in het
ontstaan van het Almere, waardoor de afwatering van de moerassen in de Vechtstreek verbeterde. Maar ook vonden in deze periode in het
midden-Nederlandse rivierengebied de allereerste kleinschalige veenontginningen plaats
met daling van de grondwaterstand als gevolg

(Van Dinter e.a., 2017), hoewel het tot dusverre
onbekend is, in hoeverre dit in de Vechtstreek
ook het geval is geweest. Voorzover bekend is
Oukoop de oudste systematische ontginning
langs de Vecht, deze ontginning dateert van
vóór 1.000 n.Chr. (Weijs, 2011).
Het valt echter niet uit te sluiten, dat er al
vanaf de ijzertijd op de oeverwallen van de Vecht
kleinschalige ontginningen zijn uitgevoerd. Interessant zijn de resultaten van de opgravingen
in Aetsveld (1966) waarbij resten van beschoeiingen en greppels zijn gevonden (Koopman,
2017), indicaties dat de mens voor het eerst het
watersysteem probeert te beheersen. De kaart
van 800 n.Chr. toont de situatie net vóór het
begin van de grote ontginningen. Het Gooi is
dan geheel omringd door veenmoerassen. Ten
noorden van het Gooi verdwijnt echter al veen,
doordat het ten prooi valt aan het zich steeds
verder uitbreidende Almere, de voorloper van
de Zuiderzee. Na 800 n.Chr. zien we een voortdurende teruggang van de veengrens door oxidatie van het veen en turfwinning.

Achterliggend principe, opzet en resultaten
van het onderzoek
In bodems van de hogere (droge) pleistocene
zandgronden worden de zandkorrels omhuld
door een klein, meer of minder gelig gekleurd
laagje bestaande uit klei en ijzer. Dergelijk zand
noemen we ‘blond’ en dat laagje een ‘ijzerhuidje’. Als er door verzadiging met water geen
zuurstof meer in de bodem zit, wordt het ijzer
gereduceerd en verdwijnen de ijzerhuidjes. Dat
gebeurt wanneer het grondwater hoog staat of
wanneer het inzijgende regenwater niet weg
kan, doordat in de bodem een stagnerende
laag zit. In het eerste geval ontstaat gley, dat
wil zeggen een gevlekte zone met ‘roest’ op
een volledig gereduceerde grijze ondergrond,
in het tweede geval ontbreekt die en vind je
pseudogley, dat wil zeggen roest door stagnatie
op een ondoorlatende laag en daaronder vaak
weer een geoxideerde ondergrond.
Nu is in die pleistocene zandgronden bijna
altijd een podzol gevormd en die podzolering
leidt tot uitspoeling van ijzer op een andere
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3. Veengrenzenkaart. Weergegeven zijn de 13 transecten waar is geboord en de grens van het veen,
vastgesteld bij elk transect en geïnterpoleerd tussen de transecten. Ondergrond: Topografische kaart van
Nederland 1: 25.000, Kadaster, 2011 (bron: Sevink & Koopman, in voorbereiding).
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manier, namelijk in de vorm
van oplosbare humus-ijzerverbindingen. Reductie is
daarvoor niet nodig. De podzolering is uitgesproken in
van oorsprong nattere podzolen, waarin de uitspoeling
van ijzer heel sterk is en bodems diep ontijzerd raken.
Die van oorsprong natte
podzolen zijn tegenwoordig
echter veelal kurkdroog als
gevolg van de landbouwkundige ontwatering. Het
probleem wordt dan, dat ingespoelde humus ook geelbruin is en het niet
altijd makkelijk is om onderscheid te maken
tussen ingespoelde humus en oorspronkelijke
ijzerhuidjes. De oplossing is gloeien, want de
humus brandt eruit, maar het ijzer kleurt het
zand meer of minder rood. Ontbreekt ijzer en
is er geen stagnerende laag, dan weet je dat de
bodem met water verzadigd was.
De diepte waarop die waterverzadiging is
begonnen – en het ijzer werd gereduceerd –,
komt goed overeen met de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Een GHG aan
het maaiveld of dicht daarbij is weer een randvoorwaarde voor het ontstaan van veen. Vind
je de GHG nabij het maaiveld in een transect,
dan hoef je uiteraard niet verder te kijken en lag
de veengrens hoger. Maar zit de GHG beneden
maaiveld, dan lag die lager. Waar precies, kun
je aflezen aan de grond: de bovenzijde van de
roestzone (gley horizont). Dit was het principe
dat werd gehanteerd om in een aantal transecten (twaalf in totaal) de veengrens vast te stellen. Uiteraard werden die transecten zo gekozen, dat ze de juiste hoogte hadden (rond of
vlak boven NAP) en zo mogelijk in gebieden met
ongestoorde (niet-vergraven) bodem. De op
deze wijze vastgestelde uiterste begrenzing van

de veenbedekking staat weergegeven in afbeelding 3. Voor een gedetailleerde beschrijving van
de onderzoeksmethode en de transecten wordt
verwezen naar de eerdergenoemde publicatie.
Uit de resultaten blijkt, dat de grens van de
veenbedekking nergens ook maar in de buurt
komt van de in eerdere literatuur genoemde
+3 m NAP en dat er duidelijk sprake is van
overschatting van de hoogte door de diverse
auteurs. Kijken we naar het algehele beeld zoals weergegeven in afbeelding 3, dan valt onmiddellijk op dat er een structureel verschil is
in hoogteligging van de veengrens tussen de
westzijde en de oostzijde van het Gooi. Aan
de westzijde ligt de grens zo tussen de -0,2
en +0,4 m NAP, aan de oostzijde ligt de grens
met +1,0 tot +2,0 m NAP duidelijk hoger. Dit
verschil hebben we verklaard vanuit verschillen in de ondergrond en de fysisch-geografische situatie. Een wezenlijk verschil tussen de
Vechtstreek en het Eemland is namelijk het al
dan niet voorkomen van de Eem Formatie in de
ondergrond. Het gaat hierbij om de afzettingen
van de Eemzee, daterend van zo’n 125.000 jaar
geleden, die voor een deel bestaan uit slecht
doorlatende kleilagen. Ten oosten van Eemnes komen deze lagen in de ondergrond voor,
waarbij de top zich op zo’n elf meter onder het
maaiveld bevindt. Ten westen ontbreken deze
en bestaat de ondergrond uit goed doorlatende
laat-pleistocene afzettingen (afb. 4). Stagnatie
van grondwater bleef dus uit aan de westzijde
van het Gooi, waardoor de hoogte van het veen

4.1. Geologisch en lithologisch profiel langs
de Eemnesservaart in de Zuidpolder te Veld,
Eemnes. In de kolom Lithologie is in het midden
(donkergroen) de kleilaag uit de Eem Formatie
weergegeven (bron: DINOloket.nl.).
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4.2. Geologisch en lithologisch profiel langs de
N201 nabij het Moleneind, Kortenhoef. In de
kolom Lithologie is te zien dat de ondergrond hier
geheel uit (goed doorlatend) zand bestaat (bron:
DINO-loket.nl.).

hier veel dichter bij het toenmalig zeeniveau
bleef. Rond 800 n.Chr. lag dit iets onder NAP
(Meijles e.a., 2018).

Hangwatervennen en venen
Wat opvalt is de zeer hoge ligging van veen bij
Lage Vuursche, waar veen is aangetroffen op een
hoogte van +3,5 m NAP. Hier is sprake van een
ondoorlatende B-horizont en een hangwatersysteem met een zogenaamde schijngrondwaterspiegel, net zoals bij het Hilversumse Wasmeer
en het Laarder Wasmeer het geval is. Er is dus
geen relatie met de regionale grondwaterstand,
c.q. de GHG. Datzelfde geldt voor een paar andere gebiedjes (bij Laren en bij Einde Gooi). In
het landschap ten zuiden van Lage Vuursche
komt een circa twee kilometer brede zone voor
met een afwisseling van dekzand- en stuifzandruggen en uitgestoven laagten (afb. 5). Deze
zone vormt de scheiding tussen de lagergelegen
dekzandvlakte van Maartensdijk en Hollandse
Rading aan de westzijde en de Laagte van Pijnenburg aan de oostzijde.
Aan de westzijde reikte het veen (vanuit het
zuidwesten) tot nabij Hollandse Rading (zie
afb. 3). De Laagte van Pijnenburg was oor-
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spronkelijk ook met veen gevuld, bekend als
het Heezerveen en het Soesterveen. De begrenzing hiervan is in dit onderzoek niet gekarteerd,
maar in vele bronnen (bijv. Blijdenstijn, 2005)
wordt het voorkomen van veen in deze laagte
beschreven en ook nu ligt hier nog een klein
stukje gedegradeerd hoogveen, een restant van
het Soesterveen (afb. 6). Of het hier ging om
hangwatervennen of om laagten met een hoge
grondwaterstand, is niet helemaal zeker, maar
het laatste lijkt het geval. Die Laagte van Pijnenburg is namelijk een structurele laagte tussen
de stuwwallen, waar veel kwelwater aan het
oppervlak komt. Dat zie je nu nog steeds aan
hoge slootpeilen, kwelindicatoren en op een
aantal plekken hoge slootdichtheden. In het gebied ten zuiden van Lage Vuursche en bij Einde
Gooi was in ieder geval sprake van een discontinue veenbedekking en hangwatervennen. Het
voorkomen van veen beperkte zich hier tot de
laagten en het landschap bestond uit zandige
ruggen afgewisseld door kleine veenmoerassen
en wellicht vennen.

De venen rond het Gooi en turfwinning
De veengebieden rondom het Gooi waren vanouds belangrijk als wingewest van turf. Rondom
het Gooi is dan ook op vele plekken turf gewonnen. Het is niet bekend wanneer de turfwinning precies begon, maar in de archieven van
Eemnes is een melding bekend uit 1390 waarin
toestemming wordt verleend aan Frederik van
Drakenburg voor het graven van de Drakenburgergracht (Out, 2016). Deze gracht was speciaal
bedoeld voor de afvoer van turf uit het Baarnse
Veen. Zeer waarschijnlijk is de turfwinning aan
de oostzijde van het Gooi al veel eerder begonnen, want al vanaf 1331 zijn er meldingen van
diverse geschillen over gebruik en inrichting van
de veengebieden bij Eemnes (Kos, 2010; Out,
2016). Het gaat dan met name om de gebieden
tussen de Wakkerendijk en de Gooiergracht.
Ook aan de andere zijde van het Gooi werd in
de veertiende eeuw driftig naar turf gegraven,
met name in het gebied tussen Loosdrecht en
het Gooi. Op de Ronde kaart van Gooiland uit
+- 1525 (afb. 7) zijn de hotspots van turfwinning

goed te zien aan de ingetekende turfstapeltjes. Voorts werd ook in de omgeving van Lage
Vuursche turf gewonnen, deze venen stonden
bekend als het Oostveen en de Riddervenen.
Ons onderzoek heeft aangetoond dat de veenwinning bij Lage Vuursche bescheiden van aard
moet zijn geweest, daar er hier geen continu
veendek aanwezig was. Begin zeventiende
eeuw was het grootste deel van de veengebieden afgegraven. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd er plaatselijk nog turf gewonnen in de huidige ’s-Gravelandsepolder en
bij Eindegooi, ook wel bekend als het Eerste en
het Tweede blok. Op een kaart uit 1597 (afb. 8)

5. Hoogtebeeld (AHN) van het gebied ten zuiden
van Lage Vuursche. Blauw = laag, Rood = hoog.
In groen is het patroon van ruggen en laagten te
zien. In het gebied binnen de zwarte cirkel ligt transect VI waar veen is aangetroffen in de boringen
(bron hoogtebeeld: https://ahn.arcgisonline.nl/
ahnviewer/.).

staan deze gebieden afgebeeld met de aanduiding ‘vullinghen’ en een signatuur van blauwe
vlekjes. Dit begrip en de bijbehorende signatuur hebben betrekking op lokale hangwatervenen (mogelijk al deels afgegraven ten tijde
van de kartering), die bij voorkeur ontstaan op
de lagere plaatsen in het landschap. Dit is vergelijkbaar met de situatie bij Lage Vuursche en
het Hilversumse Wasmeer (zie ook hiervoor).
Dit geldt zeker voor Einde Gooi (het Tweede
blok), waar het maaiveld te hoog ligt voor het
voorkomen van grondwaterafhankelijke venen. Aan de uiterste westzijde van de ’s-Gra-

velandsepolder (het Eerste blok) was sprake
van continue veenvoorkomens, aangezien de
maaiveldhoogte daar in de buurt ligt van de
maximale hoogte van de veengrens (zie afb. 3).
In het westelijk deel van de ’s-Gravelandsepolder komen ondanks de ontginning van het
Eerste blok lokaal nog steeds dunne veenlagen
voor in de ondergrond (afb. 9).

Verkavelingspatronen en de veengrens
Veenontginningen zijn meestal op een systematische wijze uitgevoerd, waardoor een verkavelingspatroon is ontstaan dat typerend is
juist voor dit type ontginningen.
In het Hollands-Utrechtse veengebied wordt dit wel aangeduid
als zogeheten cope-ontginningen.
Het moerasgebied is ten tijde van
de ontginning in regelmatige stroken verdeeld die toebedeeld zijn
aan de ontginners. Deze kregen
na de ontginning het recht om
landbouw te plegen en in de loop
der eeuwen ging het eigendom
van deze kavels ook steeds meer
over van de landheer naar de individuele boeren. Ook het Eemland
en de veengebieden in de Vechtstreek zijn op
een dergelijke systematische wijze ontgonnen,

6. Het Soesterveen, een gedegradeerd restant
van het grote hoogveencomplex dat in de Laagte
van Pijnenburg heeft gelegen. In de vegetatie zijn
herkenbaar: dopheide, pijpenstrootje, zeggen en
hoog-veenmossen. Er is enige opslag van jonge
bomen zichtbaar, kenmerkend voor gedegradeerd
hoog-veen met een te lage grondwaterstand.
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7. Ronde Kaart van Gooiland, anoniem, circa 1525. Het noorden is links. De bruine driehoekjes
zijn turfstapels. Ook zijn in bruin afgravingsranden in het veen weergegeven (coll. Streekarchief
Gooi en Vechtstreek)

waardoor we hier op grote schaal een strokenverkaveling aantreffen. Ondanks ruilverkavelingen en landinrichting is deze strokenverkaveling nog altijd goed herkenbaar aanwezig in het
landschap (afb. 10).
Onderzoeker Chris de Bont heeft gebruik gemaakt van de relatie tussen het voorkomen van
veen en het voorkomen van een strokenverkaveling om te reconstrueren wat de minimale
oorspronkelijke begrenzingen zijn geweest van
het veen (De Bont, 2008), waarbij de aanname
is dat op een plek met regelmatige strokenverkaveling zeker veen heeft gelegen. Voor de re-
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constructie heeft hij gebruik gemaakt van de
Topographische en Militaire Kaart van Nederland schaal 1:50.000 (TMK-1850), daterend van
halverwege de negentiende eeuw. De verkaveling van het landschap was in die tijd nog niet
beïnvloed door ruilverkaveling en landinrichting en weerspiegelde daarmee de oorspronkelijke ontginning van het landschap door de
mens. De resultaten van het bodemkundig onderzoek naar de veengrens bieden een uitgelezen kans om te toetsen, in hoeverre de aannames van De Bont valide zijn. Voor een aantal
transecten is zo’n toetsing uitgevoerd door de

8. Fragment van de ‘Caerte ende Meetinghe gedaen (…) In Hollandt van seekere Bosch ende Vulling
he gelegen in Goylandt, 1597’, J. van Santen. Links het Eerste blok (de huidige ’s Gravelandsepolder),
rechtsboven het Tweede blok (het huidige landgoed Einde Gooi en het Loosdrechtse bos)
(coll. Nationaal Archief ).

vastgestelde positie van de veengrens te plotten op de TMK-1850 en te kijken, in hoeverre
deze positie overeenkomt met de grens van
de strokenverkaveling. De resultaten worden
hierna besproken per deelgebied.

V-weg. De grens van de veenbedekking ligt hier
echter zo’n vierhonderd meter ten zuiden van
de Floris V-weg en komt niet overeen met de
achtergrens van de strokenverkaveling.

2) Hollandsche Rading-Maartensdijk (afb. 12)
1) Nieuw-Loosdrecht en Einde Gooi (afb. 11)
Bij Nieuw-Loosdrecht is sprake van een waaiervormige strokenverkaveling die uitwigt tegen
de Gooise zandgronden. In de richting van de
zandgronden wordt de verkaveling minder regelmatig. De veengrens loopt hier ongeveer op
de plek waar de verkaveling overgaat van een
regelmatige strokenverkaveling naar een onregelmatige strokenverkaveling. Bij de locatie
van het huidige vliegveld Hilversum loopt de
grens midden door een gebied met een onregelmatige strokenverkaveling. Bij Einde Gooi
is er sprake van een regelmatige strokenverkaveling die doorloopt tot aan de Graaf Floris

Hier is een controleboring uitgevoerd in een
gebied met een regelmatige strokenverkaveling. De maaiveldhoogte is hier +3,1 m NAP.
Op deze plek is een eerdlaag aangetroffen van
circa 50 cm dik met daaronder een xeropodzol.
Er heeft hier dus geen veen gelegen.

3) Lage Vuursche (afb. 12)
Ten zuiden van Lage Vuursche is een onregelmatige verkaveling aanwezig. Dit komt overeen
met het in ons onderzoek aangetroffen landschap van dekzand/stuifzandruggen en kleinschalige met veen gevulde laagten.
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breedte dat in een ‘taartpunt’
doorloopt tot de knik in de
provinciegrens. Dit is het gebied van de voormalige Bouwvenen. De veengrens ligt hier
aan de westkant van deze percelen en blijft deze grens volgen tot benoorden Blaricum.
Hier komt de veengrens dus
overeen met de begrenzing
van de onregelmatige strokenverkaveling.

9. Bodemprofiel in een leidingsleuf langs het
Noordereinde, ten noorden van de buitenplaats
‘Schaep en Burgh’, ’s-Graveland. Van boven naar
beneden: omgewerkte/opgebrachte grond; een laag
veraard veen (ter hoogte van het rode balkje); een
onverstoord podzolprofiel met lichte E-horizont,
zwartbruine B-horizont en daaronder de overgang
naar het lichtbruine dekzand (C-horizont). De
witte meetlat is 1 meter lang.

4) Eemnes-Laren (afb. 13)

Als we alles overzien, blijkt dat
de begrenzing van een (regelmatige) strokenverkaveling en
de begrenzing van veen geen
eenduidige relatie met elkaar hebben. Soms
komt de begrenzing min of meer overeen zoals bij Loosdrecht en Blaricum. Soms is de
begrenzing wel binnen enkele honderden meters afstand gelegen zoals bij Einde Gooi en
Eemnes-Laren. Hier blijkt dat de stroken nogal
eens zijn doorgetrokken voorbij de begrenzing
van het veen tot aan een staatkundige grens, in
dit geval de provinciegrens. In een enkel geval
is er zelfs totaal geen relatie tussen de grens

In dit gebied is sprake van een regelmatige strokenverkaveling ten
westen van de Wakkerendijk, die in
de richting van de provinciegrens
overgaat in een onduidelijke strokenverkaveling met akkerland. De
veengrens loopt hier door de zone
met de akkerlanden en komt dus
niet overeen met de begrenzing
van de strokenverkaveling. In Laren ligt de grens bij de achterzijde
van de strokenverkaveling met akkerland. Hier komen beide grenzen
dus wel overeen.

5) Blaricum (afb. 14)
Bij Blaricum is er sprake van een regelmatige
strokenverkaveling tussen de Hooge Dijk en
de Gooijergracht. Ten westen van de Gooijergracht ligt een gebied met een onregelmatige
verkaveling met korte stroken van verschillende
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10. Strokenverkaveling in de Zuidpolder te
Veen, Eemnes. De foto is genomen op de plek
waar de veengrens ligt. Op de achtergrond is de
Wakkerendijk zichtbaar. De oost-west verlopende
verkavelingsrichting wordt geaccentueerd door de
maaipatronen in het gras.

11. TMK-1850, sector Nieuw-Loosdrecht – Einde Gooi. De met boringen vastgestelde ligging van de
veengrens is met rode streepjes weergegeven. Kaartondergrond: Kadaster.

12. TMK-1850, sector Maartensdijk-Lage Vuursche. De locatie van de controleboring is met de rode C
aangegeven. Kaartondergrond: Kadaster.
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13. TMK-1850, sector Eemnes – Laren (bron: Kadaster). De met boringen vastgestelde ligging van de
veengrens is met rode streepjes weergegeven. Kaartondergrond: Kadaster.

14. TMK-1850, sector Blaricum. De met boringen vastgestelde ligging van de veengrens is met rode
streepjes weergegeven. Kaartondergrond: Kadaster.
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van de strokenverkaveling en de grens van
het veen zoals bij Hollandsche Rading-Maartensdijk. Voor het betrouwbaar traceren van
de begrenzing van (historische) veenvoorkomens zal het dus altijd nodig zijn om van een
bodemkundige benadering gebruik te maken.
Historisch-geografische gegevens kunnen hierbij wel behulpzaam zijn om een eerste indicatie
te verkrijgen van de waarschijnlijke ligging van
de veengrens.

In het huidige landschap is de vroegere maximale begrenzing van het veen niet meer terug
te zien. Op een aantal plekken in de voormalige grenszone is het landschap sterk beïnvloed
door afgravingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor

de ontginningen veel veen is verdwenen, is
het lastig om daar gedetailleerde uitspraken
over te doen. Maar op basis van het huidige
onderzoek gecombineerd met gegevens uit
eerdere publicaties valt hier in algemene zin
wel wat over te vertellen. Aan de oostzijde van
het Gooi was sprake van oligotrofe hoogvenen
(veenmosveen), naar de Eem toe overgaand
in mesotroof zeggeveen (Vervloet & Van den
Bergh, 2007). Plaatselijk, bijvoorbeeld in de
buurt van de Eem maar ook op dekzandduinen in het veen, zal elzenbroek gelegen hebben. Bij grondboringen in de omgeving van de
Zuid Ervenweg zijn meermaals stukken elzenhout aangetroffen, een bewijs van de vroegere
aanwezigheid van elzen hier. Mogelijk kwam
op plekken met veel kwel zoals bij Laren en
Groeneveld ook lokaal zeggeveen voor.

15. Landschap bij de Egelshoek ten zuidwesten van
Hilversum. De foto is genomen op de plek waar de
veengrens ligt.

16. Landschap bij de Vuursesteeg ten zuiden van de
Lage Vuursche. In dit weiland heeft veen gelegen.
Op de foto Jan Sevink met grondboor.

de omgeving van Naarden en voor de ’s-Gravelandsepolder. Waar de overgang van hoog naar
laag nog wel intact is, wordt de overgang naar
de veengebieden in het algemeen gekenmerkt
door een overgang van bosrijk landschap naar
open weidegebieden met plaatselijk akkers
(afb. 15), met veelal de al eerdergenoemde
strokenverkaveling. Bij de Lage Vuursche en
Baarn zijn sommige voormalige veengebieden
nog te herkennen als natte weilanden in het
bos (afb. 16).
Hoe zag de overgang naar het veen eruit in
het oorspronkelijke landschap, dat wil zeggen
net voor de grote ontginningen? Omdat er na

Aan de westzijde van het Gooi was de situatie
wezenlijk anders. In een brede zone aan de voet
van de heuvelrug kwamen vooral zeggevenen
voor, gevormd onder invloed van het daar uittredende kwelwater. Tussen deze zeggevenen
en de Vecht kwamen lokaal hoogvenen voor zoals in de omgeving van de Loosdrechtse Plassen en ten zuidwesten van Muiderberg (Van
Raam, 1979). In de omgeving van de Vecht en
op andere wat voedselrijkere plekken kwam
bosveen voor. Al met al was het veenlandschap
dus behoorlijk gevarieerd qua vegetatie en had
het een open karakter, uitgezonderd de delen
waar bosveen voorkwam (bijvoorbeeld elzen-

Het landschap van de veengrens
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en berkenbroek). In de omgeving van Lage
Vuursche en in delen van de randzone zoals
Einde Gooi en de ’s-Gravelandsepolder was
sprake van verspreide veenvoorkomens in de
vorm van hangwatervenen. Aangezien het hier
gaat om regenwaterafhankelijke venen, waren
dit waarschijnlijk veenmosvenen, die in eerste
instantie open plekken vormden in het oerbos
en later, bij de voortgaande kap van de oerbossen, steeds meer in heide of hakhout kwamen te liggen. Ten tijde van de ontginning van
’s-Graveland wordt de aard van het landschap
mooi omschreven in het octrooi dat voor deze
ontginning is opgesteld: woest, zanderig, ongelijk (door afgraving van veen), moerassig, ’s win-

17. Landschap aan de oostrand van het
Naardermeer. Moerasland met russen, zeggen,
lisdodde en riet. Op de achtergrond elzenbroekbos.

ters ontoegankelijk en ’s zomers niets voortbrengend dan mos en biezen (archieven.nl, 2017).
Op de kaart van afbeelding 3 staat de begrenzing van het veen in vloeiende lijnen weergegeven. In werkelijkheid verliep de grens echter grillig. In de grenszone konden hoogteverschillen
van enkele tientallen centimeters al het verschil
maken tussen wel of geen aanwezigheid van
veen. Lage dekzandwelvingen en -ruggen staken
hier net boven het veen uit, terwijl in de laagten
veen voorkwam. Dit leverde een landschap op
met talloze fijnmazige gradiënten tussen moerasvegetaties met soorten als veenmos, zeggen, russen, dopheide en elzen en berken, en
drogere vegetaties met bijvoorbeeld soorten als
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zomereik en struikheide. In het huidige Gooise
landschap komen zulke overgangen nergens
meer voor. Enigszins in de buurt komt hooguit
nog de oostrand van het Naardermeer, waar
lokaal nog graslanden met zeggen en russen
voorkomen (afb. 17) en waar sprake is van een
geleidelijke overgang van eiken-elzenbos naar
elzenbroek naar rietvegetaties.

Tot besluit
De maximale hoogte van de veengrens langs
de randen van het Gooi is in het verleden reeds
door diverse auteurs belicht. Door gebruik te
maken van bodemkundige inzichten blijkt het
mogelijk om hier preciezere uitspraken
over te doen. Met ons onderzoek hebben wij aangetoond dat de bestaande
aannames betreffende de hoogteligging
van de veengrens niet blijken te kloppen.
Ook de relatie tussen het verkavelingspatroon en de vroegere aan- dan wel afwezigheid van veen blijkt minder sterk dan
eerder verondersteld. Voorts blijkt er een
duidelijk verschil tussen de situatie aan
de oostkant en de westkant van het Gooi,
hetgeen eveneens een nieuw inzicht is.
Tot slot is aangetoond dat bodemkundig
onderzoek een wezenlijke aanvulling kan
vormen op historisch-geografische analyses. Toekomstig onderzoek zou zich onder
meer kunnen richten op: de ligging van de veengrens verder richting Maartensdijk en Utrecht,
de begrenzing van de vroegere veengebieden in
de omgeving van Soest zoals het Heezerveen,
Soesterveen en Smitsveen en de achtergrond
en aard van veenvoorkomens onder de vesting
Naarden, zoals deze in diverse archeologische
onderzoeken zijn waargenomen.

Literatuur
Archieven.nl, 2017. Geschiedenis van de polder
‘s-Graveland sinds 1625, van: https://www.archieven.nl
/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=142&miaet=
1&micode=13&minr=742187&miview=inv2. Raadpleeg
datum 13-9-2019.

R. Blijdenstijn, Tastbare tijd. Cultuurhistorische atlas
van de provincie Utrecht. Uitgave Provincie Utrecht.
Utrecht 2005.
C. de Bont, Het historisch-geografische gezicht
van het Nedersticht; een cultuurhistorische
landschapsverken-ning van de provincie Utrecht.
DLO-Staring Centrum rapport 133. Wageningen 1991.
C. de Bont, Vergeten land: ontginning, bewoning en
waterbeheer in de westnederlandse veengebieden
(800-1350). Proefschrift Wageningen Universiteit.
Wageningen 2008.
I. Bos, Distal delta plain successions. Architecture and
lithofacies of lake fills and organics in the Holocene
Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Proefschrift
vakgroep fysische geografie, Universiteit van Utrecht.
Utrecht 2010.
M. van Dinter, K. Cohen, W.Z. Hoek, E. Stouthamer, E.
Jansma en H. Middelkoop, ‘Late Holocene lowland
fluvial archives and geoarchaeology: Utrecht’s
case study of Rhine river abandonment under
Roman and Medie-val settlement’, in: Quaternary
Science Reviews, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.
quascirev.2016.12.003
M. den Haan en J. Sevink, Inventarisatie bodem
verstoring Koedijkgebied. Rapport in opdracht van
het Gooisch Natuur Reservaat. Amsterdam 2010.
S. Koopman en A.E. Pfeifer, ‘De paleogeografische
ontwikkeling van Gooi en Eemland sinds het
Saalien’, in: Grondboor & Hamer 3, 2012, p. 267-275.
S. Koopman, Archeologie tussen Vecht en Eem.
Uitgave AWN Naerdincklant, 2017.
H.A. Kos, Van meenten tot marken: een onderzoek
naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise
marken en de gebruiksrechten op de gemene
gronden van de Gooise markegenoten (12801568). Middeleeuwse studies en bronnen CXXV.
Proefschrift. Hilversum 2010.
E.W. Meijles, P. Kiden, H.-J. Streurman, J. van
der Plicht, P.C. Vos, W.R Gehrels en R.E. Kopp,
‘Holocene relative mean sea-level changes in the
Wadden Sea area, northern Netherlands’, in: Journal
of Quaternary Scien-ce, 33(8), p. 905-923, 2018.
https://doi.org/10.1002/jqs.3068
J.V.M. Out, Kroniek van Eemnes, versie 4-4-2016.
Eemnes 2016.
J. van Raam, Tussen Gooi en Vecht 1: bodem en
water. Gewest Gooi en Vechtstreek en Instituut voor
Systematische Plantkunde Universiteit Utrecht.
Utrecht 1979.

R.A. Rohde, Postglacial Sea Level Rise, z.j. Afbeelding
op Wikimedia Commons. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png.
Datum geraadpleegd: 31-8-2019.
G.H.J. Ruegg, ‘Kwartaire wordingsgeschiedenis van, en
ontsluitingen in het Gooi’, in: Grondboor & Hamer
3/4, 1995.
P.P. Schot, Grondwatersystemen en
grondwaterkwaliteit in Het Gooi en randgebieden.
Rapport Interfacultaire Vakgroep Milieukunde,
Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht 1989, 8 bijlagen.
J. Sevink en S. Koopman, Maximum Holocene
groundwater levels and associated extension
of peat in the border zone of ‘het Gooi’: a
reconstruction based on the study of soil transects
(in voorbereiding).
J. Vervloet en S. Van den Bergh (redactie), Eemland in
verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem. Utrecht 2007.
P. Vos en S. de Vries, 2e generatie palaeogeografische
kaarten van Nederland (versie 2.0). Utrecht 2013.
Op 31-8-2019 gedownload van https://www.
cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-enkaarten/overzicht.
W. Weijs, Natuur en landschap van de Vechtstreek.
Utrecht 2011.

Alle foto’s zijn gemaakt door Sander Koopman.

DRS. SANDER KOOPMAN is afgestudeerd in de fysische geografie aan de Universiteit Utrecht en werkt als
beleidsadviseur bij ProRail. Hij doet onderzoek naar en
schrijft over de kwartairgeologie van het Gooi. Hij is voorzitter van archeologievereniging AWN Naerdincklant, medewerker bij Geologisch Museum Hofland en docent IVN
Natuurgidsenopleiding & nascholing bij het IVN Gooi.
DR. JAN SEVINK is emeritus hoogleraar fysische geografie en bodemkunde van de Universiteit van Amsterdam
en oud-directeur van het Onderzoeksinstituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van die Universiteit. Hij is zeer actief als onderzoeker van bodems en
landschappen, in het bijzonder in onze regio.

17

Eindelijk een biografie van Jo van Gogh-Bonger
Marcus van der Heide
Theo van Gogh die zijn broer Vincent moreel en financieel
steunde, kreeg in 1999 in het Van Gogh Museum zijn
tentoonstelling Theo van Gogh 1857-1891: kunsthandelaar,
verzamelaar en broer van Vincent.1 Tegelijkertijd
verscheen Kort geluk. De briefwisseling tussen Theo van
Gogh en Jo Bonger, in totaal 101 brieven en briefkaarten.
Hun huwelijksgeluk duurde nog geen twee jaar.
Ongevraagd stond Jo er met kind en de nalatenschap
van beide broers alleen voor. In 2003 kwam Jo zelf in de
picture in het fraaie, tweetalige fotoportret Van Gogh
Museum, Een portret – A portrait met daarin Kunst en
passie: het verhaal van Jo van Gogh-Bonger van de hand
van Bas Heijne. Ruim vijftien jaar later is er nu de officiële
biografie Alles voor Vincent van Hans Luijten, seniormedewerker van het Van Gogh Museum. In dit magistrale
boek staat werkelijk ‘alles over Jo’. Ik kan enkel een tipje
van de sluier oplichten.

Johanna Gezina Bonger (1862-1925), dochter
van de Amsterdamse assuradeur Hendrik Bonger, vestigde zich in mei 1891 in Bussum. Daar
woonde Frederik van Eeden, die in de herfst van
1890 in Parijs de zieke Theo van Gogh had behandeld. Van Eeden publiceerde in de Nieuwe
Gids in december 1890 het ‘eerste’ essay over de
schilder, een geniaal, nagenoeg onbekend Hollands
kunstenaar. Een jeugdvriendin van Jo, Anna Dirks,
getrouwd met de kunstschilder Jan Veth, woonde
ook in Bussum. In hun villa Op den Akker, Park
laan 35, door Jo in haar dagboek op 14-11-1891
Centrum van beschaving, de verzamelplaats van
vele Nieuwe Gidsianen genoemd, legde ze de o
zo belangrijke contacten met schilders en andere
kunstenaars van de Beweging van Tachtig.

Pension Helma, Koningslaan 4
In Bussum, ook gekozen om mijn zoontje gezonde, frisse lucht te geven, begon Jo op advies
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van Anna Dirks (brief 28-12-1890) een pension,
in villa Helma, Koningslaan 4 (huur: f 600 per
jaar). Van Eeden wees Lodewijk van Deyssel in
oktober 1892 op mogelijke inwoning bij Jo: zij
houdt pension en zal geneigd zijn, voor betrekkelijk weinig (b.v. f 40,- ’s maands) je vrouw en zoon
te herbergen. De toekomstige vrouw van Willem
Kloos, Jeanne Reyneke van Stuwe, logeerde,
wanneer zij Kloos in pension Linn in Bussum,
bezocht, soms ook in villa Helma. Kloos schrijft
aan zijn allerliefste honnieponnie: Lief. Ik ben bij
mevr. Van Gogh geweest. Ze was heel aardig, ze
sprak heel hartelijk over je. Ze zal rekenen twee
gulden per dag en je bent er precies veertien dagen
geweest. Ik vind, dat ze het nogal redelijk maakt.2
Nog een – bescheiden – bron van inkomen,
tussen f 10 en f 20 per maand, was voor Jo het
weekblad De Kroniek, dat de culturele/politieke
functie overgenomen had van de Nieuwe Gids
(door Kloos met zijn scheldsonnetten in 1893
naar de ondergang gebracht). De oprichter van

De Kroniek, de socialist Pieter Lodewijk Tak, van
1890-1893 in Bussum wonend, wist daar velen
aan het blad te binden zoals schilder Jan Veth,
literator Frans Coenen, schilder Marius Bauer,
musicus J.C. Hol en architect De Bazel. Jo vertaalde voor het blad feuilletons uit het Frans,
Duits of Engels, en zij deed dit op een wijze, die
bewees dat zij volkomen haar talen beheerste
(Jeanne Reyneke van Stuwe). De vertaler wordt
nooit vermeld, zodat we niet weten, wat Jo
heeft vertaald.

Tentoonstellingen en verkoop

voor een totaal van f 630. Het verhaal van de
tentoonstellingen in binnen- en buitenland is
een van de rode draden in het boek van Luijten. De grote tentoonstelling van 443 schilderijen en tekeningen in het Stedelijk Museum in
1905 bracht de uiteindelijke erkenning van Van
Gogh.3 Er werden negentien schilderijen en vier
tekeningen voor een bedrag van f 19.681,60
verkocht. De prijs van de non-valeurs van f 10
per stuk ging dus in de richting van f 1000 per
stuk! De prijzen zouden daarna alleen maar
stijgen: tien jaar later verkocht Van Eeden zijn
Zaaier voor f 14.000. In een kasboek4 hield Jo
tot haar dood in 1925 de verkoop van bijna 250
schilderijen en tekeningen bij. Het verkoopverhaal van vele honderden Van Goghs is een
tweede rode draad bij Luijten.

Behalve de zorgen voor het kind heeft Theo mij
nog een andere taak nagelaten, het werk van
Vincent ongeschonden te bewaren voor het kind
(dagboek Jo). Ze zat met de ontstellende hoeveelheid (meer dan 600) schilderijen en teke- Huwelijk met Theo van Gogh (1857-1891)
ningen van Vincent, toen non-valeurs, want Van
Gogh was onverkoopbaar tijdens zijn leven. Jo werd lerares Engels en werkte bij een meisVoor de brandverzekering werden 200 schil- jesinternaat in Elburg en een hbs voor meisjes
derijen getaxeerd op f 2000 en een map met in Utrecht. Haar lievelingsbroer was Andries
(1861-1936), die zich
tekeningen op f 600. Al
in 1879 in Parijs vesin december 1891 ging
tigde als assuradeur.
Jo exposeren. Over
Daar leerde hij, fervent
de tentoonstelling in
kunstverzamelaar5, op
Arti (Amsterdam, fede Nederlandse Club
bruari 1892) tekent ze
Theo van Gogh kenaan: Het is een heernen en raakte met hem
lijke avond geweest, iebevriend. In augustus
dereen die ik graag wou
1885 ontmoetten Theo
dat ze ze zouden zien, is
en Jo elkaar voor het
gekomen – Breitner, Iseerst in huize Bonger
raëls, Witsen, Jan Veth,
in Amsterdam. In de
Jan Stricker en Kee Vos,
zomer van 1887 vroeg
Martha van Vloten. Het
Theo haar ten huwelijk,
was stampvol. De menmaar ze wees hem af.
sen vonden ze mooi.
In januari 1889 kwam
Op de ‘eerste’ grote
het toch tot een verlotentoonstelling van 87
ving en in april trouwschilderijen en twintig
den ze. Jo zelf schreef
tekeningen in decemaan Vincent dat ze in
ber 1892 in de Panoraverwachting was: een
mazaal in Amsterdam
Portret Jo (krijt en aquarel), door Johan Cohen
groot nieuwtje […] dat
werden twee schilGosschalk, circa 1905. (coll. Drents Museum,
wij deze winter een baby
derijen, een tekening
Assen).
hopen te krijgen, die wij
en een litho verkocht,
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Vincent zullen noemen als je zijn peetvader wilt
zijn (brief 601). Op 31 januari 1890 werd zoon
Vincent Willem geboren. De jongste zus van
Vincent/Theo, Wil(lemien) (1862-1941) kwam
bakeren.6 Moeder Bonger bleef in totaal zeven
weken.

Jo met Vincent Willem, 1890. (coll . Van Gogh
Museum).

Maar de donkere wolken van de verslechterende gezondheid van Theo hingen boven
hun hoofd. Symptomen van een syfilisinfectie
openbaarden zich al herfst 1886, het zijn zware
zenuwtoevallen schrijft Andries aan zijn ouders. Verlammingsverschijnselen en tekenen
van krankzinnigheid verergerden en na de zelfmoord van Vincent 29 juli 1890 stortte Theo
volledig in, belandde in een Parijse kliniek en
werd uiteindelijk in een dwangbuis op 17 november 1890 overgebracht naar het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen (het latere
Willem Arntz Huis) van dr. Moll in Utrecht. Daar
overleed hij op 25 januari 1891.7

Hertrouwd met Johan Cohen8 (1873-1912)
In 1894 bestelde Jo een portret van Vincentje
bij Isaac Israëls (1864-1934), die zij wel eens in
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de kunstenaarswereld had ontmoet. Isaac was
vrijgezel en ze begonnen een relatie, maar Jo
zette er op een gegeven moment een punt achter: Ik heb nu een eind gemaakt aan ’t ongedecideerde van onze verhouding – Ik wil niet langer
met vuur spelen. Trouwen daar is hij de man niet
voor (dagboek 2-1-1896). In deze jaren dook
ook de jurist/kunstschilder Johan Cohen in
Bussum op, voor les in schilderen en grafische
technieken bij Jan Veth. In 1897 werd hij kunstrecensent bij De Kroniek. Toen hij in de zomer
van 1900 gast was in Jo’s pension, leerden ze
elkaar beter kennen en op 4 oktober 1900 verloofden ze zich. Het huwelijk volgde op 21 augustus 1901. Jo stopte met het pension, zegde
de huur van de villa Helma op en ze lieten de
villa Eikenhof bouwen aan de Regentesselaan
39, ontworpen door Willem Bauer.9
In 1903 verwierf museum Boijmans te Rotterdam de allereerste Van Gogh voor een openbare Nederlandse collectie: De populierenlaan
bij Nuenen (1885). Het benodigde bedrag werd
door 26 kunstminnaars bijeengebracht. Belangrijk was ook de verschijning van Die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst (1904) van
Julius Meier-Graefe, die Van Gogh als een der
grondleggers van de moderne kunst ziet.
In 1904 verhuisden Jo en Johan naar Amsterdam, Brachthuyzerstraat 2/Koninginneweg 77.
Johan stopte als kunstrecensent, want de grote
tentoonstelling van 15 juli tot 30 augustus 1905
in het Stedelijk kwam eraan. Jo organiseerde en
bekostigde deze geheel zelf en Johan schreef
voor de catalogus een biografische introductie.
De toegangsprijs was 25 cent, maar de leden
van de vereniging Kunst aan het Volk, opgericht
door kunstenaars die lid waren van de SDAP
(Jo en haar zoon waren beiden lid), betaalden
10 cent.
De tentoonstelling bracht de doorbraak: Jo
hoefde voortaan minder zelf de boer op, kunsthandelaren, zoals Bernheim (Parijs), Cassirer
(Berlijn) en De Bois (Amsterdam, Den Haag,
Haarlem), musea en verzamelaars klopten bij
haar aan. Het gevolg was: hogere prijzen, maar
dat was voor de puissant rijke Helene Kröller-Müller10 geen enkel probleem. Zij betaalde
bijvoorbeeld De Bois voor Interieur van een res-

taurant (vraagprijs f 1.300 gulden in 1908) in
1912 f 5.000 plus 20 procent opslag.

Bewogen jaren
In 1907 stierf moeder Van Gogh (*1819) op
hoge leeftijd en Vincent Willem ging het huis
uit. Geslaagd voor de hbs begon hij in september met een studie aan de TH in Delft. Aan (de
socialistische dichter) Adama van Scheltema
schreef Jo: ik zal hem onuitsprekelijk missen. De
band tussen moeder en zoon was (en bleef)
hecht: lege-nest-syndroom/moederbinding. In
haar dagboek had Jo op 24 februari 1892 al geschreven: mijn troost en mijn schat, mijn steun,
mijn alles, waar ik me aan vastklem en wat mij
moed geeft om voort te blijven leven.
In 1910 lieten Jo en Johan een zomerhuis in
Laren bouwen, ’t Landthuys in het Rozenlaantje.
Dat was een uitkomst voor Johan, die nu een
tweede atelier ter beschikking had en in Laren
de rust vond, die zijn (zenuw)gestel nodig had.
Na de dood van Jo zou ‘de ingenieur’ (V.W. van
Gogh) zich er blijvend vestigen. Het huwelijk
met een neurotische echtgenoot (hij had smetvrees) had zijn ups en downs.
Op 18 mei 1912 overleed Johan
na een lang ziekbed, slechts 38
jaar oud, hij werd op Zorgvlied
begraven.

Nog een levenstaak:
publicatie van de brieven11
Johan Cohen Gosschalk heeft de
uitgave van Vincent van Gogh.
Brieven aan zijn broeder. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J. van Gogh-Bonger (Amsterdam, 1914) dus niet meer
meegemaakt. Naast haar taak
het werk van Vincent ongeschonden te bewaren voor het kind zag Jo
ook de publicatie van de brieven
als haar levenstaak. Twintig jaar werkte ze aan
de publicatie van de (vaak ongedateerde) brieven, ze schreef er een inleiding bij die de basis vormt voor alle verdere Van Gogh-studies.

Van de 820 brieven die Vincent schreef, zijn er
651 gericht aan Theo en zeven aan Theo en Jo.
Ze beslaan een periode van achttien jaar. Zelf
heeft Jo Vincent alleen in de laatste drie maanden van zijn leven ontmoet en dat slechts drie
keer. De informatie voor haar inleiding heeft
ze behalve uit de brieven dus gekregen uit de
verhalen van Theo en zijn moeder.
Het was niet alleen pour porter le même nom
de mon fils, maar vooral uit marketing oogmerk dat ze teruggreep naar de naam J. van
Gogh-Bonger. De brieven waren overigens bepaald niet ‘volledig’: oninteressante stukken,
citaten uit de Bijbel en gedeelten over seks,
ziekten en onaangename familieaangelegenheden waren geschrapt, iets wat in die tijd gebruikelijk was. Vincent Willem kreeg in Frankrijk over de post deel 1 toegestuurd. Na zes jaar
studie had hij in januari 1914 zijn eerste baan
gekregen in de Hautes-Pyrénées: toezicht houden op de bouw van een waterkrachtcentrale.

Sociaaldemocraat
Tentoonstellingen, verkoop en de uitgave van
de brieven verzorgen: alles voor Vincent, maar bovenal was Jo in hart en
nieren sociaaldemocraat.
Ze werd in 1894 direct lid
van de toen opgerichte
Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij (SDAP).
Toen Gorter het initiatief nam om in Bussum
een SDAP-afdeling op te
richten, meldde ze zich
meteen aan. Ze werd
ook secretaresse van de

Omslag Catalogus Tentoonstelling 1905, met het
toegangskaartje.

21

afdeling Bussum van het Nederlands Comité
voor Algemeen Kiesrecht. Natuurlijk zette ze,
evenals Van Eeden, in 1897 haar handtekening
onder een petitie waarin om meer openbaar lager onderwijs in Bussum werd gevraagd. Vanaf
oktober 1900 recenseerde ze voor het ‘feministische’ tijdschrift Belang en Recht: Orgaan van
de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw
in Nederland. In juni 1901 stond ze op de Bussumse kermis in een tent waarin gepleit werd
voor geheelonthouding.

Thuis bij de Wibauts kon Jo het met name ook
enorm goed vinden met dochter Josina, die
staathuishoudkunde studeerde. Toen Vincent
Willem op een bijeenkomst van de Delftse en
Amsterdamse ‘Sociaal-Democratische Studenten-Vereniging’ Josina Wibaut goed leerde kennen, volgden hun verloving en huwelijk in 1915.
Jo reisde, nadat ze in april 1914 de stoffelijke
resten van Theo in Auvers-sur-Oise naast Vincent had laten herbegraven, met Josina door
naar haar zoon in Zuid-Frankrijk. Ze verbleef
er enkele weken en zette er zich aan de correctie van deel 2 van de brieven. Deel 2 en 3
zouden in de herfst verschijnen. Alle proeven
corrigeerde zij, ook die van de Duitse uitgave [die
tegelijkertijd verscheen], en haar illusie was ook
een Engelse uitgave te bezorgen. Zij had, toen ze
stierf, 265 brieven in het Engels vertaald (Reyneke, noot 2).

Amerika

De huiskamer in de Brachthuyzerstraat 2, eind
1910 – begin 1911 (coll. Van Gogh Museum).

Verhuisd naar Amsterdam was Jo in 1905 medeoprichtster van de Amsterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclub. Om de
veertien dagen hielden de vrouwen in het huis
van Jo een debatavond. Voorzitter was Mathilde
Wibaut, echtgenote van de wethouder van volkshuisvesting Florentinus Wibaut (1859-1936). Jo
en Mathilde zaten op één lijn wat betreft hun
idealen van verheffing van de arbeidersklasse
en verbetering van de arbeidsomstandigheden
van de vrouw. De Proletarische Vrouw, Blad voor
Arbeidsters en Arbeidersvrouwen werd een succes:
het aantal abonnees steeg van 700 in november
1905 naar 19.000 in 1919.
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In oktober 1915 verhuisden Vincent en Josina
naar New York, waar Vincent zijn internationale
carrière voortzette, aanvankelijk bij inkoopbureaus. De internationale handel lag tijdens
de oorlog toch praktisch stil en het was een
goede zaak om de Amerikaanse markt te verkennen en er contacten voor de toekomst te
leggen. Ook nu reisde Jo hen na, in totaal zou
zij twee jaar en acht maanden in Amerika blijven, goed voor haar Engels ook. Ze begon er
aan de vertaling in het Engels van de brieven,
want een Engelse vertaling zou Van Gogh alleen maar meer bekendheid kunnen bezorgen.
In New York hoorde Jo enkele malen Trotski
in het openbaar spreken, wat diepe indruk op
haar maakte. Trotski was, toen hij in Parijs een
communistische organisatie opzette, uitgewezen en als held in New York onthaald.
Uit Nederland kwamen goede berichten, de
respons op de brievenuitgave was goed en De
Bois had in de Haarlemsche Courant de receptie van de Van Goghs vanuit de ‘Bussumsche
voorraadschuur’ uit de doeken gedaan. In 1917
verscheen de Catalogus van de schilderijenverzameling van Mevrouw H. Kröller-Müller. Deze
begon in Den Haag te exposeren en bezat op

dat moment 73 Van Goghs op een totaal van
408 werken.
In januari 1918 openbaarden zich bij Jo de
eerste tekenen van Parkinson: kramp in haar
hand. Een paar maanden later dicteerde ze
brieven. Ze nam daarvoor een hulp in dienst,
die ook meehielp bij het vertalen van de Van
Gogh-brieven.
Vincent en Josine zaten in 1918-1919 ook nog
een jaar in Kobe (Japan): Jo bekeek hun post en
stuurde deze zo nodig door. In september 1919
bezochten vader en moeder Wibaut Josina en
Vincent nog in Amerika. Het ging helemaal niet
zo goed met Josina na een borstamputatie vier
jaar eerder. In januari 1920 keerden Vincent en
Josina terug naar Amsterdam. Vincent werd
raadgevend ingenieur van het Organisatie Ad-

Verbouwing van ‘’t Landthuys’ aan het Rozen
laantje 12 (tegenwoordig 20) te Laren, in opdracht
van V.W. van Gogh, circa 1926-1930 (coll.
Stadsarchief Amsterdam).

vies Bureau, dat hij oprichtte met zijn vroegere studiegenoot Ernst Hijmans. Ze kregen
veel opdrachten van de overheid en van binnen- en buitenlandse bedrijven. In 1934 zette
hij de zaak alleen voort op de Herengracht 209
in Amsterdam.

De laatste jaren
Na Jo’s terugkeer vonden de eerste exposities in Amerika plaats. De verkoop was echter
slecht, de pers begreep Van Goghs moderniteit
niet. Ook het boek van Meier-Graefe, Vincent
van Gogh. Der Roman eines Gottsuchers (1921)
was een deceptie voor Jo. Het geromantiseerde
boek was een succes en werd in het Engels en
Frans vertaald, maar Ach, het is er allemaal zoo
naast. Het was allemaal zoo heel anders,
verzuchtte ze in De Telegraaf. Onvergeeflijk was bijvoorbeeld het feit dat de
auteur had gesuggereerd dat Theo na
zijn huwelijk niet langer voor Vincent
had kunnen zorgen.
Haar drie kleinkinderen12 waren een
grote troost in deze laatste jaren. Intussen kreeg Jo steeds meer last van Par
kinson. Ook nu riep ze de hulp in van
een jonge secretaresse die ook hielp
met de Engelse vertalingen. Bij de afrekening van de Duitse uitgave van de
brieven betoonde ze zich een ‘harde
zakenvrouw’. De contacten en tentoonstellingen in Engeland verliepen soepeler, wat de verkoop vergemakkelijkte.
Een van de laatste schilderijen die ze
voor haar dood verkocht, was een van
haar twee versies van de Zonnebloemen. Ze verkocht dit schilderij aan de
National Gallery in Londen, voor slechts
f 15.000 gulden, als sacrafice for the sake
of Vincent’s glory (brief aan de directie
van het museum).
Zelf maakte ze nog een specificatie van
alle tekeningen die ze thuis had, terwijl
de jurist Jacob-Baart de la Faille bezig
was met het samenstellen van een oeuvrecatalogus.13 Op 2 september 1925 stierf Jo Bonger
in haar Larense buitenhuis. Ze werd begraven
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‘De Zonnebloemen’
(1889) (coll. National
Gallery, Londen,
waarvan Jo en Vincent
Willem na meer dan
dertig jaar node afstand
deden. Het andere
schilderij is tot op de
dag van vandaag een
van de publiekstrekkers
in het Van Gogh
Museum.

op Zorgvlied naast haar tweede man Johan Cohen Gosschalk. Op de steen staat haar tweede
naam Gezina verkeerd gespeld als Gesina, en
ook het geboortejaar klopt niet: dit moet 1862
zijn in plaats van 1863.

Het Van Gogh Museum
Ongevraagd, zoals zijn moeder in 1891 was
overkomen, zat erfgenaam ‘de ingenieur’ met
een gigantische Van Gogh-collectie. Eén wens
van zijn moeder werd in 1927 vervuld: de eerste
twee delen van The letters of Vincent van Gogh
to his brother. 1872-1886 verschenen. In 1931
stond Vincent Willem 287 Van Gogh-werken
en negentien werken van contemporaine kunstenaars in bruikleen af aan het Stedelijk Mu-

seum in Amsterdam. In 1962 werd de Vincent
van Gogh Stichting opgericht: Vincent Willem
verkocht de hele collectie (ook de bruiklenen
aan het Stedelijk) aan deze stichting. Het rijk
betaalde er ruim f 18,4 miljoen [€ 8,3 miljoen]
voor en nam de taak op zich een museum te
bouwen voor de nieuwe collectie. Ruim tien jaar
later, op 2 juni 1973, werd het Rijksmuseum Vincent van Gogh door Vincent Willem geopend.
Het blijft een raadsel waarom Jo’s zoon in zijn
openingstoespraak geen enkele keer de naam
van zijn moeder liet vallen, van Johanna, de
vrouw die Vincent van Gogh beroemd maakte.14
Sinds 2012 is een aparte wand in het museum
gewijd aan de rol die Jo en haar zoon († 1978)
hebben gespeeld in de zorg voor de collectie.

Hans Luijten, Alles voor Vincent. Het leven van Jo van Gogh-Bonger. Amsterdam,
Uitgeverij Prometheus, 2019, 624 p.; ISBN 9789044641660. Prijs: € 35.
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Noten
1. In het Van Gogh Museum van 24 juni-5 september
1999 en in Musée d’Orsay te Parijs van 27 september 1999-9 januari 2000. De tentoonstelling
presenteerde het leven en werk van Theo van Gogh
in de context van de Franse kunstmarkt.
2. Het P.S. in haar antwoordbrief luidt: Hierbij een
bankbiljet van f 25,- voor mevrouw van Gogh en f 3,in postzegels, anders moet ik je een postwissel sturen.
Prettig dat ze hartelijk over me sprak (p. 172). Jeanne
publiceerde in 1932 in de Nieuwe Gids ‘Theo en
Vincent van Gogh’ (opgenomen in Contactblad
Historische Kring Bussum, jrg. 8, nr. 2, september
1992). De openingszin is: Alles om, van en aan een
beroemd man is belangrijk.
3. Hoewel niet iedereen overtuigd was. Kunstverslaggever Loffelt bijvoorbeeld schreef in Het Nieuws
van den Dag: ’t Is een schandaal om zulk prulwerk
te durven exposeeren (Luijten, p. 305). Classicus/
componist Diepenbrock vond Van Gogh een treurig
voorbeeld van een echt ‘mislukt’ genie (brief 5-8-1905
aan Johanna Jongkind; niet in Luijten).
4. Het Van Gogh Museum publiceerde het in 2002
als The accountbook of Theo van Gogh and Jo van
Gogh-Bonger, bezorgd door Chris Stolwijk en Han
Veenenbos. De slotconclusie van kunsthistorica
Irene Meyjes in haar studie Johanna van Gogh-Bonger: kunsthandelaar? (2007) is Joanna zonder reserve
te beschouwen als volwaardige kunsthandelaar met
ideële (en niet commerciële) motieven. Luijten (p.
480) voegt hier aan toe, dat verkopen ook alles te
maken had met de socialistische opvatting dat het
zien van kunst het volk kon verheffen.
5. Bonger kreeg in 2009 zijn tentoonstelling in het
Van Gogh Museum: Odilon Redon en Emile Bernard,
meesterwerken uit de collectie van Andries Bonger.
6. Luijten, p. 135 vlgg. Zie verder Willem Jan Verlinden, De zussen van Van Gogh (Amsterdam, 2016).
De andere zussen zijn Anna (1855-1930) en Lies
(1859-1936).
7. Na een zelfmoordpoging werd in 1895 ook Willem
Kloos in dit gesticht opgenomen. Het medisch dossier van Theo dook in het Van Gogh-jaar 1990 op in
Utrecht. Diagnose: dementia paralytica ten gevolge
van syfilis. Het verslag van de laatste vier dagen ontbreekt, zodat niet duidelijk is of Theo, evenals Vincent
en Willem Bauer (noot 9), zelfmoord gepleegd heeft.
8. Bij K.B. november 1902 konden de kinderen Cohen

de naam Gosschalk, de achternaam van hun moeder, aan hun naam toevoegen. Najaar 1991 was de
tentoonstelling Johan Cohen Gosschalk 1873-1912 in
het Drents Museum in Assen.
9. Willem Bauer (1862-1904), de architect van Walden, was patiënt van Fredrik van Eeden, die zijn depressies (syfilis) behandelde. Hij woonde, evenals
meer patiënten van Van Eeden, tussen december
1897 en juni 1898 in villa Helma.
10. Zie Eva Rovers, De eeuwigheid verzameld. Helene
Kröller-Müller (1869-1939) (Amsterdam, 2010).
Helene nam Van Gogh-kenner Bremmer in dienst
en tussen 1907 en 1920 werden meer dan 80 schilderijen van Vincent van Gogh aangekocht, de basis
van het latere Kröller-Müller Museum in Otterlo. De
twee vrouwen hebben elkaar nooit ontmoet: Jo met
haar sociaaldemocratische ideeën had zeker geen
behoefte aan contact met het schatrijke echtpaar.
11. De definitieve, ‘wetenschappelijke’ uitgave is van
2009: Vincent van Gogh, De brieven. De volledige,
geïllustreerde uitgave, bezorgd door Leo Jansen,
Hans Luijten en Nienke Bakker (Brussel, 6 delen;
er is ook een Engelse editie).
12. Het tweede kleinkind Johan (1922-2019) trouwde
in 1956 met Anna Vonhoff. Ze kregen in 1957 zoon
Theo, die in 2004 op brute wijze vermoord werd.
13. De oeuvrecatalogus verscheen in 1928: Vincent
Willem bezat toen 595 werken, Bremmer en zijn
kring (de Kröller-Müllers en anderen) 486 en Nederlandse particulieren en musea 77. In het buitenland bevonden zich 513 Van Goghs. Een totaal van
1671 gelokaliseerde werken, min of meer gelijkelijk
verdeeld over schilderijen en tekeningen. In haar
kasboek had Jo 192 verkochte schilderijen en 55
tekeningen aangetekend (Luijten, p. 477).
14. Titel van een bedenkelijke vie romancée van Silke
Riemann en Ben Verbon (Amsterdam, 2014; vertaling uit het Duits). Een tekst als Theo waardeerde
de teksten van Kloos, Verwey en Van der Goes, en
Johanna hield van de gedichten van de enige vrouw
van de literaire beweging [van Tachtig], Helene Swarth,
het ‘zingende hart van Holland’ getuigt bepaald niet
van jarenlang uitvoerig literatuur- en archiefonderzoek
(flaptekst). Van Eeden wordt de huisarts (hypnose)
van Jo, een (hoofdrol van) Aletta Jacobs komt bij
Luijten niet voor en het huwelijk met Johan in de
Vrede(s)kerk [van 1914] is een anachronisme. Recensie in Trouw 25-10-2014: krommetenenromantiek.
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Katholiek in de Republiek
Een meeslepend boek over een religieuze minderheid

1

Henk Michielse
In 2013 werd de bundel Geuzen en papen. Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem ca.
2
1550-1800 ten doop gehouden. Deze bundel was het resultaat van een zevenjarig TVE-project,
waarin werd onderzocht hoe in alle plaatsen in onze regio (behalve Muiden) de Reformatie was
verlopen en hoe katholiek en protestant daarna met elkaar omgingen. Nu is er een prachtig
boek verschenen, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid
1570-1750, waarin nu eens niet de Katholieke Kerk als organisatie centraal staat, maar de
belevingswereld van individuele katholieken, een heel mooi aanvulling op Geuzen en papen.

Een religieuze minderheid
Wil je de wijze waarop individuéle katholieken
met hun nieuwe positie omgingen kunnen begrijpen, dan is het natuurlijk nodig je te realiseren, wat die nieuwe positie als religieuze
minderheid precies betekende. Voor lezers van
Geuzen en papen zal dat geen probleem zijn;
dat boek zit vol voorbeelden van hoe dat tussen Vecht en Eem verliep. Carolina Lenarduzzi
geeft er in de Inleiding op haar boek Katholiek in
de Republiek een korte maar beeldende schets
van. Ach wat een verdriet, wat een tranen citeert
zij uit een gedicht uit 1582. Sinds circa 1580
werden allerlei antikatholieke ordonnanties uitgevaardigd, die de grondvesten onder het bestaan
van overtuigde katholieken deden schudden.
Alles wat publiekelijk katholiek was, werd
in de ban gedaan. Opvattingen en rituelen
van katholieken werden als paepse superstitiën
ende afgoderie verketterd. In hun kerken werden geen missen meer opgedragen, de altaren
afgebroken, hun kloosters gesloten. Er waren
geen heiligendagen meer, geen grote stadsprocessies en geen religieuze gildefeesten. En wat
vooral rampzalig was: de priesters mochten
de sacramenten niet meer toedienen, waardoor de katholieke gelovigen verstoken waren
van de toegang tot hun zielenheil, vooral via
het sacrament der stervenden. Ze moesten het
voortaan doen met geheime huiskerkjes zoals
er in Naarden3 een was en later met hun schuil-
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kerken in boerenschuren. De Unie van Utrecht
garandeerde gewetensvrijheid, maar dat was
voor katholieken niet genoeg. Het katholicisme
is immers, citeert Lenarduzzi de bondige formulering van de (protestantse) hoogleraar
Van Deursen, niet een manier van denken maar
van leven. Ook in bestuurlijk-maatschappelijk
opzicht werden katholieken gekortwiekt. Ze
mochten geen politieke ambten meer vervul-

1. Omslag van ‘Katholiek in de Republiek’
door Carolina Lenarduzzi.

len en vaak werden ze gewantrouwd als handlangers van de vijand. Kortom: op alle fronten
werden katholieken, aldus Lenarduzzi, van het
middelpunt naar de zijlijn van de samenleving
verdreven.

Glippers
Om de persoonlijke belevingswereld van katholieken te kunnen onderzoeken, heb je natuurlijk
wel speciale bronnen nodig. Carolina Lenarduzzi
heeft ze in overvloed opgedolven, waaronder
zeer verrassende: dagboeken, gedichten, pamfletten, kronieken, levensbeschrijvingen van martelaren, verhalen over bekeerlingen, Nederlandstalige
liedbundels, een nieuwe muziekcultuur, schilderijen
van de vroeger zo rijkelijk ingerichte kerken, zoals
die van Saenredam (afb. 2), familieportretten,
stiekem bezochte bedevaartplaatsen en herinneringen aan de vroeger luisterrijke processies, maar ook
kleding en lichaamshouding. Lenarduzzi weet ze
allemaal op buitengewone wijze aan het spreken
te krijgen. Er blijkt uit dat de katholieken geen
passieve slachtoffers waren, zoals in de oudere
katholieke geschiedschrijving het gebruikelijk
beeld is, maar actieve vormgevers van een eigen katholieke cultuur.
De katholieke gemeenschap veranderde van
de ene dag op de andere van mainstream naar
marginale cultuur. Welke speelruimte hadden
katholieken, zowel in theorie als in praktijk?
Hoe die speelruimte benut werd, kunnen we
lezen in bij Lenarduzzi. Aan de hand van een
drietal notabele katholieke families laat zij zien,
hoe individuele katholieken hun plaats zochten binnen een door calvinisten overheerste
samenleving. Ze beschrijft drie katholieke notabelen, die het land verlieten en daarna al dan
niet terugkeerden, de glippers, zoals ze al in hun
eigen tijd werden genoemd. Zo waren er die
eerst liever in ballingschap gingen dan onder
het juk van ketters te moeten leven, zoals de
Amsterdamse regent Joost Buijck, en dan naar
de Republiek terugkeerden en bij hun nazaten
de herinneringen aan de oude katholieke tijden
levend hielden. Generaties later waren die nazaten nog steeds overtuigd katholiek.
Er waren er ook die vanwege het behoud van

hun maatschappelijke positie heel lang een
crypto-katholiek leven leidden om op hun sterfbed helemaal terug te keren in de schoot van
de moederkerk, zoals de eveneens voorname
Leidse advocaat Cornelis van Veen, die na met
zijn gezin gevlucht te zijn naar veiliger oorden,
in 1577 terugkeerde en de vereiste eed van
trouw aan Willem van Oranje aflegde. Daartegenover stonden dan weer katholieken die fanatiek aan hun oude geloof vasthielden en tot
geen enkel compromis bereid waren, zoals de
Haagse advocaat Franciscus Dusseldorpius,
die priester werd in de Hollandse Zending en
zich als balling in zijn Annales voortdurend als
ketterhater manifesteert.
De katholieken ontwikkelden daarbij ook
verschillende herinneringsculturen, onderscheiden manieren, waarop zij zich het verleden
toe-eigenden (afb. 2, 3, 4). Die herinneringen
zijn te vinden in een veelvoud aan bronnen:
gedenkschriften, gedichten, schilderijen, muziek,
het landschap en het straatbeeld, bronnen, waardoor ook andere katholieken dan de elite aan
het woord kunnen komen. Centraal stonden
dié aspecten van het katholieke leven die door
de gereformeerden het felst bestreden werden,
zoals eucharistiewonderen, heilige plaatsen en
objecten, processies. Ook hier had je hardliners
die bijvoorbeeld luidkeels katholieke liederen
zongen tegenover gematigden, die openlijk
vertoon afwezen.

Priesterlijk gewaat of boerencleederen
De katholieken moesten zich in de nieuwe
Republiek opnieuw uitvinden. Prof. Schutte
noemde het slothoofdstuk van Geuzen en papen niet voor niets Geus en Paaps – protestant
en katholiek geworden.4 Niet alleen de protestanten, maar ook de katholieken moesten weten wie zij waren en wilden zijn. Tegenover
hun vanzelfsprekende manier van leven van
vóór de Reformatie zagen zij zich nu gedwongen te bepalen, wát ze van hun oude cultuur in
de nieuwe omstandigheden het meest zouden
willen benadrukken.
Het waren in het bijzonder materiële cultuur
en religieuze muziek waarmee de katholieken
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zich tegenover de gereformeerden positioneerden, zowel om hun eigen identiteit te versterken als de protestantse tegenstander te
bestrijden. Lenarduzzi zegt het heel mooi: Op
terreinen waarop ze monddood waren gemaakt,
lieten zij deze instrumenten voor zich spreken.
De gekoesterde materiële cultuur betrof verschillende zaken. Katholieken waren en bleven
zeer gehecht aan kruisbeelden, Mariabeelden,
wijwaterbakjes, rozenkransen, relieken, al was
daar vóór de Reformatie in eigen kring al verzet
tegen gekomen zoals bij de beweging van de
Moderne Devotie5 (overigens niet besproken
in Lenarduzzi’ s boek), die streefde naar een
meer persoonlijke verhouding tot God en al
helemaal natuurlijk bij de Reformatoren. Zo is
op een schilderij betreffende de Amsterdamse
stadsarmenzorg bij een arm gezin te zien, dat
er een afbeelding van het kruis en het mirakel
van Amsterdam aan de muur hangt. Bijzondere aandacht en verering waren er uiteraard
ook voor de treffelicke reliquien, enerzijds de
relikwieën die gered waren uit Beeldenstorm
en Hervorming en anderzijds relikwieën van
nieuwe martelaren zoals die van Gorkum.
Opmerkelijk is wat we bij Lenarduzzi kunnen
lezen over het lichaam als religieuze tempel. Er
bestond een bijzondere relatie tussen kleding
en identiteit. Zo hadden de rijkelijk bewerkte
misgewaden in de ogen van katholieken een
religieuze betekenis, alles ter ere Gods, terwijl
de protestanten er niet meer dan menselijke
pronkzucht in zagen. Priesterdracht en kloosterhabijten werden door de protestantse overheid rigoureus verboden. Priesters mochten
zich lange tijd niet in de Republiek vertonen;
die er wel waren (zie voor ons gebied weer Geuzen en papen) gingen vermomd, bijvoorbeeld
in boerencleederen, door de straten. Maar in de
eredienst in de katholieke schuilplaatsen droegen zij, zoals blijkt uit allerlei processen-verbaal, wel hun miskleren. In portretten van
overleden hogere geestelijken uit de Hollandse
Zending werden ze afgebeeld op een fictief
2. Pieter Saenredam, ‘Interieur van de Bavokerk
Haarlem met het oude orgel met katholieke versiering’, 1636 (coll. Rijksmuseum, Amsterdam).

praalgraf en gewone priesters op hun sterfbed
in hun misgewaden. Ook voorname leken lieten zich en hun gezin graag portretteren met
katholieke tekens zoals een kruisje om de hals
of een rozenkrans in de hand (afb. 3).
Een belangrijke rol werd vervuld door de zogeheten klopjes, vrome ongetrouwde vrouwen,
die zich geheel in dienst stelden van de kerk
en de steunpilaren werden van de katholieke
gemeenschap, zoals we ook tussen Vecht en
Eem hebben gezien, en die vaak belangrijker
waren dan de zeldzame priesters. Religieuze
kleding was verboden, maar de klopjes slaagden er toch in door eenvoudige en eenvormige
zwarte kledij met een wit mutsje zich ostentatief als katholiek te manifesteren zonder de wet
te overtreden.

Soetigheit des gesank
In de protestants geworden kerken was het
stil geworden. De katholieke kerkmuziek begeleid met uitbundig orgelspel was vervangen
door eenstemmig gezang zonder begeleiding
van het orgel, dat volgens de nieuwe kerk gans
afgheset behoorde te wezen, al kwam aan het
eind van zeventiende eeuw stilletjes aan terug.
De doorgewinterde katholieke dichter Cornelis Plemp slaakt in het autobiografische, aan
zijn geliefde vaderstad Amsterdam gewijde,
gedicht De Patria weemoedige verzuchtingen
over wat verloren ging. Hij mist de kerkklokken die vroeger voortdurend op welklinkende
wijze de eeuwigheid hadden verheerlijkt. Hij mist
de melodieuze liederen die de hoogmis hadden
opgeluisterd. Hij mist de katholieke klanklandschappen die er altijd waren, ook op straat waar
de talrijke processies met gezang werden opgeluisterd en klokken werden geluid als iemand
werd begraven. In tegenstelling tot de gereformeerde muziekpraktijk na de Reformatie is de
katholieke muziekcultuur nog nooit systematisch beschreven; Carolina Lenarduzzi doet dat
in haar boek nu voor het eerst.
Ondanks de maatregelen van de gereformeerde overheid verdwenen de katholieke
klanken trouwens niet. Predikanten en kerkenraden klaagden regelmatig over de levendige
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3. Gerrit Pietersz.
De Jong, ‘Familie
op bedevaart bij
de kapelruïne
van Heiloo’, 1630
(coll. Museum
Catharijneconvent,
Utrecht).

musiecken tijdens stiekeme paapse bijeenkomsten. Lenarduzzi vraagt zich af, hoe het klonk
om katholiek te zijn in de Republiek en welke
functie muziek kreeg in de geloofsbeleving van
de individuele katholieken. Welke emotionele
betekenis had sacrale muziek voor hen? Op
welke wijze bezonnen zij zich op de betekenis
van sacrale muziek, die immers, zoals hun hele
religieuze leven, van een vanzelfsprekendheid
was veranderd in een omstreden medium? Hoe
zetten zij de muziek in bij hun omgang met de
gereformeerden? Voor de katholieke kerckelicke
sang waren ook nu weer de klopjes heel belangrijk; zij leerden het notenschrift en het zingen
van het gregoriaans en meerstemmige Latijnse
gezangen en organiseerden doorgaans ook de
kerkkoren.
In de verhouding tot de buitenwereld was er
ook hier weer niet één strategie. Er waren er
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die muziek gebruikten om de protestanten uit
te dagen. Een predikant klaagde over de ongehoorde brutaliteit van de papen; ze zingen
harde choorsangen als sy vergadert sijn, so over
leyt (luid), dat men langs de straet gaande, haar
singen wel 3 ofte 4 huisen verre hooren kan. Anderen probeerden om juist met muziek een
brug te slaan naar de gereformeerden en zelfs
om hen te bekeren. Weer anderen keurden het
scherp af, als katholieken de protestanten met
muziek provoceerden; de kwetsbare vrijheid
die de katholieken genoten zou door diergelijke terginge (…) kunnen besnoeit worden. Zo
schreef verrassenderwijs de ‘ketterhater’ Dusseldorpius negatief over de katholieken van Ankeveen, omdat ze in 1605 niet alleen met luid
klokgelui tot de mis hadden opgeroepen, maar
ook uit volle borst de vespers hadden gezongen. Lenarduzzi formuleert het weer heel mooi:

Het muzikale perspectief laat de meerstemmigheid van de katholieke gemeenschap alleen maar
luider klinken.

Zuid versus noord
In het derde en laatste deel van Katholiek in de
Republiek kunnen we lezen over een drietal onderwerpen, die niet zo veel met elkaar van doen
hebben. Allereerst de katholieken in de zogeheten Generaliteitslanden, met name Brabant.
Dan de zielenvisserij in gereformeerde wateren;
protestanten die zich tot het katholicisme bekeerden. En tot slot de twisten in de katholieke
kerk, die uitliepen op de scheuring tussen Ouden Rooms-Katholieken.
Brabant was relatief laat onder de Republiek
gekomen; pas bij de Vrede van Münster in 1648
werd deze aansluiting definitief beklonken. Anders dan de andere gewesten in de Republiek
kreeg Brabant geen eigen bestuur, maar werd
het net als delen van Limburg geregeerd vanuit
Den Haag door de Staten-Generaal, vandaar de
naam Generaliteitslanden. Alle bestuurders en
ambtenaren waren ‘Hollandse’ protestanten.
Objectief gezien was de positie van de Brabantse katholieken zo nog slechter dan die
van hun geloofsgenoten in de rest van de Republiek. Maar subjectief lag dat heel anders.
De katholieken in Brabant voelden zich net zo

4. Katholieke bedevaart naar het Sint-Janskerkhof,
waar de middeleeuwse Sint-Vituskerk van Laren
had gestaan en waar de Larense katholieken hun
doden bleven begraven.

onderdrukt en vervolgd als hun geloofsgenoten
in het Noorden, maar ze gedroegen zich veel
mondiger; ze beleden hun geloof heel openlijk
en durfden predikanten en de gereformeerde
overheid telkens te provoceren. Allereerst natuurlijk vanwege hun grote aantal. Daarom
trad de overheid vrij terughoudend tegen hen
op. Vervolgens grensden de Generaliteitslanden aan de katholieke Zuidelijke Nederlanden,
waarmee ze het contrareformatorische katholieke revival gemeen hadden. Zo werden de
Brabanders een ander soort katholieken dan
die in het Noorden, minder accomoderend en
assertiever in het doordrijven van hun katholieke
opvattingen, concludeert Lenarduzzi. Niet de
katholieken, maar de gereformeerden moesten
zich hier accomoderend gedragen, wilden ze
een rustig leven kunnen leiden.

Zielenvisserij en broedertwist
Het laatste hoofdstuk van Katholiek in de Republiek gaat over twee tegendelen, aan de ene
kant protestanten die ondanks de grote voordelen van het gereformeerd zijn toch katholiek werden, en aan de andere kant de twisten
die de katholieke kerk in Nederland uit elkaar
scheurden. Wat de katholieken bij de zielenvisserij vooral inzetten, waren zaken die voor hen zelf
ook essentieel waren: duiveluitdrijving, wonderen,
heiligen en de sacramenten, vooral de laatste
sacramenten op het sterfbed. De waarde van
exorcisme werd bijvoorbeeld breed uiteengezet door een Baarnse pastoor, die een aantal
spectaculaire duivelsuitdrijvingen uit de jaren 1588-1589 op zijn naam had staan. Voor
katholieken bewezen wonderen, dat God aan
hun kant stond. Wat de betekenis was van de
laatste sacramenten werd onder andere geïllustreerd door het bekeringsverhaal van de
zus van een Haarlems klopje, die haar hele
leven opstinaet bij haer ketterye was gebleven,
maar op haar sterfbed het zekere voor het
onzekere nam en met grote devotie het Heilig Oliesel ontving als of zy haer leeven katolyk
gheweest hadt.
Lenarduzzi geeft aan, dat we heel weinig verhalen van bekeerlingen hebben over hun terugkeer
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naar de moederkerk, in tegenstelling tot verhalen over bekeerlingen. Zo blijft wat de bekeerlingen bewoog, in het duister. Zelfs de bekendste bekeerling naar het katholicisme, de prins
der Nederlandse dichters, Joost van de Vondel,
heeft zich er nooit expliciet over uitgelaten. De
publicitaire waarde van de verhalen over bekeringen was overigens heel groot. Ze werden ostentatief uitgebazuind. Een grote vis in dit verband was de bekering van een familielid van de
Oranjes, Jan van Nassau-Siegen, in 1613.
Tot slot de scheuring tussen de zogenoemde
Jansenisten en de overgrote meerderheid van de
Rome-getrouwe katholieken, een scheuring die
ook in Hilversum speelde en in andere Gooise
plaatsen doorwerkte. Wie precies wil weten hoe
dat in onze regio verliep, kan terecht in Geuzen
en papen en dan in het bijzonder het hoofdstuk
Strijd in Hilversum.6 In het kort gaat het hierom.
Sinds het einde van de zeventiende eeuw werd
de katholieke gemeenschap in Nederland verscheurd door een bittere tweevoudige twist over
het zogeheten, door Rome veroordeelde, ‘Jansenisme’ én het verzet van een deel van de clerus
tegen een te grote bemoeienis van Rome met
de vaderlandse kerk. Hét Jansenisme bestond
niet. Maar er was wel een mentaliteit die verwant was aan de strenge interpretatie van de
kerkvader Augustinus door bisschop Jansenius,
de naamgever van het Jansenisme. Beide elementen vloeiden samen in één beweging: een
flink deel van de wereldpriesters was zowel sterk
doordrongen van de strenge, rigoristische mentaliteit die onder de term Jansenisme begrepen
wordt, als afkerig van de dwingende bemoeienis
van Rome met de Nederlandse katholieke kerk,
terwijl orde-priesters, met name de jezuïeten,
gericht waren op de wereldkerk en veel minder
streng waren. Dit conflict liep in 1723 tenslotte
uit op de afscheiding van de Oud-bisschoppelijke
Clerezij en de vorming van de Oud-Katholieke
Kerk, waarbij de overgrote meerderheid van de
leken overigens Rome en zijn priesters trouw

bleef, ook in het Gooi. Lenarduzzi geeft niet
alleen een indringende schets van dit conflict,
maar gaat daarna nog in op de vraag, hoe leken
naar dit conflict keken en wat het voor individuele katholieken kon betekenen.
Toen de scheuring eenmaal haar beslag had
gekregen, kwamen de katholieken weer in rustiger vaarwater. Langzaamaan schoven de katholieken in het Noorden qua zelfbewustzijn in
de richting van hun Brabantse geloofsgenoten.
Vanaf halverwege de achttiende eeuw, concludeert Lenarduzzi, gingen ze een grotere ruimte
voor zichzelf opeisen en beschouwden zij zich
tegelijkertijd meer als volwaardige burgers van
de Republiek.

Noten
1. Met dank aan Peter Korver en Ruud Hehenkamp,
met wie ik Katholiek in de Republiek besprak, voor
hun waardevolle opmerkingen.
2. Henk Michielse, Jan Out, Gerrit Schutte (red),
Geuzen en papen. Katholiek en protestant tussen
Vecht en Eem ca. 1550-1800, Hilversum 2013.
3. Geuzen en Papen: Henk Michielse, ‘Tussen Grote
Kerk & Schuilkerk. Calvinist en Catholyck In Naarden in de zeventiende en achttiende eeuw’.
4. Geuzen en papen: Gerrit Schutte, ‘Geus of paaps
– protestant en katholiek geworden. Slotbeschouwing’.
5. Zie hiervoor bijvoorbeeld Geuzen en papen: Henk
Michielse, ‘Geen begeerde van keel en buik. Opkomst en ondergang van de laatmiddeleeuwse
kloosters tussen Vecht en Eem ca. 1400-1579’. Die
kloosters behoorden alle zeven tot de beweging
van de Moderne Devotie.
6. Geuzen en papen: Ineke de Ronde, ‘Strijd in
Hilversum. Calvinist tegen katholiek, katholiek
tegen katholiek’.
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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Halifax JB803: de bommenwerper in de
Noordpolder

Guus Kroon

Op zaterdag 21 juni 2003 werd in de Noordpolder bij Muiden na ruim 60 jaar het eerste
stuk metaal van de Britse bommenwerper Halifax JB803 teruggevonden die hier op 1 mei
1943 neerstortte. Dit viermotorige toestel was op 30 april 1943 om 23.53 uur Nederlandse
tijd opgestegen van de vliegbasis Elvington in Yorkshire, Engeland. Aan boord waren
zeven bemanningsleden: Gordon Watson, piloot (20) uit Dorset, Engeland, Arthur Edward
Parsons, navigator en flying officer (27) uit Ontario, Canada, Ian Douglas Crawford,
boordwerktuigkundige (21) uit Argyll, Schotland, Raymond Sheperd, mitrailleurschutter in
de staartkoepel (21) uit Great Yarmouth, Engeland, Leon Hannam, mitrailleurschutter en
bommenrichter (22) uit Londen, Engeland, Thomas Deuel Scarff, mitrailleurschutter (23)
uit Manitoba, Canada en William Robert Louth, telegrafist (29), getrouwd en afkomstig uit
Leicester, Engeland. Hun bestemming was: Essen, Duitsland.

Omstreeks 02.26 uur werd het
vliegtuig onderschept door de
Duitse Messerschmidt BF110
nachtjager van Oberfeldwebel Heinz Vinke. De Halifax JB803 werd geraakt en
kwam in de problemen. De
piloot probeerde een plek te
vinden om een noodlanding
te maken. Hij cirkelde bijna
20 minuten rond, voordat
hij een geschikte plek vond in
de Noordpolder tussen Muiden en Muiderberg. Omstreeks
2.45 uur zette hij de noodlanding
in en raakte de zachte poldergrond.
Het toestel explodeerde en viel brandend in
stukken uiteen in het land van boer Frans Nell.
Deze ging samen met de Muider huisarts A.F.
Hakman en politieman Hillebrand ’s nachts bij
het wrak kijken. Ze vonden de piloot Watson en
mitrailleurschutter Scarff bij het wrak, dood. In
de daaropvolgende dagen spoelden de andere
bemanningsleden aan langs de kust van Mui-

den. Parsons, Hannam, Crawford
en Sheperd waren met hun parachutes uit het vliegtuig gesprongen, toen het nog kon.
Ze dreven echter af naar
het IJsselmeer en verdronken in het koude water. Ze
werden begraven op de Algemene begraafplaats in
het Muiderbos, ’s avonds
na spertijd. Het zevende bemanningslid Louth wordt nog
altijd vermist. In de buurt van
de spoorbrug bij Weesp werd
kort na de crash een zwaargewonde
man in een Brits uniform, maar zonder papieren, gevonden. Hij werd naar het
Burgerziekenhuis in Amsterdam gebracht waar
hij, zonder bij kennis te zijn geweest, op 13 mei
1943 is overleden. Hij ligt als onbekende soldaat
begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam.
Halifax bemanningslid A.E. Parsons.
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Het wrak van de Halifax JB803 werd tijdens
de oorlog geborgen. Met het paard van Nell
werden de wrakstukken uit het land op aanhangers op de weg gebracht. De aanhangers wer-

Omslag van het boekje ‘De bommenwerper in de
Noordpolder’ door Guus Kroon.

den aan een vrachtwagen gekoppeld en naar
Weesp vervoerd, waar ze op de trein werden
geladen. Na de oorlog heeft boer Nell nog wel
eens wat kleine stukken gevonden. De gaten in
het land werden opgevuld met huisvuil van de
nabijgelegen vuilstortplaats.

De berging van de laatste motor; 2003
De gemeente Muiden adopteerde de oorlogsgraven. Ieder jaar vindt er op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Burgemeester
Koops van Muiden lichtte via het Rode Kruis
de nabestaanden in. In 1985 en 1986 schreef
de Weesper journalist Dick van Zomeren in
het weekblad Muider Post twee lange artikelen over de bommenwerper, onder de titel:
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‘Er stortte een vliegtuig neer tussen Muiden
en Muiderberg’. De Muider amateurhistoricus Guus Kroon publiceerde op 1 mei 1992
een boekje in eigen beheer: De bommenwerper
in de Noordpolder, gebaseerd op gesprekken
met ooggetuigen, de artikelen van Dick van
Zomeren en eigen onderzoek. Er was plaatselijk veel belangstelling voor en er verscheen
een herdruk.
Naar aanleiding van dit boekje zocht op 14
april 2003 Cees Broere, van de Aircraft Recovery
Group in fort Veldhuis bij Heemskerk, contact
met Kroon. Samen gingen ze op het land van
de familie Nell op zoek naar overblijfselen van
de bommenwerper. Het was namelijk niet zeker, of de vierde motor van het vliegtuig wel geborgen was. Er werd op 26 april een eerste verkenning gedaan. Op 21 juni vonden ze met een
metaaldetector het eerste stuk metaal van het
vliegtuig. Op 8 augustus 2003 volgden er verdere metingen, met een grotere metaaldetector in buisvorm. Er werden meerdere stukken
aluminium gevonden, sommige nog gaaf, met
letters en nummerregistraties, andere stukken
waren verbrand en verweerd. Kroon kreeg diverse onderdelen van het vliegtuig mee naar
huis, de rest ging naar fort Veldhuis.
Op zaterdag 16 augustus van dat jaar werd er
met behulp van een graafmachine een grootschalige opgraving gedaan door de Aircraft
Recovery Group uit Heemstede. Henk Nell,
zoon van de inmiddels overleden Frans Nell,
zijn zoons en buren, plus enkele andere belangstellenden, waren daarbij aanwezig. De
grondwaterstand was dankzij de uitzonderlijk
droge zomer erg laag. De voorwerpen kwamen
gemakkelijk aan de oppervlakte. In drie kuilen
werd een grote hoeveelheid onderdelen van het
Britse vliegtuig gevonden: stukken aluminium
beplating, koperen brandstofleidingen, stangen en buizen, stukken hout en rubber, een
brandblusser en tenslotte het klapstuk: een
Rolls Royce Merlin motor! Deze werd op een
aanhanger geladen en samen met de andere
vondsten vervoerd naar de werkplaats van de
A.R.G. in Heemskerk, waar ze werden schoongemaakt en geconserveerd.

Tentoonstelling en een monument;
2004-2018
Op 23 april 2004 werd in het gemeentehuis van
Muiden de tentoonstelling Halifax geopend
door de Weesper journalist Dick van Zomeren.
Hier werd in de periode van 23 april t/m 7 mei
een aantal resten van het vliegtuig tentoongesteld. Guus Kroon en Cees Broere stelden de
expositie samen. Er kwamen ongeveer honderd bezoekers op af. Pas in september 2010
werd er in fort Veldhuis door de Aircraft Recovery Group een echte expositie ingericht met
de overblijfselen van de Halifax JB803, met de
opgegraven motor uiteraard.
Op 17 februari 2018 nam Kroon het initiatief
om een herdenkingsmonument op te richten
voor de Halifax JB803 en zijn bemanning, omdat hij merkte dat men in Muiden het verhaal
van de bommenwerper en zijn bemanning

dreigde te vergeten. Hij zag het voorbeeld
van vele andere soortgelijke monumenten in
Nederland en wilde in de buurt van de plek
waar het vliegtuig neerkwam, een gedenkteken
Opgraving van de Halifax op 16 augustus 2003. De
motor is opgegraven (foto: Guus Kroon).

Opgraving van de Halifax op 16 augustus 2003.
Cees Broere met Dick van Zomeren bij de brokstukken (foto: Guus Kroon).
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De oogst van de opgraving, gereed om naar fort ‘Veldhuis’ te worden vervoerd (foto: Guus Kroon).

neerzetten. Een werkgroep werd opgericht en
al op 24 februari kocht hij, samen met enkele
werkgroepleden, een origineel propellerblad
van een Halifax bij Johan Graas in fort Veldhuis. Dit propellerblad moet samen met een
plaquette bevestigd worden op een met rode
bakstenen beklede sokkel en worden geplaatst
langs de Zuidpolderweg tussen Muiden en
Muiderberg. Vanaf die plek heeft men zicht op
de locatie in de Noorpolder, waar het vliegtuig
verongelukte, en kan men herdenkingen organiseren. De werkgroep nam contact op met de
gemeente Gooise Meren en liet weten een vergunning aan te willen vragen. Hiervoor werd
ook een stichting opgericht.
Ondertussen is op 4 mei 2018 een metalen
plaquette tijdelijk bevestigd aan het landhek
van de familie Nell. In afwachting van de vergunning voor het monument kan men in ieder
geval kennis nemen van de Halifax en de bemanning. David van Coolwijk heeft in 2019 met
behulp van een metaaldetector nog diverse
kleine brokstukken in het land gevonden. Ook
heeft hij via internet veel informatie en foto’s
opgespoord met betrekking tot het toestel en
de bemanningsleden. De procedure voor de
aanvraag van de vergunning loopt nog, maar
de Stichting Halifax Monument Muiden heeft
goede hoop dat op 1 mei 2020 de plechtige
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onthulling van het monument voor de zeven
gesneuvelde bemanningsleden, die stierven
voor onze vrijheid, zal plaatsvinden. Er zijn
contacten gelegd met nabestaanden in Canada
en Groot-Brittannië en deze zullen ook worden
uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te
zijn. De Stichting zoekt nu sponsors om de realisatie van dit project ook financieel mogelijk
te maken.

Literatuur
D. van Zomeren, ‘Er stortte een vliegtuig neer tussen
Muiden en Muiderberg’, twee artikelen in de Muider
Post van december 1985 en januari 1986.
G. Kroon, De bommenwerper in de Noordpolder, uitgave
Historische Archief Muiden, 1 mei 1992.
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Een prachtig landschap & historisch erfgoed
1

De kracht van Gooiologie

Henk Michielse
In 2012 vonden de Vereniging Vrienden van het Gooi, de Stichting Omgevingseducatie, de
Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant, de Stichting Tussen Vecht en Eem en het
Geopark Gooi en Vecht in oprichting elkaar in het idee om leergangen te gaan organiseren
rond essentiële aspecten van het gebied tussen Vecht en Eem, onder de noemer Gooi-o-logie,
2
later Gooiologie. Een initiatiefgroep formuleerde de doelstellingen van een reeks ‘lessen’
over die essentiële aspecten, die werden uitgewerkt in de basisleergang Gooiologie, gevolgd
door een elftal themaleergangen. Voor alle leergangen konden deskundige docenten worden
aangetrokken. Later werd de groep participanten uitgebreid met andere organisaties zoals
het Goois Natuurreservaat en werden alle leergangen georganiseerd door de werkgroep
3
Gooiologie.

Doelstelling en basisleergang
We wonen in een prachtige streek met een fraai
landschap en prachtig cultuurhistorisch erfgoed.
Hoe kunnen we dit gebied – met zijn specifieke
landschap, zijn steden en dorpen, zijn flora en
fauna, zijn 13 natuurmonumenten en zijn rijke
culturele erfgoed – behouden zoals we het graag
zien, aldus werd de motivatie voor de leergangen Gooiologie in het Projectplan van 2012 fraai
verwoord.4 Met deze vraagstelling als uitgangspunt werden ook de leerdoelen voor de leergangen geformuleerd. Centraal zou komen te
staan de wisselwerking tussen mens en omgeving.
De deelnemers zouden inzicht moeten krijgen
in het bijzondere karakter van het cultuurhistorisch landschap en de typische kenmerken daarvan die ook mede bepalend zouden moeten zijn
voor toekomstige ontwikkelingen; in de historische ontwikkeling van het hele gebied en van
het regionale erfgoed; in de karakteristieke bebouwing van de steden en dorpen in het gebied
tussen Vecht en Eem en de veelzijdigheid van
dit gebied, mede als uitgangspunt voor keuzes
in de toekomst.
In de basisleergang, die aangeboden werd in
de jaren 2012, 2013 en 2014 kwamen alle centrale aspecten van het gebied en zijn ontwikkeling aan bod. De cursus bestond uit zeven les-

avonden en twee dagexcursies. Begonnen werd
uiteraard met de geologische basis en het landschap, die bepalend waren voor de hele verdere
ontwikkeling.5 Vervolgens kwam de rijke archeologie van ons gebied aan de orde, de oudste
bewoners en de sporen die zij nagelaten hebben, deels in de grond en deels nog herkenbaar
in het landschap.6 De vroege geschiedenis van
ons gebied, op basis van geschreven bronnen,
begon in de zevende eeuw, gevolgd door de
komst van het christendom, een van de meest
fundamentele gebeurtenissen in de hele Europese geschiedenis, een historische fase die
voor onze streken rond 968 eindigde toen het
graafschap Naerdincklant in handen kwam van

Stuwwallenlandschap bij de Tafelberg (foto: Sander
Koopman).
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het vrouwenstift van Elten.7 Bij dit vrouwenstift
sluit vervolgens de geschiedenis van de erfgooiers en hun landbouwsysteem aan, de erfgooiers als de nazaten van de horigen van de abdij
die het gebruiksrecht kregen over de gemene
gronden en die dat recht tot ver in de twintigste eeuw wisten te verdedigen.8 De drie laatste

nisterie van Infrastructuur en Milieu in 2015. De
introductieleergangen voor gemeenten en voor
de projectgroep van het ministerie behelsden
dezelfde onderwerpen als die van de basiscursus, die in één dag werden behandeld in korte
inleidingen van circa 15 minuten, beide gevolgd
door een fiets- dan wel wandelexcursie en af-

De Zomerdijk bij Eemnes (foto: Sander Koopman).

Fietsexcursie in de regen.

‘lessen’ in de basisleergang hingen met elkaar
samen: de bebouwde omgeving met in het bijzonder de villawijken die na de aanleg van de
Oosterspoorlijn in 1874 ontstonden, natuur en
recreatie en ruimtelijke ordening en milieu.9
De leergang werd afgesloten met een fietsexcursie langs geologische en archeologische
sites en een wandelexcursie langs bijzondere
bebouwing. Basisliteratuur voor de hele leergang was de Historische Canon tussen Vecht &
Eem, waarin de behandelde thema’s naast veel
andere worden beschreven.10 Docenten van de
basisleergang waren: drs. Sander Koopman en
prof. dr. Jan Sevink, drs. Anton Cruysheer, dr.
Henk Michielse, dr. Anton Kos, drs. Annette
Koenders, drs. Jaap Vlaanderen, drs. Jos Oude
Elferink en Hetty Laverman, excursieleiders: drs.
Sander Koopman en drs. Annette Koenders

gesloten met een borrel. Docenten waren: drs.
Sander Koopman; drs. Anton Cruysheer, dr. Anton Kos; drs. Annette Koenders; drs. Jaap Vlaanderen; Hetty Laverman; excursieleider: drs. Sander Koopman.
De leergang voor docenten van basisscholen en voortgezet onderwijs werd opgezet in
nauwe samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie en met financiële steun van
de Vereniging Vrienden van het Gooi. Na afloop kregen de circa 24 deelnemers van Omgevingseducatie een Certificaat van deelname.
Aansluitend volgden zij nog met hun leerlingen
een omgevingsgerichte activiteit. De leergang
had een bijzondere structuur. In drie avondbijeenkomsten van 2½ uur werd een drietal thema’s behandeld. Eerst het thema Bodem &
landschap. Hierbij ging het over ontstaan, ontwikkeling en diversiteit van het gebied tussen
Vecht en Eem, de geologische opbouw, archeologie en soorten landschappen. Ter afsluiting
gingen de deelnemers aan de slag met stenen
en archeologische voorwerpen. Vervolgens het
thema de mens, waarbij aan de hand van de in
het geschiedenisonderwijs gehanteerde tijdvakken het verhaal werd verteld van de mensen die
woonden in het Gooi en de Vechtstreek, hoe zij
leefden, hoe hun dorpen en steden ontstonden

Voor ministerie, gemeenten en onderwijs
Bijzonder belang hebben we als Werkgroep
Gooiologie gehecht aan de leergangen voor
speciale groepen: voor gemeentemedewerkers
(collegeleden, raadsleden en beleidsambtenaren) in 2014, voor docenten van basis- en voortgezet onderwijs eveneens in 2014 en voor de
MIRT-projectgroep Amsterdam-Oost van het Mi-
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en wat we hiervan nog terugzien in onze tijd.
Ter afsluiting was er een overzicht van lesmaterialen en excursieplekken. Het laatste thema
betrof de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio
nu en de te verwachte ontwikkelingen in de toekomst aan de hand van de regiokaart op het
gebied van natuur, verkeer, wonen en werken en
recreatie. Ook nu weer werd de leergang afgesloten met een fietsexcursie. Docenten waren:
drs. Sander Koopman; dr. Henk Michielse, drs.
Bart Smeets, Rob Uijtjens; excursieleider: drs.
Sander Koopman.

Van prehistorie tot ontzuiling
De thema’s van de basisleergang Gooiologie,
die elk één avond kregen, kunnen natuurlijk ook
nog veel verder worden uitgediept; vandaar dat
we vanaf het seizoen 2015-2016 zijn overgegaan
op verdiepingsleergangen. Daarnaast zijn er
nog allerlei andere interessante thema’s rond
het gebied tussen Vecht en Eem te agenderen,
bijvoorbeeld de onderwerpen die
kort behandeld worden in de 22
vensters van de Historische Canon van TVE. In totaal zijn we
in de jaren 2015-2019 een achttal van deze onderwerpen gaan
aanbieden, allemaal onder de
noemer van themaleergangen
Gooiologie. In drie of vier avonden werden de onderwerpen
behandeld, terwijl alle leergangen
weer werden afgesloten met een wandel- of fietsexcursie, dan wel een excursie
naar een specifieke instelling, zoals het Stadsarchief Naarden of het Singer Museum. De eerste
leergang was, uiteraard zouden we haast zeggen, gewijd aan geologie, ondergrond & archeologie van ons gebied, de laatste aan de religiegeschiedenis – van kerstening tot ontzuiling. De
korte beschrijving van de leergangen leest haast
als een canon van ons gebied.

1. Geologie, ondergrond & archeologie
In deze cursus maakten de deelnemers kennis
met de ontstaansgeschiedenis van het landschap van het Gooi en omstreken en raakten

ze vertrouwd met het veelzijdige karakter van
de ondergrond van onze regio, met de geologie van het gebied: de Gooise heuvels als een
zandeiland tussen de veenmoerassen van Eem
en Vecht; met de ontwikkeling van de bodem en
vegetatie en de verstoringen die de mens hierin
heeft veroorzaakt en met de archeologie, met de
voorwerpen die vroegere samenlevingen in de
bodem hebben achtergelaten en wat er daarvan
te leren valt over onze voorouders. De leergang,
die najaar 2015 werd aangeboden en plaats vond
in Geologisch Museum Hofland, bestond uit
drie lesavonden en een excursie en werd door 25
cursisten gevolgd. Docenten waren: drs. Sander
Koopman, prof. dr. Jan Sevink, drs. Anton Cruysheer; excursieleider: drs. Sander Koopman

2. Van veenontginningen tot moderne tijden
De schitterende woonomgeving tussen Vecht en
Eem is mede het werk van vele generaties voor
ons. Ze hebben de grond bewerkt, ze hebben het
veen ontgonnen, ze hebben steden gebouwd en
in de negentiende eeuw is de regio
geopend voor de nieuwe tijd door
de aanleg van de Oosterspoorlijn
(1874), waarna ook de industrialisering en de modernisering op alle
gebieden volgden. Zo kwam een
drietal thema’s aan de orde: de
veenontginningen in de twaalfde-veertiende eeuw, de stadsvorKlokbeker uit het laat-neolithicum,
grafvondst bij de Liebergerweg te
Hilversum (coll. Huis van Hilde).

ming van Naarden, Muiden en Weesp en hun
relatie tot het omringende platteland, toegespitst
op Stad en Lande van Gooiland en de modernisering van de regio: de openlegging door de
Oosterspoorlijn, villawijken, industrialisering,
verstedelijking en culturele ontplooiing. De leergang werd voorjaar 2016 aangeboden en vond
plaats in het Stads- en streekarchief te Naarden.
Docenten waren: prof. dr. J. Vervloet, dr. Henk
Michielse; excursieleider: Anne Medema (stadsarchivaris Naarden).
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3. Water tussen Vecht en Eem
De paleogeografie van het gebied laat zien hoe
het landschap van Vecht en Eem is ontstaan en
wat voor rol het water hierin heeft gespeeld. De
transformatie van een dekzandlandschap naar
een uitgestrekt moerasgebied, doorsneden
door rivieren, dat de onderlegger vormde voor
het huidige landschap. Vervolgens zijn er de
menselijke ingrepen: hoe ontstond de huidige
waterhuishouding, wat zijn daar de kenmerken
van? Tenslotte zijn er de waterplantengemeenschappen in ons gebied en de kwaliteitsaspecten van water die bepalend zijn voor bijzondere
waterflora. Brede oriëntatie konden de deelnemers opdoen uit het boekje van TVE en Vrienden van het Gooi: Water – geschiedenis & actualiteit.11 De leergang werd aangeboden in het
najaar van 2016. Docenten waren: drs. Sander
Koopman, dr. Chris de Bont; prof. dr. Wim Weijs;
excursieleider: prof. dr. Wim Weijs (per boot op
de Vecht).

4. Buitenplaatsen en villaparken
Tot het belangrijkste historisch erfgoed van het
Gooi en ommelanden behoren ook de zeventiende-eeuwse buitenplaatsen in ’s-Graveland
en langs de Vecht en de Angstel en de negentiende-eeuwse villaparken in Baarn, Bussum en
Hilversum. In deze leergang werd ingegaan op
de ontstaansgeschiedenis van buitenplaatsen,
landgoederen en villaparken, op de architectuur en bewoningsgeschiedenis evenals op de
tuingeschiedenis van de buitenplaatsen en het
beheer. De leergang vond plaats in het voorjaar
van 2017. Docenten waren: drs. Juliette Jonker-Duijnstee; drs. Annette Koenders; Johan van
Galen Last; excursieleider: Johan van Galen Last

ook een geliefd recreatiegebied, vooral voor
Amsterdammers. Bijzonder interessant zijn de
sociaal-culturele en landschappelijke gevolgen
van deze veranderingen. Eerst werden in deze
leergang de boeren besproken, de geschiedenis van de erfgooiers vanaf circa 1500 tot 1978.
Daarna kwamen de burgers aan bod; de nieuwe
bevolkingsgroepen door industrialisatie en de
aanleg van villawijken in de jaren 1874-1940. En
tot slot de buitenlui via het thema Het Gooi en
ommelanden als recreatiegebied. Docenten waren: dr. Anton Kos, drs. Gerard Hoogendijk, Jaap
Vlaanderen en Hetty Laverman; excursieleiders:
dr. Niels van Driel (archivaris Naarden) en dr.
Anton Kos; bezoek aan het erfgooiersarchief.

6. Kunstenaarsdorpen & wereldverbeteraars
Onze streken waren vanaf het eind van de negentiende eeuw zeer intrek bij kunstenaars. Vanwege
de oprukkende industrie, rokende schoorstenen
en stadsuitbreidingen gingen veel kunstenaars
op zoek naar onbedorven plaatsen. Met name
Laren, Blaricum en Kortenhoef waren populair.
Daarnaast werd ons gebied ook gezocht door
allerlei wereldverbeteraars: Tolstoianen, christen-anarchisten, utopisten, religieuze socialisten
en theosofen, allemaal op zoek naar een andere
leefwijze of een andere geesteshouding. Deze
leergang werd gehouden in het voorjaar van
2018. Docenten waren: drs. Maria Boersen, drs.
Anna van Lienden, drs. Helen Schretlen. De excursie bestond uit een wandeling door Laren met

5. Burgers, boeren en buitenlui
Het najaar van 2017 stond regionaal-historisch
gezien vooral in het teken van de Open Monumenten Dag met als thema Boeren, burgers en
buitenlui en van de Week van de erfgooier. Eeuwenlang werd het Gooi vorm gegeven door de
erfgooiers. Met de modernisering van de regio
vanaf circa 1874 kwamen er heel andere bevolkingsgroepen wonen (ondernemers, arbeiders,
middenstanders, forenzen) en werd het Gooi
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G. Bosch Reitz, ‘Uitgaan van de oude Sint-Janskerk
Laren’ (coll. Museum Singer Laren, Laren). Een
mooi beeld van de stilstand in de regio vóór de
komst van de Oosterspoorlijn.

betrekking tot de Larense School en een bezichtiging van de schilderijen van de Singers; excursieleider: drs. Anna van Lienden.

7. Archeologie en natuur & landschap tussen
Vecht en Eem
In 2018 opende in het Geologisch Museum Hofland een expositie over de archeologie van ons
gebied onder de titel Gevonden voorwerpen. Een
mooie gelegenheid om in een themaleergang de
archeologie centraal te stellen, waarbij geologie
en landschap behandeld zouden
worden als grondslag voor de archeologie. Vragen te over: hoe vormen geologie en landschap de basis voor de archeologie, welke relatie
hebben bodem en vegetatie tot de
archeologie, hoe ziet de archeologie
van Prehistorie tot IJzertijd eruit en
daarna die vanaf de Romeinse tijd?
Docenten waren: drs. Sander Koopman, prof. dr. Jan Sevink, drs. Anne
Hertog, drs. Anton Cruysheer; excursieleiders: drs. Sander Koopman
en drs. Anne Hertog.

8. Van kerstening tot ontzuiling
circa 700-2000
Het christendom, dat in het begin van de achtste eeuw zijn intrede deed in ons gebied, heeft
een diepgaande invloed uitgeoefend op samenleving en cultuur. Niet alleen de mensen, maar
ook de tijd en de ruimte werden gekerstend. In
een volgende fase, die van de Reformatie, drukte
het calvinisme sterk zijn stempel op de Nederlandse cultuur. Het gebied tussen Vecht en Eem
werd een afspiegeling van Nederland in zijn
geheel: sommige plaatsen werden helemaal of
grotendeels protestants, terwijl andere katholiek
bleven. Al aanwezige tendensen van vóór 1800
zetten daarna sterk door: ook ons gebied werd
een verzuilde samenleving, totdat vanaf de jaren 1960 de ontzuiling en ontkerkelijking opkwamen en een nieuwe religie haar intrede deed.12
De leergang is aangeboden in het najaar van
2019 en vond plaats in de Doopsgezinde kerk te
Bussum. Docenten waren: dr. Henk Michielse,
prof. dr. Gerrit Schutte; excursieleider: mr. Pieter

Hoogenraad. Met deze cursus is de reeks themaleergangen vooralsnog afgesloten.

Organisatie en participanten
Inmiddels participeren praktisch alle organisaties die op enigerlei wijze gericht zijn op aspecten van het gebied tussen Vecht en Eem in het
project Gooiologie: de Vereniging Vrienden van
het Gooi, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en

Anoniem, ‘Weegschaal van het ware geloof’,
eerste helft zeventiende eeuw (coll. Museum
Catharijneconvent, Utrecht).

Eemstreek, AWN Naerdincklant, het Goois Natuurreservaat, IVN, het Geologisch Museum
Hofland, het Geopark Gooi en Vecht i.o.. Met
de betrokken organisaties is de afgelopen jaren tweemaal uitvoerig overlegd over de gang
van zaken, over toekomstplannen en thema’s
voor nieuwe leergangen. Omdat de Werkgroep
Gooiologie geen rechtspersoon is, werd in 2017
besloten haar formeel-juridisch aan te haken bij
Tussen Vecht en Eem. Op een paar na zijn alle
leergangen aangeboden via een van de Volksuniversiteiten in ons gebied, de laatste tijd altijd
via de Volksuniversiteit Het Gooi. Vanwege het
educatieve karakter van de leergangen passen
zij natuurlijk heel goed bij de Volksuniversiteiten, die in ons gebied allemaal zo’n honderd
jaar bestaan.13 Naast de achterban van de betrokken organisaties hoopten wij zo ook een
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breder publiek voor gooiologie te interesseren.
Aan alle leergangen namen doorgaans zo’n 2025 mensen deel. Onder die deelnemers waren
uiteraard veel leden/donateurs van organisaties
zoals de VVG en TVE maar ook andere belangstellenden, zoals docenten en individuele gemeenteambtenaren die geïnteresseerd waren
in hun omgeving. De leergangen werden altijd
aangekondigd via de tijdschriften en sites van
de deelnemende organisaties en waar mogelijk
ook in de regionale pers. Op een van de overlegbijeenkomsten werd sterk aanbevolen om,
naast de klassieke, ook ‘21ste-eeuwse’ methoden van werving toe te passen, met name om
ook jongeren aan te trekken.
Door de Werkgroep Gooiologie werden de thema’s van de leergangen voor een specifiek jaar
vastgesteld, het programma ontworpen en de
deskundige sprekers aangetrokken. Hetty Laverman nam bij alle leergangen de organisatorische uitvoering voor haar rekening. Zij trad bij
alle leergangen ook op als begeleider, waarbij
zij altijd refereerde aan de participerende organisaties en de sprekers inleidde. Nu de basisleergang driemaal is aangeboden, er een drietal
leergangen voor speciale groepen is georganiseerd en er acht themaleergangen hebben
plaats gevonden, ziet de Werkgroep Gooiologie
haar taak als voltooid. Aan de betrokken organisaties om te beslissen of en in welke vorm
het project Gooiologie met zijn gerichtheid op
het regionale landschappelijke en cultuur-historische erfgoed zal worden voortgezet.

Noten
1. Met dank aan Hetty Laverman en Sander Koopman.
2. De Initiatiefgroep in 2012 bestond uit Hetty Laverman (voorzitter Vrienden van het Gooi), Dick
Jonkers (hoofdredacteur VVG), Gerdis Michielse
(voorzitter St. Omgevingseducatie), Jan Vollers
(voorzitter TVE), Sander Koopman (voorzitter AWN
Naerdincklant) en Jos Oude Elferink.
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3. De Werkgroep Gooiologie bestaat uit Hetty Laverman (Geopark i.o.), Sander Koopman (Naerdincklant) en Henk Michielse (TVE). De werkgroep
overlegde op gezette tijden met de betrokken organisaties over thema’s en werkwijze.
4. Geciteerd bij: Hetty Laverman, ‘Drie jaargangen
gooiologie; terugblik en vooruitblik’, in: Archeologica
Naerdincklant – archeologisch tijdschrift voor het Gooi
en omstreken 2015/2.
5. Zie o.a.: Sander Koopman en Jan Sevink, Zand in beweging. Over Goois stuifzand en stuifzandrestauraties, 2015.
6. Sander Koopman, Archeologie tussen Vecht en Eem,
2017. Zie ook: Anton Cruysheer en Luut van der
Tuuk, ‘Het Gooi in de vroege middeleeuwen: geschiedenis, nederzettingen en vondsten’, in: Archeologica Naerdincklant 2015, nr. 3.
7. Zie: Henk Michielse, ‘De Franken komen. De vroege
geschiedenis tussen Vecht en Eem’, in: TVE 2015,
nr. 4. Zie ook: Henk Michielse, ‘Hoe God verscheen
tussen Vecht en Eem 7e -10e eeuw’, in Archeologica
Naerdincklant 2015, nr. 3.
8. Zie voor de erfgooiers het toegankelijke boekje van
Anton Kos. Erfgooiers. Stad en Lande van Gooiland,
2019. Fundamenteel voor de geschiedenis van de
erfgooiers is het proefschrift van Anton Kos, Van
meenten tot marken, Hilversum 2010.
9. Belangrijk voor dit thema is: T. Bade, Te Gooi, te
grabbel en ten goede – Over welvaart, welzijn en
welbevinden in het Gooi, 2010, een uitgave van de
Vereniging Vrienden van het Gooi.
10. TVE Werkgroep Historische Canon, Historische Canon tussen Vecht en Eem, 2009. De digitale versie
op: www.tussenvechteneem.nl. In het kader van de
Regiocanons Noord-Holland is ook een gemoderniseerde, populaire versie van de canon gepubliceerd
onder de titel: Canon van het Gooi en de Vechtstreek.
De geschiedenis in 22 verhalen, 2011. Ook deze Canon
staat sinds kort op de site van TVE.
11. Dick Jonkers en Henk Michielse e.a. (red.), Water –
geschiedenis en actualiteit, Bussum-Naarden 2010,
uitgegeven t.g.v. de lustra van de Vrienden van het
Gooi & Tussen Vecht en Eem.
12. Basisliteratuur voor dit thema: Henk Michielse, Jan
Out, Gerrit Schutte (red.), Geuzen en papen. Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem circa 1550-1800,
Hilversum 2013, uitgave in opdracht van de Stichting Tussen Vecht en Eem
13. Zie hiervoor het speciale nummer van TVE onder
de titel De Volksverheffers, waarin een brede schets
wordt gegeven van de vele initiatieven op het gebied
van de volksontwikkeling, die ook in onze regio zijn
ondernomen, TVE 2019, nr. 3.

Familiearchieven: een rijke erfenis

Vensters op een Gooise boerenfamilie
Maria Boersen
Meestal wordt familiegeschiedenis geassocieerd met het uitzoeken van een stamboom. Maar
familiegeschiedenis is meer: die laat ook de ‘gewone’ geschiedenis zien, die van het dagelijkse
leven. En dat dagelijkse leven staat vaak niet in geschiedenisboeken, dat is jammer. Wanneer
een familie jarenlang documenten en andere zaken heeft bewaard, is het mogelijk om op basis
daarvan haar geschiedenis te beschrijven. In de komende nummers van TVE zal een aantal
artikelen over familiegeschiedenis verschijnen. Steeds zal gekozen worden voor een onderwerp
dat interessant is voor lokale en regionale
geschiedenis. De onderwerpen zijn afhankelijk
van de bronnen die gevonden worden in een
dergelijk familiearchief.

Een familiegeschiedenis
In 2019 werd een oude boerderij aan de Kerk
laan in Blaricum verkocht. Een paar eeuwen
lang werd deze boerderij bewoond door leden
van een en dezelfde familie: Huijsman/Heerschop/Rigter. Deze familie had in de loop der
tijd vele papieren bewaard. Die lagen ongeordend in een antieke kast. Zonde om weg te
gooien. Maar wat doe je met al deze papieren?
Aan mij werd gevraagd om dit papieren archief
uit te zoeken en te bedenken wat ermee gedaan
kon worden. Hiervan zal ik de komende tijd in
TVE verslag doen. Wellicht kan het als voorbeeld dienen voor hoe je om kunt gaan met
familiepapieren. En hoe je op basis hiervan een
stukje familiegeschiedenis maar ook lokale en
regionale geschiedenis kunt ontrafelen, wat
weer een ander licht kan werpen op de landelijke geschiedenis.

De geschiedenis van de boerderij
De boerderij is begin negentiende eeuw gebouwd door Elbert Hendrik Huijsman, meester-timmerman van beroep, die ook een paar
jaar burgemeester van Blaricum is geweest. Hij
was samen met zijn vrouw Geertruida de Jong

Boerderij aan de Kerklaan 3 te Blaricum (foto:
Tulp8, via Wikimedia. Licentie CC BY-SA 4.0).

de eerste bewoner van de boerderij. Daarna
woonde hun dochter Dorothea, gehuwd met Elbertus Heerschop, landbouwer en ook weer burgemeester, erin. Elbertus Heerschop was van
1874 tot aan zijn dood in 1895 de laatste boerenburgemeester van Blaricum. Vanaf het begin van
de twintigste eeuw werd de boerderij in tweeën
bewoond: in het voorhuis woonden twee dochters van Elbertus en Dorothea: Maria en Dorothea Heerschop met hun nicht Geertruida Rigter. In het achterhuis woonde neef Gerrit Rigter
met zijn vrouw Jans de Jong. Een paar jaar na
de Tweede Wereldoorlog trokken Gerrit en zijn
vrouw in het voorhuis. In het achterhuis kwam
zoon Kees Rigter met zijn vrouw Willy Goris te
wonen. Willy Rigter-Goris is tot haar dood in de
boerderij blijven wonen. Daarna is de boerderij
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Communieplaatje
van Maria Jacobs
de Jong, 1768.
Familiearchief
Huijsman/
Heerschop/
Rigter, Kerklaan
Blaricum.

verkocht en moest de familie een bestemming
zoeken voor het familiearchief.

De bewaarde papieren
Het familiearchief was niet geordend. Dat betekende dat allerlei verschillende documenten
en andere papieren door elkaar lagen. Wat is er
allemaal bewaard? Een paar voorbeelden van
gevonden papieren met een beschrijving:

Testamenten en boedelbeschrijvingen
Deze documenten laten de bezittingen van de
bewoners van de boerderij zien: in dit geval
boerderijen, huizen en landerijen. Met name
oude boedelbeschrijvingen zijn interessant,
omdat deze de inboedel van een huis bevatten.
En uiteraard wordt exact aangegeven hoeveel
de bezittingen waard zijn. Per vertrek wordt
beschreven wat zich in het huis bevond. En
daarmee kan dus de functie van een vertrek
bepaald worden. In een huiskamer worden
bijvoorbeeld twee bedden beschreven: waarschijnlijk is er dan een bedstee in deze kamer.

Informatie over landverhuur
Ook geven de stukken informatie over land-
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verhuur in de Eemnesser polder. Ik heb een
flinke stapel kleine boekjes/brochures en ‘aanplakbiljetten’ gevonden, daterend uit de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw. De stukjes land worden nauwkeurig omschreven, de
naam van het land wordt vermeld en soms ook
de belendende percelen met de namen van de
eigenaren. Uit deze bronnen blijkt dat ieder
jaar land verpacht werd. Opvallend is dat er
veel land in bezit is van adel. En verder is door
deze archiefvondst duidelijk dat Blaricumse
boeren land pachten in Eemnes. Blijkbaar
hadden ze niet genoeg aan hun eigen grond
en de gemeenschappelijke gronden, de meentgronden. De grond in Eemnes was ook vruchtbaarder dan die in Blaricum en werd gebruikt
als hooiland. Overigens blijkt uit deze bron
dat Blaricumse boeren ook land in eigendom
hadden in de Eemnesser polders. Er staan verschillende Blaricumse namen genoemd bij de
belendende percelen.

Bid- en communieprentjes
Een bidprentje is een klein gedachtenisprentje
dat gedrukt wordt, wanneer een lid van de Katholieke Kerk is overleden. Het wordt na de
herdenkingsdienst uitgedeeld of als bedankje

na een paar weken toegestuurd aan degenen
die deze dienst hebben bijgewoond. Op het
bidprentje staan de naam van de overledene
en meestal de geboorte- en sterfdatum. In de
negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw stond op de voorkant van dit prentje
een religieuze afbeelding en op de achterkant
– naast de persoonlijke gegevens van de overledene – voornamelijk religieuze informatie. In
de tweede helft van de twintigste eeuw werd
soms ook een foto van de overledene afgebeeld
met een korte levensbeschrijving erbij. Bidprentjes werden ook uitgegeven bij sacramenten: katholieke rituelen. Deze prentjes bevatten
vaak een religieuze afbeelding bijvoorbeeld van

Oude bronnen
De oudste bron die ik tot nu toe gevonden heb
in het archief, is het communieplaatje van Maria/Marritje/Marretje Jacobs de Jong uit 1768.
Marritje trouwde met haar achterneef Tijmen
Raven. Het echtpaar kreeg acht kinderen. Een
daarvan was Rijkje Raven die huwde met achterneef Lammert Tijmens Heerschop. Een van de
kinderen van dat echtpaar was Elbertus Heerschop, hij trouwde met Dorothea Huijsman
en dat echtpaar woonde aan de Kerklaan. Dit
verklaart hoe het communieplaatje van Maria
Jacobs de Jong op de Kerklaan terecht is gekomen. Op het met de hand beschreven plaatje
staat vermeld: Maria Jacobs de Jong gedenkt Uwe

Communieplaatje van Betje Nieuwendijk, 11 maart 1824. Familiearchief Huijsman/Heerschop/Rigter,
Kerklaan Blaricum.

een heilige. In het familiearchief zijn prentjes te
vinden ter gelegenheid van katholieke gebeurtenissen als de eerste communie, het vormsel,
het priesterschap of de intrede in een klooster.
Bidprentjes werden vaak in een missaal, een
gebedenboek, bewaard. Het doel was om nog
eens aan overledenen te denken. Daarom werden bidprentjes lang bewaard.

eerste H H Communie gedaan te Blarcom op de
feestdag van de HH Apost. Simon & Judas Anno
1768 Bid voor Uwen Pastoor J. Vermolen.
De precieze datum van het prentje moet ik
nog opzoeken. In het archiefmateriaal bevindt
zich ook een boek over heiligen en daar zullen de feestdagen van de apostelen Simon en
Judas wel in staan. Gegevens over de pastoor
heb ik ook gevonden in het gedenkboek van de
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parochie St. Vitus te Blaricum ter gelegenheid
van het 300-jarige bestaan. Dit prentje geeft
aan hoe belangrijk de godsdienst in die tijd was
Nog wat gegevens over Maria/Marritje/Marretje de Jong: zij is geboren in 1753 te Blaricum.
Op 15-jarige leeftijd deed zij haar communie.
Zij overleed op 84-jarige leeftijd in 1837 te Blaricum. Marritje was voor die tijd niet onbemiddeld. Bij haar huwelijk met Tijmen moest er
2x 3 gulden impost (belasting) betaald worden.
Dat is veel voor die tijd.
Een andere oude vondst is het communieplaatje van Betje Nieuwendijk. Op dit prentje
staat nu een gedrukte tekst, maar er wordt nog
steeds gevraagd te bidden voor de pastoor. In
dit geval Hendrik Huijsman, inderdaad familie:
een neef van Elbertus Huijsman van de boerderij Kerklaan 3.
De tekst luidt: Aan Betje Nieuwendijk Tot gedachtenis aan Uwen Eerste H. Communie, Ontvangen
in de Roomsch Katholijke Kerk Te Blaricum den
11 maart 1824 Die mijn vleesch eet en mijn bloed
drinkt, blijft in mij en ik in hem. Johannes VI vers
57. Bid voor Uwen herder en zielzorger R.K.P. en
Pastoor Hendk Huijsman.
Betje Nieuwendijk, geboren op 5 oktober
1810, was dus dertien jaar oud, toen zij haar
communie deed. Zij was getrouwd met Tijmen Heerschop, een zoon van Rijkje Raven.
Voor 1910 was het gebruikelijk dat kinderen na
hun twaalfde jaar de eerste communie deden.
In 1910 bepaalde paus Pius X dat kinderen al
op zevenjarige leeftijd hun eerste communie
mochten doen.
Een andere oude bron, wederom een religieuze, betrekking hebbend op de eerste communie: Rijkje Heerschop-Raven (1789 1867)
heeft haar aantekeningenschrift van het onderwijs ter voorbereiding van de eerste communie nagelaten. Zij zal dit schrift zo rond 1804
gebruikt hebben. Rijkje heeft veertien kinderen
gekregen, van wie er zeven zeer jong overleden zijn. Zes kinderen bereikten de volwassen
leeftijd en zijn gehuwd, onder wie burgemees-
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ter Elbertus Heerschop (Kerklaan 3, Blaricum)
en Marretje Krijnen-Heerschop (Melkstraat 3,
Bussum).

Tot slot
Zoals uit het bovenstaande blijkt, waren de bewoners van de boerderij katholiek. In Gooise
boerenfamilies was het in de negentiende en
begin twintigste eeuw niet gebruikelijk dat er
gestudeerd werd, met als enige uitzondering
de priesterstudie. In het archief zijn gegevens
gevonden over verschillende priesters uit de
familie. Er was een pastoor Heerschop, bijzonder aan deze pastoor is dat hij als hobby fotograferen had. Er zijn vele door hem gemaakte
foto’s gevonden. Een andere priester uit te
familie was de jezuïet Gerrit Piepers. Hij was
zelfs gepromoveerd: zijn proefschrift, helemaal
in het Latijn, trof ik aan in het archief. Ook zijn
er veel gegevens over een drietal zussen die
zijn ingetreden in het klooster van de Norbertinessen, Sint Catharinadal, in Oosterhout.

Vervolg
In de volgende nummers van TVE zullen meer
artikelen over deze familie verschijnen. Uitgangspunt vormen de in het familiearchief
Huijsman/Heerschop/Rigter gevonden bronnen. Doordat het archief nog verder onderzocht
wordt, is het niet mogelijk om de artikelen in
een chronologische volgorde of thematisch
weer te geven. Waarschijnlijk zal uiteindelijk
dit archief in bewaring worden gegeven aan
het Streekarchief Hilversum.

MARIA BOERSEN is historicus. Zij was werkzaam als
coördinator en docent geschiedenis in het hoger beroepsonderwijs. Zij is voorzitter van Tussen Vecht en Eem
geweest en was (en is inmiddels weer) redactielid van het
tijdschrift TVE.

Historisch Café
TVE organiseert in de maanden januari, maart, mei, september en november samen
met het Stadsarchief, de Vereniging Vestingstad Naarden en het Comenius Museum
op de derde woensdag van die maanden het Historisch Café Naarden. Er worden
lezingen gegeven over gebeurtenissen en personen uit de boeiende geschiedenis van
Stad en Lande van Gooiland en elders. De toegang is gratis, maar een bijdrage in
de ‘hoed’ wordt zeer op prijs gesteld.
De komende onderwerpen zijn:
 Woensdag 18 maart: Peter de Bourgraaf over honderd jaar herdenking van
de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum.
 Woensdag 20 mei: Marcus van der Heide over Jo Bonger, de weduwe van
Theo van Gogh, de broer van de schilder Vincent.
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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1940-1945 tussen Vecht en Eem

Eerbewijs aan joodse componisten en musici
Vele componisten die tijdens de Duitse bezetting wegens hun joodse afkomst of wegens
verzetsdaden werden opgepakt en weggevoerd,
overleefden de Tweede Wereldoorlog niet.
Daardoor kwamen op allerlei zolders onaange-

toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Daniël Belinfante, geboren in 1893, trouwde in
1923 met zijn leerlinge Martha Dekker, de zuster van schrijver Maurits Dekker (1896-1962). In
1928 gingen ze in Blaricum op het adres Zwa-

Componisten Géza Frid (links) en Zoltán Scékely vluchtten uit Hongarije en bouwden
in Nederland een nieuw bestaan op.

raakte partituren terecht. De Leo Smit-stichting
ziet het als haar opdracht die muzikale nalatenschap veilig te stellen. Tegelijk bewijzen uitvoeringen van hun werk ook eer aan deze componisten die zovele ontberingen hebben geleden.
Dat geldt ook componisten die meestentijds in
het Gooi woonachtig waren.
Op het adres Rembrandtlaan 15 te Naarden
woonde Dick Kattenbrug. Hij is weliswaar in
1919 in Amsterdam geboren, maar zijn bewuste
jeugdjaren bracht hij door in Naarden en hij bezocht de hbs in Bussum. Al snel was duidelijk
dat voor hem een muzikale loopbaan in het verschiet lag. Op zijn zeventiende behaalde hij het
diploma Théorie et Violon aan het Collége Musical Belge in Antwerpen. Zijn leermeester daar
was Hugo Godron. Kattenbrug was twintig jaar,
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luwenweg 7 wonen. Beiden gaven les aan de
Muziekschool Watergraafsmeer in Amsterdam.
Daniël gaf les in piano en compositie, Martha
in kinder-zang-declamatiespelen. Maar ook verzorgden ze jazzles en richtten ze de Eerste Hollandsche Jazzklasse op. Daniëls laatste compositie in oorlogstijd stamt uit 1943.
De nog iets oudere Rosy Wertheim, geboren
in 1888, woonde haar laatste levensjaren in Laren om na de Bevrijding les te geven aan de Muziekschool. Zij studeerde weliswaar af in Amsterdam bij Bernard Zweers en Sam Dresden,
maar werd vooral gegrepen door de moderne
Franse muziek van Maurice Ravel en de Groupe
des Six. In 1929 nam ze bij een van de leden
van deze groep, Louis Aubert, compositieles en
schreef voor Het Volk over het Parijse muziek-

leven. Na zes jaar in Parijs
en omzwervingen in Wenen
en New York belandde ze in
1937 weer in Amsterdam.
Kattenbrug werd in 1944
om het leven gebracht in
Auschwitz; Belinfante, tewerkgesteld in kamp Fürstengrube, werd toen de
Russische bevrijders naderden, met andere tewerkgestelden opgesloten in
het hospitaal en kwam bij
brandstichting om; Wertheim wist door onderduik
de oorlog wel te overleven.
Deze en andere componisten, voor wie de Leo
Smit-stichting zich al sinds
1996 beijvert om hen aan
de vergetelheid te onttrekken,
zijn maar enkelen van de inmiddels circa twintig van wie in de tussenliggende jaren partituren
opnieuw werden ‘ontdekt’ of in het bezit van de
stichting kwamen, doordat ze door hun familie
werden afgestaan. De stichting is aangesloten
bij een internationaal netwerk van Forbidden
Music Regained (zie www.forbiddenmusicregained.org).
TVE heeft al in 2005, toen de stichting 35 jaar
bestond, een Lustrum- en Bevrijdingsconcert
georganiseerd rond de drie genoemde joodse
componisten uit het Gooi. In de kerk van de
Protestantenbond aan de Iepenlaan in Bussum
organiseerde muziekkenner Marcus van der
Heide op 8 mei 2005 een speciaal programma.
Uitvoerenden van werken van Rosy Wertheim,
Dick Kattenbrug en Daniël Belinfante waren Eleonore Pameijer (fluit), de onvermoeibare gangmaker en artistiek leider van de Leo
Smit-Stichting, met Marcel Worms (piano) en
Lydia Forbes (viool). Bovenstaande informatie
heb ik dan ook grotendeels ontleend aan het
artikel daarover van musicoloog Wim de Vries
in het meinummer van TVE in 2005.
En nu in 2020, vijftien later deed de rondreizende tentoonstelling Componeren in Oorlogstijd Hilversum aan, nadat zij eerder te zien

was in Enschede en
Alkmaar. De expositie
is inmiddels vertrokken
en tot 10 mei te zien
in de synagoge aan de
Folkingestraat in Groningen. Daarna, van 12
mei tot 15 juni, te bezoeken in het stadhuis in
Den Haag, van 17 mei
tot eind juni in de synagoge in Zwolle, in augustus in de Stevenskerk te
Nijmegen en tenslotte
vanaf medio september
tot eind 2020 in het Nationaal Monument Kamp
Vught.
Burgemeester
Pieter
Broertjes verrichtte de
opening in het gebouw
van het Muziekcentrum van de Omroep op 9
januari jl. Een zeer passende omgeving aangezien wordt samengewerkt met de daar gevestigde stichting Muziekschatten. Die ontsluit
een voortdurende stroom van muzikale werken
die ontdaan worden van het stof. Te zien op de
tentoonstelling is bijvoorbeeld de partituur van
de Victory March die Dolf Karelsen in 1941(!)
componeerde.
Natuurlijk werd de opening omlijst met muziek, vaak met een Franse of jazzy inslag. Tobias Borsboom speelde op de piano werk van
Kattenbrug en begeleidde Eleonore Pameijer bij
Leo Smit. Zij sloot als solist af met een aangrijpend werk van Marius Flothuis die tewerkgesteld in Noord-Duitsland de partituur achter
zijn jas wist te verstoppen en, eenmaal bevrijd,
het er levend vanaf bracht, hoewel hij helemaal
naar Nederland moest lopen.
Onder de aanwezigen bevonden zich verscheidene familieleden van de componisten
voor wie deze hommage aan ‘hun’ componisten een bijzonder emotionele lading had.
Jan Vollers
Foto’s: Leo Smit Stichting
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Geachte redactie

‘Wij kunnen de helderheid van Zonnestraal niet missen’, verklaart architect Jaap Bakema in
1962. Aanleiding: het complex zou niet voldoen aan de criteria, gesteld in de destijds één jaar
oude Monumentenwet. Alleen gebouwen van meer dan vijftig jaar oud komen in die wet in
aanmerking voor een monumentenstatus. Bakema maakt zich grote zorgen over voorgenomen
verbouwingen die dit hoogtepunt van het Nieuwe Bouwen in Hilversum van de architecten
Duiker en Bijvoet onherstelbaar zouden vernielen.
Zonder monumentenstatus is er geen recht op restauratie van het toch al aangetaste gebouw
uit 1928 dat vanaf 1957 fungeert als algemeen ziekenhuis. De actie van Bakema, andere
architecten en supporters, heeft succes. Na een diepgaand bouwkundig onderzoek in 1982
wordt Zonnestraal in oude luister hersteld en krijgt het gebouw een adequate herbestemming.
Om het langdurig te beschermen en onderhoud te garanderen wordt het in 1995 geplaatst
op de voorlopige lijst van nominaties voor Unesco Werelderfgoed. Tot eind 2019, dan besluit
minister Van Engelshoven Zonnestraal van die lijst af te voeren. In de geest van Bakema geven
bekende en minder bekende Nederlanders blijk van hun onbegrip en ongeloof in een artikel in
NRC/Handelsblad van 20 november 2019. Hun tekst drukken wij hierbij af. De namen van de
ondertekenaars staan op de site van TVE.

‘

Zonnestraal, chronique scandaleuse
Het besluit van minister Van Engelshoven om het
voormalige sanatorium en nazorgkolonie Zonnestraal af te voeren van de voorlopige lijst van nominaties voor Unesco Werelderfgoed heeft ons
geschokt en vervuld van ongeloof en onbegrip.
Daar stond Zonnestraal als sinds 1995 op. De moderne architectuur van Duiker en Bijvoet en de
aanleg van het complex vormen een pure materialisering van de ten grondslag liggende idealen,
de esthetische principes van het Nieuwe Bouwen
en het sociaal-medische programma van eisen.
Samen met de Van Nellefabriek en het Rietveld
Schröderhuis vormt Zonnestraal mondiaal een
van de belangrijkste iconen van de internationale
twintigste-eeuwse Moderne Beweging. Deze opvatting wordt internationaal in brede kringen van
specialisten op het gebied van modern architectonisch erfgoed onderschreven.
Is de situatie sinds 1995 dan zoveel verslechterd? Integendeel. Zonnestraal is in samenspel
tussen eigenaar(s), gemeente en rijk stapsgewijs integer en zorgvuldig gerestaureerd, steeds
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met de ‘Unesco-waardigheid’ voor ogen. In
2010 werd hiervoor de World Monuments Fund
Award toegekend.
In 2013 werd door Zonnestraal en het rijk een
overeenkomst getekend waarin zij hun gezamenlijke verbondenheid tot nominatie als werelderfgoed uitspraken. Kortgeleden, toen het
complex in nieuwe handen was overgegaan,
werd tussen eigenaar en gemeente een convenant gesloten waarin tegen de achtergrond van
de Werelderfgoednominatie de zorg voor de cultuurhistorische waarden werd geborgd. Wat is
er dan fout gegaan?
Het tussentijdse nominatiedossier, samengesteld door de gemeente Hilversum in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) en een lange lijst nationale en
internationale experts, werd op verzoek van
de RCE nog aangevuld met een verder aangescherpte analyse van de ‘uitzonderlijke universele waarde’, de internationale context, een
overzicht van de ontwikkeling van sanatoria en
vergelijkbare instellingen en de actuele instandhoudingperspectieven.

Na lange en zorgvuldige voorbereiding werd
het aldus aangevulde tussentijdse (!) dossier
door de minister eerst nog eens voorgelegd aan
een nieuwe commissie. Die kwam tot de opinie
dat het helemaal nog niet zeker was of Unesco
het voorstel wel zou overnemen. Tja, je weet het
nooit zeker als je het niet vraagt, maar als er
één complex is dat het voordeel van de twijfel
verdient, is het toch wel Zonnestraal. Een handreiking voor een meer kansrijk dossier werd in
ieder geval niet gegeven.
Nu was deze commissie in verhouding tot
de tientallen experts die zich in de afgelopen
decennia over Zonnestraal uitgesproken hebben, nogal beperkt samengesteld. Zij bestond
uit een vijftal leden; drie deskundigen, waarvan één op het gebied van gebouwd erfgoed,
een vertegenwoordiger van Unesco Nederland
(tevens voorzitter) en een vertegenwoordiger
van Icomos (dat een belangrijk adviseur is van
Unesco). Daarnaast waren een ambtelijk adviseur (waarom eigenlijk?) en een secretaris aan
de commissie toegevoegd. Met de aanwezigheid van Unesco en Icomos was de commissie
de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees
keurt, maar die in dit geval, in het licht van de
voorgeschiedenis, tot de onbegrijpelijke conclusie komt, dat dat vlees niet deugt. Het riekt hoe
dan ook kwalijk.

Valt op de inhoud van het advies al veel af te
dingen, de conclusie gaat flagrant voorbij aan
het eenduidige beleid tot nu toe, de pluriforme
cultuurhistorische waarde, de internationale betekenis daarvan en de instandhoudingsperspectieven, een belangrijke factor bij de oordeelsvorming door Unesco. Het breekt radicaal met de
bestuurlijke continuïteit en de gewekte verwachtingen bij gemeente en eigenaar. Nog afgezien
van de tientallen gerenommeerde experts die en
passant in hun hemd worden gezet.
De minister had alleen al op grond van de antecedenten van deze nominatie, ter wille van
een evenwichtige vertegenwoordiging van het
erfgoed van de internationale Moderne Beweging op de Unesco-lijst en ten einde de instandhouding in de verdere toekomst niet onnodig
in gevaar te brengen, kunnen besluiten het aan
Unesco over te laten de nominatie al of niet te
honoreren. De minister hoort bij initiatieven tot
plaatsing tenminste een ondersteunende rol te
vervullen en deze niet op voorhand te frustreren. Nu echter dreigt het hele dossier Zonnestraal weg te zakken in de Hollandse polder, een
onvolledige Werelderfgoedlijst en een kater bij
velen achterlatend.

’
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De Hilversumsche kermis…
…gaat nóóit verloren
kan men dan beter hebben dan een historisch
gegroeide kermis. Overigens weet spr., dat hij
een lijkrede uitspreekt.
Met 16 tegen 4 stemmen wordt besloten de
kermis niet opnieuw toe te laten.
In 1898 had het gemeentebestuur de kermis
afgeschaft. Hierop volgde in 1899 het zogenaamde kermisoproer. We lezen hierover in
de Gooi- en Eemlander van 10 maart 1920:
Uit de vergadering van de Hilversumse gemeenteraad van 2 maart 1920.
Punt 27: Afschaffing der Kermis.
De heer Wagenfeld is tegen de kermis. Spr. was
er vroeger vuriger tegen dan thans. Spr. erkent,
dat er thans veel namaak kermissen zijn. De
kermis demoraliseert het arbeidersvolk en
daarom is spr. tegen de kermis. In 7 jaar is er
geen kermis geweest en daarom gaat het hier
niet over de afschaffing, maar over de weer invoering der kermis. Als men iets wil gaan instellen, laat het dan iets goeds zijn, b.v. het
organiseeren van een volksfeest. De kermis
is een bron van drankmisbruik en andere uitspattingen. De kermis is ontaard; er is geen
tijd meer voor.
De voorzitter zegt, dat hij nog altijd een tegenstander van afschaffing der kermis is. Zij, die
de kermis willen afschaffen, bezien de kermis
door een te donkeren, de menschen door een
rooskleurigen bril. De commissaris is hier niet
tegen de kermis. In Utrecht heeft spr. steeds
graag aan de kermis gedaan. Er zijn nog altijd
veel menschen, die voor kermisvieren voelen.
Als het kermis in Laren is, hangen de menschen met trossen aan de tram. Behalve opvoeding hebben de menschen pret noodig en wat
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In den morgen [van 21 augustus 1899] reden
enkele straattypen, specialiteiten, het dorp
rond op een schipperswagen, luide den volke
verkondend, dat de Hilversumsche kermis
nóóit verloren zou gaan.
Dat alles was nog niet erg, maar tegen den
avond werd het zoo rumoerig, dat de Overheid
het noodig oordeelde de schutterij onder de
wapens te roepen.
Een patrouille schutters toog ook naar de
Groest, doch kreeg achter zich zulk een groote
menigte zingende jongelui van beiderlei kunne,
dat van het betrekken van een post geen sprake
was.
Nog was het volk vroolijk en schutters waren
menschen met zin voor humor.
Het grappige was nu, dat men rond zag gaan,
Groest, Langestraat, Kerkstraat, Groest, Langestraat en zoo door, eerst een peloton schutters,
daarna een oogenschijnlijk erg vroolijke menigte en daar achter weer een peloton schutters.
De menigte werd hoe langer hoe grooter en
allen zongen uit volle borst, dat de Hilversumsche kermis nóóit verloren ging. De schutters
zongen dapper mee.
Daar klonk plotseling, het was ongeveer zeven uur, ’t gerinkel van een spiegelruit van een
der winkels.
Een uit de vroolijk zingende troep had een

steen gesmeten. Al heel gauw ging de tweede
en eer de avond, om was, waren op de Groest,
in de Langestraat en Kerkstraat een en dertig
groote spiegelruiten ingegooid. De winkeliers
die aan het raadsbesluit totaal onschuldig waren, betaalden het gelag.
[…]
De menigte bleef steeds zingen, al maar zingen. Zij liep in marsch-tempo het genoemde
kringetje rond, Groest, Langestraat, Kerkstraat,
Groest.
Dit duurde tot tien uur ongeveer, toen waren
de menschen blijkbaar moede van de marsch
en van het zingen. De schutterij rukte in.
[…]
Dinsdag 22 Augustus, al vroeg waren weer
honderden menschen op de been, waaronder
velen uit omliggende plaatsen, tuk op ‘n relletje.
De politie werd door eenige rijksveldwachters
versterkt en tegen tien uur arriveerden ook een
paar secties infanterie uit Naarden.
De commandeerende officier, een nog jonge
man, gaf blijk van veel tact en had
een eindeloos geduld.
De houding van de menigte was
zoo tartend en tergend, dat ‘t alleen
aan ‘t buitengewoon gematigd en
beleidvol optreden van dien officier
te danken was, dat niet veel eer en
niet veel meer slachtoffers vielen.
Tegen twee uur kwam ook een escadron huzaren uit Amersfoort.
Steeds dreigender werd het volk.
Waar huzaren kwamen aanrijden,
tilde men de gootplaten op om de
paarden te doen struikelen.
Toen ‘t donker werd begon de toestand zoo gespannen te worden,
dat, ondanks zich zelf, de soldaten wel tot geweld moesten overgaan. Zij werden zoo gesard
en getergd en bovendien begonnen kwajongens met steenen te gooien.
Eindelijk liep de maat over.
Herhaalde sommaties om uiteen te gaan
werden met hoongeschreeuw beantwoord en
steeds drong het volk meer en meer op.
Omstreeks acht uur klonk het eerste salvo,
nog maar in de lucht. Maar al gauw was een

tweede noodig. Raak. Een man werd doodelijk
getroffen, een ander ernstig gewond. Doch die
genas.
Geen van beiden waren Hilversummers, zij
waren slechts gasten.
Enkele personen liepen schrammen op. Het
treffen had plaats op de Groest, tusschen Leeuwenstraat en Stationstraat.
Toen begonnen huzaren, infanteristen en
veldwachters Groest en omstreken schoon te
vegen.
Herhaalde charges werden uitgevoerd en ongemakkelijk werd met den sabel gewerkt.
Het was een gegil en geschreeuw. In alle sloppen en stegen, op de werven, overal vluchtten
de menschen heen, achtervolgd door huzaren
of veldwachters.
Vrouwen vielen in zwijm, andere menschen
werden onder den voet geloopen. Hier lag een
in een zenuwtoeval, ginds stonden meisjes en
vrouwen luide te schreien en weer wat verder,
even beveiligd voor sabel of bajonet, staken

woeste mannen de vuist omhoog, vloekend en
tierend.
Wie maar kans zag, maakte dat hij naar huis
kwam en weldra was het stil om de straten.
Tusschen het eerste salvo en de doodsche
verlatenheid in de straten lag niet meer dan
vijf kwartier en het was alsof het uren had geduurd.
Den volgenden dag was het rustig. Het kermisoproer was afgeloopen.
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Het Groot Goois Toekomstdebat op naar
2040, een rapportage
Voor wie vrijdag 21 februari naar het Singer
Theater in Laren was gekomen met het angstige gevoel dat de schoonheid van het Gooi
ernstig wordt bedreigd, kon na een bijeenkomst van drie uur met een gerust gemoed
naar huis. Vooralsnog. Het Groot Goois Toekomstdebat Op naar 2040, een initiatief van
de Stichting Vecht en Eem die dit jaar haar vijftigste verjaardag viert, had als doel een aanzet te geven tot een nieuwe Erfgoedkaart, zo
onthulde TVE-voorzitter Jan Vollers. Ofwel een
boodschap met zes richtlijnen voor een door
de regio te maken kaart.
In zijn welkomstwoord tot de ruim 150 deelnemers herinnerde Vollers nog even aan bedreigingen die niet doorgingen, zoals het
plan Stad op de heide van de Amsterdamse
wethouder De Miranda en de ondertunneling
van de A-1. Maar hij wees ook op de nationale
ontwikkelingen en trends die in de komende
decennia gevolgen hebben voor het Gooi: de
stikstofproblematiek, de energietransitie en de
bouw van tienduizenden woningen. Daarna
gaf hij het woord aan dagvoorzitter Bart Krol,
oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht
en oud-wethouder van Soest. Deze lichtte het
programma toe dat voorzag in twee algemene
inleidingen, een peiling van de mening van de
zaal aan de hand van een aantal stellingen en
na de pauze een paneldiscussie met vier zogeheten spraakmakers en mogelijkheid tot het
stellen van vragen uit de zaal. Onder wie burgemeester en wethouders en raadsleden van gemeenten uit het Gooi en de Vechtstreek, leden
van de historische verenigingen en andere belangstellenden. Daarna gaf dagvoorzitter Bart
Krol het woord aan de eerste inleider Eric Luiten, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan
de TU Delft en oud-Rijksadviseur Landschap
en Water. Hij zei te hopen dat hij de aanwezigen wat concepten, gereedschap en een vocabulaire mee te kunnen geven om hun mening
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Eric Luiten houdt zijn lezing.

scherper te kunnen vormen. Hij begon zijn
lezing met twee vragen. Vraag een: wie is er
meer geïnteresseerd in het verleden dan in de
toekomst? Vraag twee: wie is meer geïnteresseerd in de toekomst dan het verleden? Uit de
reacties bleek een grote meerderheid met hand
opsteken in te stemmen met vraag een. Luiten verklaarde deze gemoedstoestand onder
andere uit een algemene belangstelling voor
het verleden. Maar ook uit de leeftijd van de
aanwezigen, die in hun leven geen herinnering
hebben aan het verleden als een tijd van tegenslag, uit hun meer dan gemiddelde welstand
die gevaar kan lopen en de wonderschone
woonomgeving. Hij constateerde een regio
in de luwte tussen twee grote steden, Amster-

dam en Utrecht. Omdat hij in publieke bronnen geen plannen voor de regio had gevonden,
is er geen reden tot zorg. Noch op het gebied
van de energietransitie, noch wat betreft oprukkende verstedelijking.
Luiten stelde wel de vraag of dat betekent dat
er een stolp over de regio kan of moet worden
gezet. Hij verwees naar de Rijksnota Belvedère
die vanaf 1999-2009 leidend werd voor de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Hij pleitte voor een gedifferentieerde
kijk op erfgoedbeheer. Niet alleen vragen, wat

Een aandachtige zaal in het Singer Theater.

is er de afgelopen 40-60 jaar verloren gegaan?
Maar ook, wat is ervoor in de plaats gekomen?
Wat is de toegevoegde waarde? Zoeken naar
een nieuw evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. Zoeken naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor oude landschappen en bouwwerken.

Drie benaderingen
Een onderscheid hoe je vanuit uiteenlopende
benaderingen naar hetzelfde kan kijken, kan
helpen bij beantwoording van die vragen. Luiten onderscheidde een sectorbenadering, een
factorbenadering en een vectorbenadering. De
eerste illustreerde hij met de restauratie van

het paleis op de Dam en de molens bij Kinderdijk. In beide gevallen was de kwestie naar
welke periode deze objecten moesten worden
teruggebracht. Bij de factorbenadering wees hij
op de Willemswerf in Den Helder en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Daar werden in onbruik
geraakte militaire constructies toegankelijk gemaakt en een bunker uit het Interbellum doorgezaagd om hem transparant te maken. De
vectorbenadering richt zich op het lezen van
het landschap, het landschap als continuïteit
van verleden en toekomst, als tijdlijn met verhalen, versterking van regionale identiteit, van ecologische
en esthetische waarden en het
versterken van cultuurhistorische kwaliteiten met een gunstig effect op toerisme en recreatie.
Vervolgens friste Christiaan
van Zanten, programmacoördinator Ruimte Mobiliteit
Regio Gooi en Vecht, de wellicht wat weggezakte kennis
over de lange geschiedenis
van het Gooi op met behulp
van 43 plaatjes. Daaruit bleek
weer eens hoe divers en uniek
het Gooi is. Het is zaak dat die
essentie behouden blijft, betoogde Van Zanten, want we
lopen tegen de grenzen aan van wat mogelijk
is zonder die essentie aan te tasten. Hij constateerde een paradox omdat de verstedelijking
van het gebied na de aanleg van de spoorlijn
in 1873 eveneens leidde tot natuurbehoud. Het
voorbeeld was het verzet tegen het plan van
Amsterdam om het Naardermeer te gebruiken
als vuilnisbelt. De dia’s van de uitbreiding van
Bussum, Hilversum en Huizen, vooral na de
Tweede Wereldoorlog, maakten indruk. De eerste opmerking uit de zaal ging over de vraag
of het klopt dat er gestopt wordt met sociale
woningbouw voor mensen met een baan in de
regio. Die vraag bleef onbeantwoord. Van Zanten wees erop dat hij ambtenaar is en dit een
politieke vraag is.
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Zes stellingen
Na de pauze waarin de deelnemers van gedachten konden wisselen en een kop soep konden gebruiken, was het moment gekomen om
de mening van de zaal te peilen aan de hand
van zes stellingen. Dagvoorzitter Krol benadrukte dat het ging om een niet representatieve
peiling. Bij elke stemming gingen de verreweg
meeste handen omhoog voor handhaving van
de status quo, het op afstand houden van veranderingen of het zelf initiatieven nemen om
de negatieve ontwikkelingen bij te sturen. Dus
geen distributiecentra, geen commerciële recreatie langs het met reden afgeschermde
klifkustgebied van het Gooimeer, selectieve
nieuwbouw van woningen, geen aantasting
door hoogbouw van het zogeheten illusielandschap dat door de erfgooiers is gevormd, zonneparken en/of windmolens in open gebied.
Flevoland bleek op de meeste stellingen vooral
een antwoord op grootschalige ontwikkelingen
die het Gooise erfgoed kunnen bedreigen. Een
meerderheid was er voor samenwerking tussen
de Gooi- en Vechtstreek en de provincie Utrecht
op het gebied van ruimtelijke ordening.
Daarna was het woord aan de spraakmakers,
organisaties die zich op de een of andere manier om het Gooise erfgoed bekommeren.
Kees van Dam hield namens de Stichting
Menno van Coehoorn een pleidooi voor handhaving en beleving van het open landschap
van waterbeheersing en vestingwerken, zoals ontstaan door de Stelling Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Karin Kos
van het Goois Natuurreservaat (1932) haakte
in op de lezing van Eric Luiten die het Gooi
wonderschoon noemde en zij wees op de statuten van GNR waarin staat dat het Gooise
landschap ten eeuwigen dage moet worden
behouden en beschermd om de bewoners het
genot te verlenen daar op loopafstand dagelijks van te genieten. Dat blijft de opdracht
van GNR. Namens de Bond Heemschut, een
samenwerkingsorgaan van erfgoedverenigingen, benadrukte Christian Pfeiffer dat de
Gooi- en Vechtstreek uit een wankel evenwicht van zand en klei bestaat, cultuurhisto-
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Dagvoorzitter Krol geeft een deelnemer het woord.

risch uniek is en het verhaal van dit gebied
moet worden doorverteld. Het bewaren van
dit erfgoed moet vanuit de gemeenten meer
prioriteit krijgen ook met het oog op nieuwe
Omgevingswet. De voorzitter van de Vrienden van het Gooi, Hans Metz, wees op het
belang van de groene scheggen die vanuit
Amsterdam naar de buitengebieden lopen en
de steeds terugkerende neiging om aan deze
scheggen te knabbelen. Hij waarschuwde dat
als ruimtelijke ordening op een te laag bestuurlijk niveau wordt vastgesteld dat heilloze
concurrentie uitlokt, tot versnippering leidt en
eenheidsworst, terwijl oog voor verschillen
het devies moet zijn. Maak steden stedelijk
en groene ruimte groen, zo besloot hij zijn
bijdrage. Charlotte Smit van de Vechtplassencommissie viel het betoog van de vorige spreker bij en merkte op dat iedereen tegen beter weten in de decentraliserings-cha-cha-cha
danst. Zij riep op tot een Deltaplan 2.0 voor
een stevige landelijke regie op het terrein van
klimaat, natuur en biodiversiteit, omdat het
ondenkbaar is dat zulke kwesties op lokaal
of regionaal niveau kunnen worden geregeld.
Zij zag nu een chaotische aanpak met grote
verschillen tussen provincies en een herhaling van een verschijnsel uit het begin van de
vorige eeuw, toen elke gemeente haar eigen

energiecentrale bouwde. Tenslotte gebruikte
Jos Bazelmans van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een metafoor, de doopjurk in zijn
katholieke familie, om het belang van het behoud van erfgoed voor meer generaties te onderstrepen. Volgens hem is erfgoed waarde in
meervoud en gaat ook over belevingswaarde,
culturele identiteit, maatschappelijke waarde
en ook economische waarde. Hij stelde de
zaal de prangende vraag zich af te vragen wat
erfgoed nu eigenlijk is en vroeg zich af wat hij
als inwoner van Weesp en niet van Amersfoort
had gevonden van het volbouwen van de Bloemendaler polder.

Paneldiscussie
Voorzien van de informatie door Eric Luiten en
Christiaan van Zanten, de reacties op de stellingen en de bijdragen van de spraakmakers,
werd het tijd voor de paneldiscussie. Het panel
bestaande uit Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling en oud-gedeputeerde
van Noord-Holland, Jan Kastje, wethouder van
Hilversum en trekker energieovergang in de regio, Janine Caalders, voorzitter-directeur Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Karin Kos,
rentmeester-directeur Goois Natuurreservaat,
boog zich ijverig over het debatthema.
Als eerste kreeg Friso de Zeeuw van Bart Krol
het woord na diens vraag wat hij voor zich zag
in 2040. Hij zei niet veel grote veranderingen
te zullen zien en dat is ook te verwachten omdat dat is wat de meeste mensen willen. Het
zijn mondige mensen en mochten er grootschalige initiatieven tot verandering komen,
dan zal men zich daar massaal tegen verzetten en dan is te verwachten dat ze niet zullen
doorgaan. De vrees, voorgenomen woningbouw door Hilversum, zag hij hooguit voor
de helft gerealiseerd en als dat zou lukken een
enorme prestatie.
Wethouder Kastje sprak uitdrukkelijk voor
zichzelf en zei te hopen dat tegen 2040 er is
gekozen voor een zogeheten lagenbenadering,
gecombineerd met de vectorbenadering van
Eric Luiten. Dat betekent volgens hem dat de
centra van Hilversum en Bussum zullen wor-

den verdicht. Friso de Zeeuw viel hem daarin
bij en merkte op dat de bevolking dat wel moet
accepteren, ook al vindt die het nu al te dicht
bebouwd. Als je het tuin-stedelijke karakter van
Hilversum wil behouden, krijg je ook een zaal
vol. Hij verwachtte dat een deel van de verdichting zal worden gerealiseerd, maar voorzag
dat dat problemen met het openbaar vervoer
gaat opleveren. Hij zag bouwplannen van bijvoorbeeld vijfduizend woningen in 20 jaar pas
vanaf 2015 zijn beslag krijgen en doorlopen in
de periode na 2040.
Kastje reageerde met de mededeling dat gemikt wordt op het voortbestaan van het Gooi
als een groene oase tussen Amsterdam en
Utrecht en verwees naar de woorden van Karin
Kos die een kenmerk van het gebied noemde

Jos Bazelman en Bart Krol.

dat je binnen tien minuten in de natuur bent.
De opmerkingen over verdichting ontlokte
in de zaal de reactie dat met het verdwijnen
van de babyboom generatie er voor leegstand
wordt gebouwd en verdichte steden grote behoefte hebben aan groen. De Zeeuw was het
daar totaal mee oneens. Hij voegde daaraan
toe dat de grote greep in het Gooi nooit doorgang zal vinden en dat het dus, zoals hij dat
noemde, figuurzagen blijft, waarmee hij niets
negatiefs suggereerde maar het wel graag in
zijn feitelijke dimensies wilde benoemen.
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Behoud illusielandschap
Karin Kos zei dat het illusielandschap behouden
moet blijven en dat hoogbouw zich niet laat rijmen met de instandhouding daarvan. Doordat
het gebied niet groot is en versnipperd, ontstaat
er snel horizonvervuiling. Niet hoger bouwen
dan vijftien meter anders gaat illusie van weidsheid teloor. Wethouder Kastje, die bij Kos de indruk had gewekt dat hij het met haar eens was,
wees erop dat je hier en daar wel de hoogte in
moet en gekeken moet worden naar natuur in
de stad en buiten de stad. Karin Kos zag daarin
kansen voor waterberging, met als effect verkoeling, de vergroting van biodiversiteit, zoals groei
van de bedreigde insectenstand.
Op de vraag van Krol of Janine Caalders vanuit het Utrechtse herkenningspunten zag met
de discussie in het Gooi, antwoordde zij dat
daar dezelfde discussie speelt over ruimte, woningbouw en energie. Er is een groot verschil,
het Goois Natuurreservaat is van jullie allemaal, inwoners en gemeenten, en in Utrecht
zitten er ongeveer veertig verschillende eigenaren op de Heuvelrug. Dan ligt de discussie
over natuurbehoud een stuk ingewikkelder.
Hoe staat het met de samenhang tussen het
Gooi en de Utrechtse Heuvelrug die ooit door
gedeputeerden van beide provincies werd gezien als een samenhangend geheel, vroeg Krol.
Dat ligt eraan wie er gedeputeerde is en aan
de politieke verhoudingen, aldus Caalders.
Het is vooral een organisatievraagstuk, maar
dat komt vanzelf na het beantwoorden van de
vragen wat dan en hoe dan in de kwestie provinciale grensoverschrijding.
De Zeeuw reageerde hierop met de opmerking dat het al heel wat zou zijn, als men in het
Gooi het wat meer eens zou zijn. Het gebied
heeft samenhang, maar het bestuur niet. Hij
noemde als voorbeeld het plan van tienduizend woningen van Hilversum. Dat had beter moeten worden afgestemd met de regio.
Dat leidt tot onnodige irritatie. Het zou ook
helpen als de gemeenten gezamenlijk tot een
omgevingsvisie zouden komen. Kastje relativeerde die opvatting en zei dat er nogal wat
beeldvorming in het spel is, maar dat de sa-
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menwerking in het algemeen goed gaat.
Door een vraag uit de zaal over windmolens
en zonneweides, kwam een andere kwestie aan
de orde: energiebesparing en minder uitstoot
van CO2. Wethouder Kastje kon meedelen dat
de gemeenteraad van Hilversum zich heeft
uitgesproken voor energiebesparing en tegen
grootschalige oplossingen zoals wind- en zonneparken. Van het gas af heeft geen zin als de
woningvoorraad uit de jaren tien, twintig en
dertig niet wordt geïsoleerd. Een andere vragensteller bracht het thema werkgelegenheid
in en opperde dat woningbouw werkgelegenheid kan uitlokken en onderzocht moet worden of de universiteiten van Amsterdam en
Utrecht in het Gooi geen onderzoeksafdelingen kunnen vestigen. Kastje onderkende het
probleem en wees erop 70 procent uit informele economie bestaat. Van distributiecentra
of dat soort economische activiteit, kan geen
sprake zijn. Hij kreeg bijval van De Zeeuw die
constateerde dat de maakeconomie van het
Gooi al jaren achteruit kachelt. Anderzijds las
hij dat contracten van grote bedrijven in het
Mediapark zijn verlengd en dat is goed nieuws,
want een slinger aan de werkgelegenheid is
zeer gewenst. Terugkomend op de energieproblematiek waarschuwde hij dat regionale energiestrategieën het gevaar in zich bergen dat het
een confetti van windmolens wordt waardoor
de regio wordt verpest. Hij adviseerde nee te
durven zeggen. Dat zal een nieuw nationaal
debat uitlokken over de gekozen aanpak. Dat
moet dan maar, aldus De Zeeuw die hiermee
grote instemming van de zaal oogstte.

Brede steun voor status quo
Dus stelde dagvoorzitter Krol nog maar eens
de vraag hoe de behoefte aan behoud van de
kwaliteit van de regio zich verhoudt tot de bedreigingen, zoals een woningbouw, energietransitie, de bouw van een biomassacentrale
in Diemen. De Zeeuw zag brede steun voor de
status quo, maar zag wel ruimte in het kader
van wat hij figuurzagen noemde. Hij verwees
naar de formulering van Luiten: behoud door
ontwikkeling. Er moet oog zijn voor kleine aan-

passingen en verbeteringen. Ook met het oog
op werkgelegenheid, aldus De Zeeuw. En de
grotere ontwikkelingen die de inwoners van
het Gooi niet willen, vallen onder de afdeling
waakzaamheid. En die is volgens hem prima
verzorgd. Hij constateerde dat de discussie
enerzijds gaat over die grote ontwikkelingen
met bedreiging voor het zogeheten illusielandschap met grote betekenis en waarde. Als daar

Dagvoorzitter Karin Kos en Bart Krol.

inbreuken worden gemaakt, dan moet de beuk
erin met alle democratische middelen. Maar
anderzijds moet er oog zijn voor kleine en betekenisvolle veranderingen, bijvoorbeeld met
betrekking tot werkgelegenheid en niet alles
tegenhouden.
Kastje benadrukte dat er wel durf moet zijn
om te kiezen. De stapel opdrachten is te groot
en dat moet ook gebeuren omdat veel zaken
met elkaar samenhangen. De Omgevingswet
zal de gemeenten dwingen op een bepaalde
manier te werken, samen te werken. De overheid zal kwaliteitseisen moeten stellen aan dat
proces en om te borgen dat de participatie van

de burgers tot haar recht kan komen. De Zeeuw
zag een nieuwe pendulebeweging naar centralisatie, omdat er zoveel taken en opgaven met
elkaar moeten worden verenigd dat die niet
meer decentraal kunnen worden afgehandeld.
De Omgevingswet zal waarschijnlijk op termijn
worden gezien als een hoogtepunt in de ontwikkeling naar decentralisatie die sinds 2003
is ingezet, aldus De Zeeuw, die nog opmerkte
dat bij de rijksoverheid de
mensen van verstand van
ruimtelijke ordening verdwenen zijn. Daarop vroeg
TVE-bestuurslid Hetty Laverman zich af of er voldoende
inhoudelijke kwaliteit van
ambtenaren en bestuurders in de regio aanwezig
is om die Omgevingswet
goed gefundeerde en realistische inhoud te kunnen
geven. Waarop wethouder
Kastje verzekerde dat zijn
ambtenaren daartoe uitstekend in staat waren.
Vanuit de zaal werd nog
gevraagd, na een korte ver
handeling over de woning
bouwproblematiek in het
Gooi die teruggaat tot
1960: wat moeten wij met
Flevoland? De vraagsteller
zei dat hij tot nu toe van
ambtenaren te horen kreeg dat dat een politieke keuze is en zij daar niet over gingen. Krol
parkeerde die vraag voor de politicus Kastje.
In haar slotstatement benadrukte Karin Kos
dat vooral gekeken moet worden naar de
waarde van het gebied en dat vraagt om kleine
stapjes. Als er dingen kapot worden gemaakt,
komen ze nooit meer terug. In zijn statement
zei Kastje dat er maar één landschap is, één
woningmarkt, één arbeidsmarkt en dan is de
uitdaging samenwerking. Als afschrikwekkend
voorbeeld wees hij op de lintbebouwing in België en zei te hopen dat zoiets het Gooi niet
zal overkomen. Met betrekking tot Flevoland
noemde hij als voorbeeld dat als zou blijken
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dat verpleegsters die in het Gooi werken een
woning in Almere niet kunnen betalen en dat
beperkingen oproept die het Gooi niet wil, er
dan gekeken moet worden naar wat er in onze
regio kan worden gebouwd.
Janine Caalders wees er in haar slotstatement
op dat groen van wezenlijk belang is voor de
gezondheid van mensen en daarom behouden
en gekoesterd moet worden. Groen is een antwoord op een probleem en ze zei te hopen dat
als ze over enkele jaren terugkomt in het Gooi
de kaarten die door Van Zanten werden geprojecteerd nog groener zullen kleuren en zowel
het Gooi als de Utrechtse Heuvelrug zullen
omvatten en niet vooral op Amsterdam zijn
gericht. Daarop aansluitend zei De Zeeuw in
zijn slotwoord dat de toenmalige commissaris
van de koningin, wijlen Jos van Kemenade, en
hijzelf hadden geadviseerd het Gooi bij de provincie Utrecht te trekken omdat dat logischer
is als je naar het landschap kijkt. Hoon was
ons deel, memoreerde hij de reactie destijds.
Over Flevoland meldde hij dat er in de Tweede
Kamer een motie is aangenomen die voorziet
in de bouw van honderdduizend woningen.
Dat betekent een opleving van de discussie
over een tweede verbinding met gevolgen op
het gebied van Gooise Meren, voorspelde hij.
Tenslotte zwaaide hij lof toe aan de organisaties in het Gooi die soms wat behoudzuchtig
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overkomen, maar een heel goede en belangrijke functie hebben. Hij spitste die toe op het
Goois Natuurreservaat en benadrukte dat de
beste manier tot behoud van landschap het in
eigendom verwerven van de grond is. Zijn advies: blijf aankopen.
Daarmee was het tijd voor Jan Vollers het
debat af te sluiten en de sprekers, de panelleden en de deelnemers voor hun bijdragen te
bedanken. Maar ook het moment de beloofde
boodschap in de vorm van zes richtlijnen voor
een nieuwe Erfgoedkaart aan de deelnemers
bekend te maken:
– Zet in op een blijvende balans tussen wonen
en werken op de grens tussen water en zand.
– Koester open landschap rond forten, vestingen en buitenplaatsen.
– Verbind logische overgangen tussen natuurparken en nieuwe wateropslag-gebieden.
– Ontzie open cultuurlandschap: geen zonneweiden, maar benut aardwarmte-energie en
nieuwe energiedragers op daken.
– Stop losse gemeenteplannen en ontwikkel
een regionale kustvisie van alle Gooigemeenten, met zonering waar rust- en vogelgebieden moeten en recreatie kan.
– Wees proactief en ontwikkel regionaal beleid
voor herbestemmen van vrijkomend agrarisch gebied.
Joris Cammelbeeck

Het lezen
waard
teksten

Huizen is een historische canon rijker!
Onlangs verscheen de Canon van Huizen, samengesteld door Sarah Remmerts de Vries. In
dit geval is er sprake van een historische canon. In een dertigtal vensters passeert de hele
Huizer historie de revue. En bij een ieder die
in Huizen woont en/of er
wat mee heeft, gaat bij
het lezen van dit prachtig
uitgegeven boekwerk het
hart sneller kloppen. Je
kunt geen onderwerp bedenken, of het is uitvoerig
beschreven. Bovendien
is het werk fraai geïllustreerd met vele oude foto’s en prenten.
Huizen ligt op een
unieke plaats in het Gooi,
enerzijds op het zand,
anderzijds grenzend aan
het water van de vroegere
Zuiderzee en de veengronden van de Meent. Het is
verleidelijk om alle vensters te noemen, maar dat
kan niet het doel van een
recensie zijn. Veel aandacht is besteed aan
de ontwikkeling van het Huizer landschap,
de eerste bewoners van Huizen en natuurlijk
aan de erfgooiers, de gezamenlijke eigenaren
van de Meent. Huizen heeft en had zijn eigen
unieke dingen. Het was een protestants dorp
in een rooms-katholieke omgeving en een boerendorp, dat in de negentiende eeuw overging
van de landbouw en de veeteelt naar de visserij
om aan het begin van de twintigste eeuw zich
toe te leggen op de handel in vis en kaas. Uiteindelijk werd het een gemeente met heel veel
moderne industrie.
Huizen had en heeft een eigen dialect dat
zich onderscheidt van de dialecten rondom

het dorp. Huizen had een eigen specifieke
klederdracht, zowel voor de mannen als voor
de vrouwen. Vooral de klederdracht voor de
vrouwen maakte een geheel unieke ontwikkeling door. Uiteraard is er aandacht besteed
aan de jarenlange import
van mensen van buitenaf,
de ‘buitenminsen’, die op
den duur de sfeer en het
klimaat mede gingen bepalen. Uitvoerig wordt er
aandacht besteed aan het
landschap en de waterkant
alsmede aan de natuurgebieden rondom Huizen
onder het kopje ‘Van marter tot mossel’.
De totaal verschillende
bebouwing van Huizen wordt belicht in het
venster ‘Van visserswoning tot villa: monumenten in Huizen’. Maar er is
ook ruim aandacht voor
de nieuwere en de allernieuwste ontwikkelingen
op het gebied van bebouwing.
Bijzonder interessant vond ik het venster
‘Tussen verzet en verraad: de Tweede Wereldoorlog’. Ik heb nooit geweten, dat Mussert ooit
in Huizen een onderduikadres vond…

Bijlagen, bronnen en literatuur
En alsof dit alles nog niet genoeg is, wordt er in
een zestal bijlagen aandacht geschonken aan
de volgende onderwerpen: de statistieken van
Huizen in 2018, de burgemeesters van Huizen,
de Huizer vloot, in 1886 met niet minder dan
171 botters (!), Huizer familienamen, kerkgebouwen en kerkgenootschappen alsmede
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scholen. Het is toch geweldig, als er zoveel feitenmateriaal in één werk bijeengebracht is! Het
is kenmerkend voor dit werk dat er niet minder
dan negen bladzijden gewijd zijn aan bronnen
en literatuur. Voor wie verder wil studeren op
het onderwerp Huizen, kan aan de hand van dit
materiaal nog jarenlang vooruit.

vangrijke materie en heeft die in heldere vensters gepresenteerd. Hulde wil ik brengen aan
Ineke van Herwerden. Zij moest vele moeilijkheden overwinnen, maar mede dankzij haar
vasthoudendheid is het gelukt om Huizen op
de kaart te zetten. Huizen is een historische
canon rijker!

Grote inzet
Velen hebben zich ingezet om dit werk tot
stand te brengen. Sarah Remmerts de Vries
heeft zich voortreffelijk ingewerkt in deze om-

DRS. J. BOS LZN is voorzitter van de Historische Vereniging Bunscote.

Sarah Remmerts de Vries, Canon van Huizen. Stichting Historische Canon Huizen,
231 pagina’s, ISBN 978-90-903189-8-1. Prijs e 29,50. De Canon van Huizen is verkrijgbaar
bij alle boekhandels van Huizen en bij het Huizer Museum.
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Herauten op de Stelling – verhalen over het
leven op de forten rond Amsterdam
Wat is de overeenkomst tussen de Stelling van
Amsterdam en de Franse Maginotlinie? De
aanleg van beide kostte heel veel geld, hun nut
bestond vooral uit afschrikking van een mogelijke vijand en, belangrijker nog, beide bleef
teloorgang bespaard. Doordat het Duitse leger in 1940 om de Maginotlinie heen trok en
hetzelfde jaar over de Stelling van Amsterdam
heenvloog, hebben beide vestingwerken hun
nut nooit kunnen bewijzen. Dat heeft sociaalgeograaf Agnes de Boer er niet van weerhouden over de Stelling een leesbaar, informatief
en mooi uitgegeven boek samen te stellen. Net
als in haar vorige drie boeken heeft zij verhalen opgetekend over het leven en werken op de
forten aan het Zuid- en Zuidoostfront onder de
titel Herauten op de Stelling.
Het boek bevat een schat aan verhalen van
soldaten, fortwachters, buren van forten, vrijwilligers, ondernemers met creatieve
ideeën en een echtpaar dat een camping beheert. Maar ook van bouwkundigen en van architecten die het
beheer, de vernieuwing en herbestemming tot hun opdracht hebben
gemaakt. In het ruim tweehonderd
pagina’s tellende boek worden alle
forten in het genoemde Zuid- en Zuidoostfront behandeld. Er wordt verteld
over hun ontstaansgeschiedenis, strategisch belang, aanpassingen door de
tijd heen, bezettingsgraad en over hun
huidige eigenaar en actueel gebruik.
Bij elk beschreven fort wordt speciaal
aandacht besteed aan de verhalen van
mensen in wier leven het fort een rol
heeft gespeeld of nog speelt. Die variëren van jeugdherinneringen aan wilde
scholierenfeesten in enkele verwaarloosde forten tot vrijwilligerswerk bij

herstel van een fort of de belevenissen van kinderen van fortwachters. De Boer kon deze keer
minder verhalen noteren dan in de andere delen van de Stelling van Amsterdam. Oorzaken:
verscheidene forten liggen relatief ver van de
bewoonde wereld en twee forten werden nooit
afgebouwd: Botshol en Aan de Winkel. Als gevolg
daarvan ontstonden er geen vrijwilligersorganisaties die zich over deze forten ontfermden en
dus ontbreken zij om hun verhaal te vertellen.
Naast deze persoonlijke verhalen krijgt de
herontdekking van de forten als erfgoed evenals de zoektocht naar nieuwe bestemmingen
ruime aandacht. Een keerpunt in de tot dan
toe droeve geschiedenis van de Stelling wordt
bereikt als de provincie Noord-Holland ten
tijde van Hedy d‘Ancona, minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kabinet Lubbers III (1989-1994), de verdere sloop

63

van het fort Velsen verhindert en in
actie komt voor het behoud van de
Stelling van Amsterdam. In 1987 bestempelt de provincie de Stelling als
waardevol erfgoed en in 1992 komen
alle bouwwerken en objecten van
de Stelling, uitgezonderd de forten
die in de provincie Utrecht liggen,
op de provinciale monumentenlijst.
Vervolgens vraagt het provinciebestuur PvdA-minister d’Ancona de
Stelling in 1995 voor te dragen voor
de Werelderfgoedlijst van Unesco. In
1996 wordt de Stelling op die lijst geplaatst. Het is trouwens niet de enige
kringstelling op die lijst. Ook Antwerpen, Parijs, Boekarest en Kopenhagen hebben zulke stellingen, maar die
van Amsterdam is uniek door het bijbehorende systeem van inundaties,
waardoor omringend land gecontroleerd onder water kan worden gezet.
De forten van de Stelling worden
gebouwd als een aanvulling op de
Nieuwe Hollandse Waterlinie die op
haar beurt een uitbreiding is van de
vorige, die sindsdien de Oude Hollandse Waterlinie wordt genoemd. De
voorlopige, geïmproviseerde inundaties die Hollandse steden in de zeventiende en achttiende eeuw met succes tegen de Spanjaarden inzetten, heeft ook
in 1672 de Fransen tegengehouden. Daarna
worden ze in vergelijkbare situaties permanent ter verdediging gebruikt. In de decennia
daarna volgt uitbreiding naar het oosten en
versterking. Vanaf 1815, na de Napoleontische
tijd, wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op
last van koning Willem I aangelegd door generaal Cornelis Theodoris Kraijenhoff. Later nog
aangevuld met de forten van de Stelling van
Amsterdam, die tussen 1889 en 1920 worden
gebouwd op basis van een ontwerp van generaal Joachim Hendrik Kromhout. De Stelling,
die niet zal worden voltooid, is in 1914 bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het omvangrijkste verdedigingswerk van Nederland.
Maar Nederland blijft buiten de Grote Oorlog
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en de militairen in de forten en elders worden
veroordeeld tot vier jaar van tomeloze verveling.
Pikant detail bij de bouw van de forten vormt de
manier waarop die wordt aanbesteed. Meestal
gaat dat in verschillende delen: eerst het voorbereidende grondwerk en daarna het bouwen
van de opstallen. Het destijds gebruikte aannemingssysteem heet entreprise général waarbij
de genie een hoofdaannemer kiest die op zijn
beurt voor de leveranciers en onderaannemers
moet zorgen. De hoofdaannemer heeft de leiding over alle werkzaamheden en dat valt niet
altijd mee. De winstmarge is klein en de onderaannemers tekenen niet zelden tegen een te
lage prijs in om de opdracht maar in de wacht
te slepen. Soms zelfs onder de kostprijs. De

Luchtfoto van Muiden met zicht op
het IJmeer en het Muiderslot, 2005
(fotocollectie Muiden, Gemeentearchief
Gooise Meren en Huizen).

hoofdaannemer probeert dan af te dingen op
de prijzen van onderaannemers en leveranciers
en om onder bepalingen in het bestek uit te
komen.
De kwaliteit van het werk komt daardoor onder druk te staan, waardoor de opzichter, die
namens de genie optreedt, moet ingrijpen. De
rechtspositie van de aannemers is zwak. Bij geschillen tussen opzichters en aannemers mag
de directie, bestaand uit de Eerstaanwezend
Ingenieur te Amsterdam en de lagere genieofficieren die optreden als toezichthouders, het
finale oordeel vellen.
Het boek van De Boer bevat een gedetailleerd
verslag van de gang van zaken bij de bouw van
het Fort bij de Kwakel, dankzij het bewaard gebleven dagboek van de toenmalige opzichter,

ingenieur De Beus. Het geeft een uitgebreid inzicht in het bouwproces,
bovendien is het exemplarisch voor
het proces bij andere bouwprojecten
van de Stelling.
Opmerkelijk is de botsing tussen
de in hoge mate professionele aanpak door de genie bij de bouw van
de forten en het gebrek aan expertise
bij de burgeraannemers. Het gevolg
is dat er van de gestandaardiseerde
ontwerpen die de genie voor de forten aflevert, weinig terechtkomt.
Conflicten met de aannemer, gebrek
aan vaklieden (te duur) en geknoei
met het bestek leiden ertoe dat bij de
bouw van elk fort het wiel opnieuw
wordt uitgevonden.   
Uiteindelijk is de Stelling 135 kilometer lang. Zij bestaat uit 46 forten
en daarnaast uit gebouwen en objecten zoals voor de inundaties cruciale
sluizen, dammen en batterijen. Het
gebied rond Amsterdam kan in 48
uur onder een laag water van ongeveer 40 centimeter worden gezet.
Dat is twee keer gebeurd. In 1940 door het Nederlandse leger om de Duitse opmars tegen te
houden en in 1944 door de Duitse bezetter die
verwachtte dat de Geallieerden een invasie op
de Nederlandse kust zou uitvoeren. Daardoor
stond het gebied ten westen van de Grebbelinie negen tot tien maanden onder water. Een
illustratie van deze inundaties is te zien bij het
fort bij Krommeniedijk waar het land eenmaal
per jaar onder water wordt gezet, omdat dat
voedsel oplevert voor een bepaalde vogelsoort.
Rondom de forten ontstaan als gevolg van
het vereiste vrije schootsveld voor de kanonnen zogeheten verboden kringen (de kleine tot
600 meter, de middelbare tussen 300 en 600
meter en de grote tussen 600 en 1.000 meter). Hierbinnen mag niet gebouwd worden of
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hooguit huizen van hout die ten tijde van mobilisatie snel kunnen worden afgebroken. Deze
kringen hebben het landschap rond Amsterdam in hoge mate een specifiek aanzien gegeven. Wanneer er in 1987 een beleidsvisie wordt
ontvouwd om verdere verwaarlozing van de
forten te stoppen of om te voorkomen dat ze
door de Dienst der Domeinen aan particulieren
worden verkocht, plaatst de provincie ze op de
monumentenlijst en worden ze opgenomen in
de ecologische provinciale hoofdstructuur.
In de jaren negentig verkoopt Defensie de
meeste forten aan instanties die aan de overheid zijn gelieerd, zoals Staatbosbeheer, Landschap Noord-Holland of Natuurmonumenten.
De meeste door De Boer beschreven forten zijn
in het bezit van Natuurmonumenten. De nadruk ligt op hun ongereptheid en de natuur die
jarenlang onbelemmerd haar gang kon gaan.
De forten zijn jarenlang gebruikt als militaire
opslagplaatsen, mobilisatiecomplexen, waar
nauwelijks iemand kwam of toegang had. Met
het einde van de Koude Oorlog wordt Nederland ineens een hoop natuur rijker. Oefenterreinen en vliegbases worden afgestoten en
blijken zich onbedoeld tot natuurgebieden te
hebben ontwikkeld.
De marktwerking die in de jaren daarna door
de overheid wordt omhelsd, heeft ook daar
veranderingen in gebracht. Vele forten van de

Stelling van Amsterdam hebben een andere
functie gekregen. In een voortdurend streven
naar draagvlak, ook voor natuurbehoud, wordt
besloten tot meer toegankelijkheid voor het publiek, de belastingbetaler. De forten herbergen
inmiddels nu eens een sauna, dan weer een
kinderdagverblijf, een pannenkoekenhuis, een
B&B, een verblijf voor autistische jongeren of
zijn een oefenplaats voor de brandweer. Ook
zijn ze zeer populair als opslag voor wijn, omdat de temperatuur er constant is.
De ironie van de geschiedenis blijft wel dat de
forten nooit zijn gebruikt voor het doel waarvoor ze werden gebouwd. Steeds weer blijken
de ontwikkelingen, met name op het gebied van
munitie en geschut, zo snel te gaan dat de aanpassing van de forten erdoor wordt achterhaald.
De reikwijdte van de artillerie, de brisantgranaat
die in de Eerste Wereldoorlog zijn intrede doet,
maakt definitief een einde aan het concept van
de zogeheten passieve verdediging. De bouw
van de Stelling van Amsterdam, die duurt tot
1914, wordt gestaakt en drie forten worden niet
eens afgebouwd. De bouw van de Stelling heeft
dan in totaal 33 jaar geduurd en heeft omgerekend in euro’s 508 miljoen gekost. O ja, de Maginotlinie kostte in de jaren dertig omgerekend
1,5 miljard euro en is eveneens hier en daar toegankelijk voor publiek.
Joris Cammelbeeck

Agnes de Boer, Herauten op de stelling – Verhalen over het leven op de forten. Deel 4.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 216 pagina’s, ISBN 978-94-92335-16-6. Prijs € 24,95.
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Agenda
ACTIVITEITEN/LEZINGEN

TENTOONSTELLINGEN

februari
20 HK Baerne: De herberg van Paulus, Stationsstraat 16,
Baarn
Foto/filmpresentatie Baarn, toen en nu.
Aanvang 20.00 uur.
21 Tussen Vecht en Eem: Singer Laren, Oude Drift 1,
Laren
Groot Goois Toekomstdebat . Van 16.00 tot 19.00 uur.
Aanmelden op
www.tussenvechteneem,nl/aanmeldingsformulier-grootgoois-toekomstdebat.

Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Van 14 januari t/m 29 april. Dubbel expositie
Rembrandt en Comenius en Kijk Comenius.
Di t/m zo 12.00-17.00 uur.
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51,
Laren
Nieuwe wisseltentoonstelling: De fatale inslag, einde
van de dino’s. Permanent vijf exposities over de geologische, paleontologische, archeologische en landschappelijke facetten van het Gooi. Di-zo 13.00-16.30
uur. Elke derde zondag van de maand is er een lezing
van 14.00-15.00 uur.
HK Baerne
Van 1 februari tot 13 mei Toen was roken heel gewoon.
Op zaterdagen 11.00-13.00 uur en woensdagen van
14.00-16.00 uur in de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a,
Baarn. www.historischekringbaerne.nl
HK Blaricum, Brinklaan 4A, Blaricum
Tot 10 mei de expositie Toen en nu in ansichtkaarten.
Van 16 mei t/m 19 september 2020 Expositie Grensverleggers. Karel Schmidt en de Smeden.
Do van 20.00-22.00 uur (behalve in juli) en
za van 14.00-16.00 uur. www.historischekringblaricum.nl
HK Eemnes, Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan
2a, Eemnes
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.
Vanaf 14 april fototentoonstelling Laren in WO II.
www.historischekringlaren.nl
Huizer Museum, Achterbaan 82, Huizen
Tot 16 april de tentoonstelling Krakend koud.
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.
HK Loosdrecht, In de Gloriosa, Nederhorst den Berg
2 t/m 5 mei, Kasteel Nederhorst den Berg. Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw-Loosdrechtsedijk
150, Loosdrecht
Expositie: di t/m zo 11.00-17.00 uur : Wie was De Mol?
Ambities in Hollands Porselein . www.sypesteyn.nl

maart
3 HV Soest, Gildehuis, Steenhoffstraat 46, Soest
Lezing Peter Beijer over De Horeca in Soest. Aanvang
20.00 uur.
19 HK Blaricum, Brinklaan 4A, Blaricum
Lezing Frans Ruijter Blaricum (west). Toen en nu.
Aanvang 19.30 uur. Inschrijven via
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
20 HK Nederhorst den Berg, Bergplaats, Kerkstraat 7,
Nederhorst den Berg
Eerste deel jaarvergadering, daarna een lezing dr.
Claudette Baar-de Weerd: over de kunstenaars Jan Jacob
Spöhler en Pieter Gerardus van Os. Aanvang 20.00 uur.
25 Tussen Vecht en Eem, De Palmpit, Koekoeklaan 3,
Bussum
Vergadering bestuur en deelnemersraad.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.45 uur.
april
16 HK Loenen: ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de
Vecht
Lezing Maarten Bootsma: 75 jaar Bevrijding. Aanvang
20.00 uur.
24 HK Laren: Presentatie boek van Ineke Hilhorst Het
dorp, de oorlog, de mensen in het voormalige RABOpand. Inloop vanaf 10.30 uur.
juni
HK Loenen: Lezing i.s.m. Hervormde Gemeente
Loenen over de Grote brand Ned. Hervormde Kerk,
Loenen aan de Vecht. Aanvang 20.00 uur.
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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.
Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, Bunschoten-Spakenburg. Maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur.
www.museumspakenburg.nl
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwalstraat 6, Naarden
T/m 29 maart 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: Vaste presentaties
Weesper en Hollands porselein, Kon.Cacaofabriek
C.J.van Houten.
Tot en met 24 mei de expositie Chocolade.
Wo-zo 13.30-17.00 uur. Tot en met 13 april: tentoonstelling Muziek in Weesp. Elke zondag 15.00 uur rondleiding Stadhuis en Museum.
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur
Centrum, Dudokpark 1, Hilversum
Tot 21 juni expositie Pionieren in projectontwikkeling;
het grotestadsdenken van Johan Matser. Openingstijden
donderdag tot en met zondag 12.00-16.00 uur. Op
deze dagen is er een rondleiding om 13.30 uur.
www.dudokarchitectuurcentrum.nl
Singer Laren, Oude Drift 1, Laren
Tot en met 10 mei expositie Spiegel van de ziel, Toorop
en Mondriaan. Di-zo van 11.00-17.00 uur.

(STADS)WANDELINGEN

Blaricum:
HK Blaricum organiseert op zaterdag 4 april een rondwandeling met gids. Aanvang 14.30 uur. Aanmelden
www.historischekringblaricum.nl
Huizen:
De HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van
de maand wandeling door het authentieke dorp. Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis,
Achterbaan 82, Huizen. www.historischekringhuizen.nl
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 ƒ 2; volwassene ƒ 3.
Vrienden van het Gooi organiseert de wandelingen De
natuur in met onze natuurwachten. Informatie:
natuurwacht@vriendenvan het gooi.nl, of
tel. 06 26722899 of nelsonsjoerd@gmail.com of
tel. 06 15286661 of op de website
www.vriendenvanhetgooi.nl/Agenda wandelen
FIETSTOCHTEN

Huizen
HK Huizen organiseert op 6 juni een fietstocht
Villawijken en landhuizen. Informatie op
www.historischekringhuizen.nl.

Oproep
Helaas stapt mevrouw Iny Hoogendijk-Vranken, onze gewaardeerde penningmeester
sinds 2010, op. Daardoor ontstaat op korte termijn de vacature voor penningmeester
van het bestuur van TVE met als taken: financieel beheer, donateursadministratie en
contacten met de drukkerij van het tijdschrift.
☛ Reacties en inlichtingen bij de voorzitter.
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Inhoud
Sander Koopman
en Jan Sevink

De grenzen van de wildernis –
Tot waar kwam het veen aan de randen van het Gooi?

3

Marcus van der Heide

Eindelijk een biografie van Jo van Gogh-Bonger

18

Henk Michielse

Katholiek in de Republiek

26

Guus Kroon

Halifax JB803: de bommenwerper in de Noordpolder

33

Henk Michielse

Een prachtig landschap & historisch erfgoed –
De kracht van Gooiologie

37

Familiearchieven: een rijke erfenis (1)

43

Maria Boersen

Historisch café		

47

Jan Vollers

Eerbewijs aan joodse componisten en musici

48

Geachte redactie

Zonnestraal, chronique scandaleuse

50

De Hilversumsche kermis gaat nóóit verloren

52

Joris Cammelbeeck

54

Het Groot Goois Toekomstdebat

Boekbesprekingen		
• De Canon van Huizen
• Herauten op de Stelling
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