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Redactioneel
Hoewel de geschiedenis zich nooit letterlijk herhaalt, dringt zich in deze tijden van corona een
parallel op met de Spaanse griep, ruim honderd jaar geleden. Een pandemie die in 1918, na de Eerste
Wereldoorlog, om zich heen greep en naar schatting meer doden eiste. De algemene verzwakking van
de fysieke conditie van de bevolking door eenzijdige voedselrantsoenen maakte ook Nederland, hoewel
het buiten het conflict wist te blijven, kwetsbaar voor deze griep. Die werd Spaans genoemd, omdat er
voor het eerst in de pers van dat land melding van werd gemaakt. Ook het Gooi werd niet gespaard,
zoals te lezen valt in het aangrijpende artikel van Meyltje van Aalst over de gevolgen van deze griep in
Hilversum.
Dat de geschiedenis soms zelfs humoristische kanten kan hebben, bewijst het artikel van Frits
Booy. Hij vond een boekje met spotprenten en sarcastische teksten over het dagelijkse leven in het
Gooi tijdens de Hongerwinter. In het kader van het nationale geschiedenisthema 75 jaar Vrijheid
besteden we aandacht aan een archeologische zoektocht naar resten van de Tweede Wereldoorlog
in Hilversum. Met behulp van het artikel van Scarlett van der Weele kunnen sporen van Stützpunkt
Hilversum zoals een tankgracht worden teruggevonden. Sander Koopman beschrijft nog veel oudere
vondsten, aardewerk uit de bronstijd, op de Blaricummerheide.
Wie zich altijd al afvroeg wat de geschiedenis is van de fraaie villa De Rietvink in de oksel van de afrit
Laren/Hilversum aan de A1, kan terecht bij het artikel van Karel Loeff. Hoe de vissersplaatsen aan de
Zuiderzee de gevolgen van de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 te boven kwamen, wordt beschreven
in het boek Eens ging de zee hier tekeer van Eva Vriend dat uitvoerig wordt besproken door Sarah
Remmerts de Vries. Aan de hand van vele interviews valt te lezen hoe de visserij op die binnenzee
geleidelijk zoet werd en de vissers dwong tot het vinden van andere middelen van bestaan.
In haar rubriek Familiearchieven: een rijke erfenis laat Maria Boersen haar licht schijnen over
mejuffrouw Rigter ofwel tante Truus, handwerkonderwijzeres en bestuurder van de Derde Orde van
Sint Franciscus en de Sint Elizabeth Vereniging in Blaricum. Een mooi voorbeeld van emancipatie
binnen de katholieke zuil. Uit dit gevarieerde aanbod blijkt dat er in het verleden steeds weer nieuws is
te ontdekken. Gelukkig is daar ook steeds meer belangstelling voor. Dat mag blijken uit een interview
met Oscar Hefting, de directeur van het Vestingmuseum dat dit jaar zijn 65-jarig bestaan viert.
In deze tijden van lockdown zijn bezoeken aan archieven, musea en evenementen vooralsnog
beperkt mogelijk of onmogelijk. Daarom vervalt de Agenda die wel op de site van TVE kan worden
geraadpleegd en daar wordt geactualiseerd. Ik hoop dat deze ongemakken door dit nummer van TVE
enigszins worden gecompenseerd. Veel leesplezier gewenst.
Joris Cammelbeeck

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: Politieagenten in Seattle dragen mondkapjes tijdens de Spaanse griep in 1918.
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Hilversum en de Spaanse griep

1

‘Te hopen is, dat er spoedig een gunstige wending kome.’

Meyltje van Aalst
Misschien was het jaar, dat achter ons ligt, wel het meest bewogene in den loop der eeuwen.
Het bracht de beslissing van den bloedigsten volkerenkrijg, welke ooit de wereld teisterde. En
naarmate in de oorlogvoerende landen het geweld zijn toppunt bereikte, namen ook binnen
onze landsgrenzen de moeilijkheden toe, welke er het gevolg van waren. Schaarschte van
voedingsmiddelen en grondstoffen, geweldige prijsstijging, toeneming der werkloosheid; dat
alles deed in zoo hooge mate zijn invloed gelden, dat het aantal personen (gezinnen), dat niet
2
meer in staat was geheel in eigen onderhoud te voorzien, met den dag toenam.
Met deze dramatische woorden opent het Burgerlijk Armbestuur van Hilversum zijn verslag
over 1918, een jaar dat waarschijnlijk door degenen die het doorstonden, met een zucht van
verlichting werd afgesloten. Hoewel Nederland
neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog,
was de economische situatie na vier jaar oorlog en allerlei blokkades zo verslechterd dat
hongersnood dreigde.3 Het voedsel dat er was,
was op de bon en daarbij ook nog van slechte
kwaliteit. Velen waren afhankelijk van eten uit
de gaarkeuken. De directeur van Publieke Werken kreeg in 1918 nog de opdracht om tien extra
kookketels van 300 liter te kopen voor de Centrale Keuken aan de Roosendaalstraat.
In verband met de voedselschaarste was het
broodrantsoen verlaagd van 250 naar 200 gram
per dag: ongeveer vier flinke boterhammen.
Maar dan nog: het brood dat je dan kreeg, was
niet met melk gebakken (want dat was verboden) maar met water. Ook mengde men wel
graan met aardappelen of bonen, maar ook van
die ingrediënten was er niet genoeg. Dit alles leverde de bakkers vele problemen op: de baksels
mislukten sneller en bedorven razendsnel in de
zomermaanden.4 Experimenteren was ook niet
altijd verstandig:
Eénmaal werd volkomen ongenietbaar bruinbrood aangetroffen, waarin gekookte aardappelen
in groote hoeveelheid verwerkt waren. De betrokken bakker werd deswege door het Centraal Broodkantoor gestraft met fl. 150,- boete.5

Overzicht van het aantal sterfgevallen in de
gemeente. Kijk wat er in november gebeurt
(Gemeenteverslag 1918, p. 6).

Vanwege de schaarste van bijvoorbeeld koffie
en thee waren er allerlei surrogaten verkrijgbaar,
maar zelfs deze waren soms van een te interessante samenstelling om door de beugel te
kunnen:
Tegen het einde van het verslagjaar werd bij een
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winkelier alhier een tamelijk groote partij van een
niet “ingeschreven” product aangetroffen. Het
luisterde naar den schoonen naam van Galathea,
welke naam in beeld was wedergegeven als “Godin der Zee”. Het werd als volgt op de verpakking
aangeprezen:
“GALATHEA” is een uit gedroogde kruiden vervaardigd praeparaat, dat onschadelijk is voor de gezondheid en een aangenamen drank verschaft, die
bij menigeen het gebrek aan thee en koffie zal doen
vergeten.” Een en ander moest blijkbaar goedmaken, wat aan den inhoud ontbrak. Deze toch bestond uit grof gehakt erwtenstroo, hetwelk gedrenkt
was in een oplossing van gebrande suiker!!! 6

Overzicht van de oorzaken van het overlijden. Kijk
naar de stijging bij Influenza, Longtuberculose,
Pneumonia crouposa, Andere ziekten der
ademhalingswerktuigen en mogelijk ook bij
Meningitis (Gemeenteverslag 1918, p. 129).

De gemeente probeerde de kinderen van ouders met lagere inkomens te helpen door hun
vanaf de zomer op vrijdag en zaterdag 0,375 liter melk te verstrekken. Ook waren ruim 700
gezinnen in de gelegenheid gesteld aardappels
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te verbouwen op beschikbaar gestelde akkertjes
van elk zo’n 30 vierkante meter.
De wapenstilstand op 11 november 1918 bracht
helaas geen verlichting. De werkloosheid was
groot en rees de pan uit, toen men overging tot
demobilisatie: 1.200 werkzoekenden schreven
zich in bij de Arbeidsbeurs.

De griep in de krant
Maar toen gebeurde er nog iets anders: men
werd ziek en niet iedereen werd weer beter. Op
11 juni 1918 meldde De Gooi- en Eemlander in
de ‘Gemengde Berichten’ tussen verhalen over
smokkelaars in Boedapest en een moord te
Haelen (Limburg), nog zo’n ver-van-mijn-bedverhaal:
Eene geheimzinnige ziekte, luidde de aanhef.
Een onbekende ziekte, die veertien dagen geleden
te Madrid uitbrak, heeft zich met opmerkelijke
snelheid verspreid en, naar gemeld wordt, zijn er
te Madrid alleen 100.000 menschen door aangetast en neemt dit aantal dagelijks toe. Zij heeft
de meeste provinciale hoofdsteden en Marokko bereikt, waar zij het Spaansche garnizoen aantastte.
De ziekte verspreidde zich, vooral in dicht bevolkte
centra, zoo snel, dat de openbare diensten ernstig
ontredderd werden. In de laatste week zijn ruim
700 menschen bezweken, maar in zoo goed als alle
doodelijke gevallen waren er complicaties bij gekomen. Gezonde menschen herstellen binnen vier of
vijf dagen, terwijl zwakke menschen, vooral keel- of
borstlijders, veel meer van de ziekte lijden.
Vanaf dat moment is deze geheimzinnige
Madrileense ziekte te volgen in de krant. Op 9
juli openden de ‘Gemengde Berichten’ met:
Influenza in Engeland. Ook in Engeland heerscht
veel influenza. De Manchester Guardian spreekt
van een epidemie. Te Manchester zijn reeds tal van
scholen gesloten en een groot deel van het personeel van kantoren en fabrieken is door de ziekte
aangetast. Bij de tram verzuimen 280 conducteurs
en wagenvoerders, waardoor de dienst beperkt
moest worden.
En toen, op 11 juli, was het zover: de ziekte
had al een naam gekregen en was in Nederland
gearriveerd.
De Spaansche ziekte ook in ons land?, vraagt de

krant, nog steeds in de ‘Gemengde Berichten’:
Naar van de grens wordt medegedeeld, zouden in
de gemeente Losser, twee arbeiders, werkzaam te
Essen, zijn teruggekeerd, die bij aankomst aldaar
alle teekenen gaven van aangetast te zijn door de
Spaansche ziekte.
Op 2 augustus kende men de ziekte al uit eigen ervaring:
De Spaansche Griep breidt zich ook in deze gemeente meer en meer uit. Vooral in het Bloemenkwartier is het aantal patiënten groot. Op den
Soestdijkerstraatweg viel gistermorgen een jongen,
E. genaamd, bewusteloos neer. De ontboden geneesheer constateerde Spaansche Griep, waarop
de jongen naar zijn woning op den Zuiderweg is gebracht. Ook op het terrein van de gasfabriek werd
een werkman, C.N. genaamd, plotseling door deze
ziekte aangetast, en zóó dat hij bij zijn werk neerviel. Hij is onmiddellijk naar zijn woning aan den
Laarderweg vervoerd.
En op 7 augustus: Bij den winkelier D. in de
Kerkstraat, werd gisteren een man, A.V. uit de
Oosterstraat, binnengedragen, die op straat onwel
geworden was. Het bleek, dat de man aan Spaansche Griep leed.
Op 10 augustus legde men in Loosdrecht een
link: In verscheidene gezinnen alhier hebben zich
gevallen van Spaansche griep voorgedaan. Opmerkelijk dat de meeste gevallen voorkomen in
gezinnen, waarvan een der leden zich in militairen
dienst bevindt.

B&W nemen maatregelen
De laatste griepepidemie vóór 1918 was die van
1889-1890 geweest: Menigeen herinnert zich de
epidemie die ons land, en geheel Europa, 1890 teisterde. Hoe in enkele dagen ongeveer de geheele
bevolking eener plaats op het ziekbed geworpen
werd; hoe den geneeskundigen de huissleutel hunner patiënten werd toevertrouwd; hoe bedrijven
moesten worden stopgezet. “Elke geneesheer”, zoo
schreef Onnen in de Geneeskundige Bladen van
1900, “voelt bij de gedachte daaraan nog iets van
de vermoeienissen die hij in dien tijd had te doorstaan, voornamelijk door het op- en afdraven van
de vele trappen die hem toegang verschaften, niet
alleen tot de slaapkamers der huisgenooten, maar

ook – en niet in het minst- tot de zolderkamers der
dienstboden.” 7
De situatie in Hilversum kwam overeen met
die in de rest van Nederland: in juli en augustus
heerste een ‘zomergriep’, die door de schoolarts werd genoemd als ‘vrij goedaardig en de
uitbreiding ervan matig’.8 B&W hadden het in
die periode vooral over problemen met de distributie.9 De griep die zich in juni, juli en augustus
voordeed, werd gekenmerkt door een plotseling
begin en hoge koorts. De meeste patiënten werden weer beter, als er maar geen complicaties
als longontsteking optraden. De incubatietijd
liep uiteen van twaalf uur tot een week.10
De schoolarts vervolgt zijn verslag: De tweede
golf nam in de maanden October en November
onrustbarende afmetingen aan en had een veel
kwaadaardiger karakter.
Op 19 oktober kwam het ‘Gemengd Nieuws’
met een overzicht waaruit de ernst van de situatie in Nederland door begon te klinken:
De Spaansche ziekte breidt zich in Almelo onrustbarend uit en vertoont zich zeer kwaadaardig.
Het aantal ziektegevallen is enorm. Hoewel het
aantal geneesheren met 5 is vermeerderd, kunnen
die niet aan alle verzoeken om hulp tijdig voldoen.
Bedroeg het aantal overledenen gedurende de geheele maand October 1917 slechts 11, in het tijdvak
1-15 October van dit jaar zijn reeds 71 sterfgevallen aangegeven, waarvan 56 ten gevolge van de
gevreesde ziekte, gepaard met longontsteking.[…]
Te hopen is, dat er spoedig een gunstige wending
kome.
Ook op Walcheren neemt ze meer in omvang
toe, inzonderheid in de gemeente Nieuw- en St.
Joosland, waar de school gesloten moest worden en
zelfs de dokter door de ziekte is aangetast.
De heele bemanning van den in IJmuiden aangekomen zeiltrawllogger IJ.M. 228 (Anna) bleek lijdende te zijn aan de Spaansche ziekte. Onder deze
gevallen was er een van ernstigen aard.
B. en W. van Zwolle hebben aan de hoofden van
scholen medegedeeld dat wegens het epidemisch
heersen van de Spaansche Griep alle onderwijsinrichtingen gesloten zullen worden met ingang van
heden.
Toen de heer IJ. Van Zanden, hoofd der Geref.
school voor M.U.L.O. te Dordrecht, Dinsdag-
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Brief van het hoofd van de school aan de
Violenstraat van 25 oktober met mededeling van
de afwezigheid van vijf van de 18 leraren en fikse
percentages van de leerlingen (GBH nr. 4211).

Brief van het hoofd van de school aan de Neuweg
met de gegevens van de ziekte op zijn school op 28
oktober (GBH nr. 4211).

morgen in school kwam, was slechts één der zeven
onderwijzers present. De andere zes waren allen
aangetast door de Spaanschen griep.
En op 22 oktober:
Te Wageningen zijn de openbare scholen voorloopig gesloten. De heer L.W. Havelaar, directeur
van het gem. laboratorium te Haarlem, heeft 200
gevallen dezer ziekte onderzocht. Hij vermoedt dat
de ziekte door militairen is overgebracht. Aan het
eind zegt de heer Havelaar: Wat ten slotte betreft
de bestrijdingsmaatregelen, zoo vermeen ik, dat er
weinig kans bestaat om daarmede afdoende resultaten te verkrijgen. De buitengewoon snelle besmetting, het uiterst korte incubatietijdperk, maken dat in de meeste gevallen reeds besmetting
zal hebben plaats gehad, eer men voorzorgsmaatregelen voor de verspreiding kan nemen; terwijl de
groote uitbreiding het niet doenlijk maakt om de
lijders te isoleeren.
Hoogstens zou men maatregelen kunnen ne-

men om verzamelingen van personen tegen te
gaan.
Het is mogelijk, dat wanneer wij meer weten
van de aetiologie [oorzaak] van de ziekte, de bestrijding met eenige kans op succes zal kunnen ter
hand genomen worden, zoolang dit echter niet het
geval is, verwacht ik van bestrijdingsmaatregelen
weinig resultaat. Te Schiedam zijn op last van den
burgemeester alle vergunningen voor openbare
vermakelijkheden ingetrokken. Ook de bioscopen
zijn gesloten.
In de vergaderingen van B&W werd de Spaanse
griep voor het eerst bij naam genoemd op diezelfde 22 oktober, toen de ziekte twee keer op de
agenda stond. De te Hilversum gedetacheerde
majoor van de Artillerie had ruimte nodig om
zijn zieke soldaten te kunnen isoleren en wilde
graag de steun van de burgemeester hierbij. Na
de gymnastieklokalen van de lagere scholen afgewezen te hebben stelde de burgemeester Hei-
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deheuvel voor en zegde zijn steun toe, indien de aanvulling van de distributievoorraden moeten
majoor het pand zou moeten vorderen.
plaatsvinden om ook de eigen bevolking te kunDe schoolarts meende desgevraagd dat de nen blijven voeden.12
scholen nog niet gesloten hoefden te worden
of dat over plannen in deze richting nog niet De Gooi- en Eemlander bericht
nagedacht hoefde te worden.
Drie dagen later was de toestand verslechterd: Op 2 november meldde De Gooi- en Eemlander:
Den 25 October 1918 gaven wij, door eene ad- In deze gemeente zijn ongeveer 6000 personen
vertentie in de Vooruit, de Gooi- en Eemlander en door de Spaansche griep aangetast. De ziekte heeft
de Gooische Post, in overleg met den Arrondisse- hier tot heden gelukkig niet zóó’n kwaadaardig
ments-schoolopziener, aan de ouders en verzorgers karakter als elders het geval is, zoodat het aantal
der openbare en bijzondere lagere scholen in deze sterfgevallen niet groot is. Wegens talrijke ziektegemeente kennis, dat van dien datum af tot na- gevallen blijven de scholen met den Bijbel aan de
dere aankondiging het niet-bezoeken van de scho- Koningsstraat en den Geuzenweg tot Maandag 11
len wegens vrees voor gevaar van besmetting door November gesloten.
de Spaansche Griep zal worden aangemerkt als
In overleg met de schoolarts werd door B&W
geoorloofd schoolverzuim, mits van dat verzuim besloten dat de schoollokalen niet ontsmet,
binnen acht dagen aan het hoofd der school wordt maar gewoon goed schoongemaakt moesten
gezonden met opgaaf van den redenen. Wij be- worden.13
paalden voorts, dat schoolklassen, waar ± 30% van
Veel werd overgelaten aan particulier initiatief:
de leerlingen wegens ziekte afwezig was, gedurende de Christelijke Oranjevereeniging stelde haar leveertien dagen moesten worden gesloten. Den 29 zing voor de avond uit om verspreiding van de
October 1918 moesten wij er echter toe overgaan ziekte tegen te gaan. Maar de Christelijke Zangde scholen, voor zoover zij volgens evengenoem- vereeniging Soli Deo Gloria bestond 30 jaar en
den maatregel nog niet gesloten
gaf dus een goed bezochte jubileumuitvoering.
waren, te sluiten, voorloopig tot
En op 6 november:
11 November 1918. Deze sluiting
De gevreesde ziekte breidt zich
werd later verlengd tot 18 November 1918.’ 11
in deze gemeente meer en meer
Dit was trouwens niet eens
uit, terwijl ook het aantal sterfgevallen toeneemt. Van Vrijdag 1
het eerste punt op de agenda
dezer af tot en met gisteren zijn
van de vergadering. Aan het begin van de oorlog had Nederer bij den Burgerlijken Stand niet
land onderdak geboden aan
minder dan 40 overlijdensaangiften gedaan w.o. twee leveneen miljoen Belgische vluchtelingen. Nu, aan het eind,
loos werden aangegeven. Het
kwamen met het openbreken
vorige jaar bedroeg het aantal
van de loopgravenoorlog de lein hetzelfde tijdsbestek 7. Soms
gers weer in beweging en was
vallen personen op den weg plotseling bewusteloos neer. Gisteren
men bang voor eenzelfde toestroom. De omstandigheden
moest zeker J. die in de Kerkstraat een hevige neusbloeding
waren alleen in 1918 veel slechter, want de rek was er uit. Men
kreeg en door zware koorts werd
De griepepidemie was voor
had plaats voor zo’n 150 vluchaangetast, per rijwielbrancard
telingen in drie gymnastieklode producenten van patent
naar zijn woning, in den Zuiderkalen maar geen mogelijkheid geneesmiddelen een gouden tijd. weg, worden overgebracht.
hen bij ziekte te verplegen. Voor deze werd veel geadverteerd
De krant meldde verder
(‘De Gooi- en Eemlander’).
Ook zou er een onmiddellijke
vooral vele diefstallen: ko-
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De lees- en studiezaal was in haar daagsche plunje,
d.w.z. stoelen en tafels stonden, zooals zij zullen
staan, als het publiek tot dit nieuwe paleisje van
cultuur vrijelijk toegang hebben zal.
De Plaatselijke Schoolcommissie zag al snel een
ander probleem ontstaan: alle gezonde kinderen
waren gewoon vrij en slierden langs de weg, zodat ze gemakkelijk besmet konden worden. Haar
oplossing: de leerkrachten konden met de kinderen gaan wandelen of ‘gereglementeerd spelen’.
Aan deze suggestie werd geen gevolg gegeven,
mogelijk omdat juist vooral vele leraren zelf ziek
waren. De directeur van de HBS pakte het probleem zelf aan: de leerlingen kregen een flinke
dot huiswerk thuis gestuurd. Op de 18e gingen
de scholen weer open, hoewel er toch nog vele
kinderen ziek waren; een klas van de school aan
de Neuweg was maar voor de helft gevuld.14 En
Vooral Hilversummers tussen de 24 en 34 jaar
stierven door de Spaanse griep en lieten vaak een
jong gezin achter (‘De Gooi- en Eemlander’,
13-11-1918).

nijnen uit hun hokken, boter uit boterkarren,
snoepgoed en tennisballen uit winkels. Een paar
koperdieven werd achternagezeten dwars door
de tuinen van het Bloemenkwartier. Maar gelukkig kon ook gemeld worden dat in het tuintje bij
het Station der H.S.M. eenige frambozenstruiken
voor de tweede maal van dit jaar rijpe vruchten
dragen.
Het waren andere tijden: De politie heeft in
den afgeloopen nacht een 18-jarig meisje slapende
langs den weg aangetroffen. Het kind is een wees
en leidt al ventende een zwervend leven. Nadat
zij op het politiebureau wat op haar verhaal was
gekomen, kon zij de wijde wereld weer intrekken.
13 november 1918:
Hoewel de gevreesde ziekte zich in de laatste dagen niet uitbreidt, blijft haar karakter toch kwaadaardig en neemt het aantal sterfgevallen toe. Van
Zaterdag tot en met hedenmorgen [woensdag]
zijn aan het bureau van den Burgerlijken Stand
niet minder dan 42 overlijdensaangiften gedaan.
Ook werd op diezelfde zaterdag de tweede
Openbare Leeszaal aan de Neuweg met enige
plechtigheid geopend, in tegenwoordigheid van
onder meer een deel van het gemeentebestuur.
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De Hilversumse huisartsen hadden door de griep
epidemie hun handen vol aan de toestroom van
patiënten (‘De Gooi- en Eemlander’, 26-10-1918).

op 23 november het laatste bericht: Diep getroffen
door de tegenwoordig heerschende ziekte is het gezin
R. alhier [in Loosdrecht] hetwelk thans het verlies
te betreuren heeft van vier dochters, binnen enkele
weken overleden.

Geen paniek, wel veel verlies en rouw
Bij het doorkijken van de krant krijg je niet de
indruk van paniek, maar op z’n hoogst iets van

De firma L.L. Akker uit Rotterdam voerde een
agressieve reclamecampagne, terwijl de genezende
kracht van de Abdijsiroop bestond uit suikerwater
met een snufje kaneel (Vugs 2002, p. 72-73).

een gelaten doorbijten. Tegenwoordig zou je
wilde krantenkoppen en evacuatieprogramma’s
verwachten in een situatie als deze. De krant
zou vol staan met interviews met bedroefde familieleden en hoofdartikelen waarin de overheid
vermanend wordt toegesproken. Niets van dit
alles zien we echter in 1918. Op wat korte berichtjes na blijft het stil.15 Men had veel meer
aandacht voor de distributie, het einde van de
oorlog en zeker voor de spanningen rond de revolutie die Troelstra bijna ontketende. Ook tijdens het hoogtepunt van de epidemie gingen
de bioscoopvoorstellingen en de vergaderingen
hier, in tegenstelling tot in andere gemeenten,
gewoon door. De rijksoverheid liet namelijk het
nemen van maatregelen geheel over aan het gemeentebestuur. Het enige wat zij deed, was het
uitroepen van een Algemene Biddag op 28 november.
Wat wel opvalt is dat de overlijdensadvertenties steeds meer plaats in de krant gaan innemen. Ook spelen allerlei bedrijven in op de
epidemie en adverteren met geneesmiddelen,
verzekeringen en rouwkleding.
Hierbij moet natuurlijk niet uit het oog worden
verloren, dat we maar weinig bronnenmateriaal

hebben. Ook zijn er nu, ruim honderd jaar later,
weinig ooggetuigen en overgeleverde verhalen
meer beschikbaar.
De werkelijke situatie zie je terug in de blokken overlijdensadvertenties in de krant. Of in de
overlijdensakten van de Burgerlijke Stand: akte
na akte berichtend van de dood van jonge volwassenen. Soms woonden ze nog thuis, maar
vaak lieten ze al een jong gezin achter.
Het zal hier niet veel anders geweest zijn dan
in de rest van het land, waaruit wel wat verhalen
overgeleverd zijn. In sommige plaatsen werd
het luiden van kerkklokken verboden, omdat ze
zo vaak te horen waren dat mensen er bang van
werden. En ’s ochtends gingen de kinderen kijken bij welke huizen er nu weer lakens door de
ramen hingen als teken van rouw.16 Mensen gingen elkaar mijden uit angst aangestoken te worden. Wat wil je ook, als het enige wat de dokter
denkt te kunnen doen, is zich te omhullen met
een wolk sigarenrook als hij op visite komt?17
En zo bleef de ramp persoonlijk en gedragen
binnen de getroffen families. Zij werd niet nationaal en werd niet opgenomen in de ‘grote’
geschiedschrijving.
De schoolarts bleef bij zijn besluiten:
Het is in ’t bijzonder de Spaansche griep geweest,
die mij bij een goed bedoeld, maar weinig geslaagd
pogen tot bestrijding, veel hoofdbrekens heeft gekost, en eene groote stagnatie gaf in mijne gewone
werkzaamheden. En dan – het klinkt wel eigenaardig – moet ten slotte het oorlogsproduct de “distributie” als bron van zwarigheden worden vermeld.
Deze heeft mij werkelijk veel last veroorzaakt, omdat bij herhaling kinderen, die ik gaarne wilde zien
of spreken, op school werden gemist, en moeders
met of zonder haar kroost niet aan eene uitnodiging om bij mij te verschijnen voldeden, wegens
de allernoodzakelijkste, dikwijls zeer bezwaarlijke
expedities ter bemachtiging van levensbehoeften,
klompen, takkenbossen etc., of van de daarvoor
benoodigde kaarten en formulieren.

De tweede griepgolf
De tweede dodelijke griepgolf overviel iedereen
en het besluit de scholen te sluiten werd genomen op het moment dat de ziekte op haar
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Noodhospitaal ingericht
voor de slachtoffers van
de Spaanse griep op de
Amerikaanse legerbasis
Camp Funston bij Fort Riley,
Kansas, 1918 (foto National
Museum of Health and
Medicine).

hoogtepunt was, te laat dus.
De schoolarts was van mening dat sluiting alleen zin
had voor de onderwijzers
en voor die kinderen, die
thuis in gunstige hygiënische
omstandigheden verkeeren,
in ’t algemeen dus niet voor
de volksklasse. Volkskinderen
hadden volgens hem maar
beter op school kunnen blijven. Daarbij kwam dat van
de 6000 kinderen er acht waren gestorven tegen
twee van de 300 leerkrachten. Misschien was het
juist wel goed voor hun weerstand geweest, als
de kinderen de ziekte kregen! Juist onder de 20tot 40-jarigen had de ziekte toegeslagen en had
in Hilversum het sterftecijfer tot vijf keer het normale aantal opgejaagd. De schoolarts beval dan
ook voor de toekomst aan, dat de overheid het
dragen van een masker voor neus en mond verplicht zou stellen.18
In 1919 schrijft de schoolarts nog één keer over
de Spaanse griep. De ziekte had dat jaar ook
nog enkele slachtoffers gemaakt, maar van een
epidemie was zeker geen sprake meer geweest.
Uit zijn gegevens blijkt dat ruim een derde van
de kinderen de ziekte op enigerlei wijze had gehad. Ook was de ziekte vaker voorgekomen bij
de oudere kinderen en had de welstand van de
ouders geen verschil gemaakt.19

Wat we nu weten
Precies in het midden van de Verenigde Staten
ligt Haskell County (Kansas). In 1918 was dit een
arme plattelandsgemeenschap waar de mensen
in plaggenhuizen woonden, graan verbouwden
en pluimvee, koeien en schapen fokten. Eind ja-
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nuari, begin februari van dat jaar werd de dokter
daar geconfronteerd met een nieuw soort griep,
die vaak overging in longontsteking en juist de
sterksten uit de samenleving trof. Een epidemie
joeg door het gebied maar verdween weer in de
loop van maart.20
Op 4 maart meldde een soldaat zich ziek in
Camp Funston, 480 kilometer verderop. Hij had
griep en al snel was hij niet meer de enige. In
Funston werden soldaten uit Kansas getraind,
voordat ze naar Europa kwamen om te vechten.
Zieke Amerikaanse soldaten brachten de griep
in april mee naar Frankrijk en staken hun medestrijders én tegenstanders daar aan. Vanuit Europa verspreidde de ziekte zich in drie maanden
over de wereld en schakelde zoveel soldaten uit
dat de oorlogvoering op een lager pitje gezet
moest worden.21 Ondanks dit alles werd deze
epidemie gezien als een gewone griep, waarover
men niet extra ongerust moest zijn: epidemieën
en sterfgevallen waren er altijd wel.22
De naam ‘Spaanse’ griep wekt de indruk dat
de ziekte in Spanje zou zijn ontstaan. Echter, in
de oorlogvoerende landen werd al het nieuws
streng gecensureerd en werd niets wat tot paniek zou kunnen leiden, naar buiten gebracht.
Spanje was neutraal en kreeg in mei met de

nieuwe ziekte te maken, een feit dat breeduit
in de pers werd gemeld. Al gauw had men het
in Europa en Nederland over ‘de Spaansche
Ziekte’, alsof de bron in Spanje had gelegen.23

Verspreiding en slachtoffers in ons land
De eerste gevallen van een zeer besmettelijke
griep in Nederland werden in juni en juli geconstateerd. In augustus en september zwakte
de ziekte langzaam af. Waarschijnlijk is de besmetting uit Duitsland gekomen via arbeiders
die daar werkten en ziek naar huis kwamen. Ook
besmette soldaten die aan de grens gelegerd
waren en met verlof naar huis gingen, kunnen
de griep snel door het hele land verspreid hebben. De ziekte dook namelijk al snel overal op.24
Deze werd gezien als een ‘gewone’ zomergriep
en er werden geen maatregelen genomen. Het
aantal sterfgevallen was ook niet veel meer dan
normaal, maar wel vielen de soms zeer korte incubatietijd en de ernst van de complicaties op.25
De klinische verschijnselen van de griep waren:
De patiënten […] worden ziek met pijn in de keel
en pijn in de ledematen, hoestprikkel, algemeen
onwelzijn, slapeloosheid en gebrek aan eetlust. De
temperatuur stijgt in den regel onmiddellijk tot ongeveer 39° en den tweeden of derden dag begint
de hoestprikkel hinderlijk te worden. Meestal zijn

er verschijnselen van tracheïtis [ontsteking van de
binnenkant van de luchtpijp], soms van bronchitis. Den derden dag vertoont de temperatuur neiging tot dalen en den vierden dag is de griep-patiënt in de overgroote meerderheid der gevallen
koortsvrij.26
Op hetzelfde moment dat hier de griep aan
het verdwijnen was, muteerde het virus naar een
veel kwaadaardiger vorm.27 Vanaf dat moment
was iedereen, die niet op een eiland woonde
waar strikte quarantaine in acht werd genomen,
in gevaar. Vreemd genoeg liepen niet alleen
zuigelingen en ouderen (vanwege de verminderde weerstand) gevaar: er lag juist een top in
de sterftecijfers tussen het 24ste en het 34ste
levensjaar. Ook moest je geen tuberculose of
diabetes hebben of zwanger zijn, want dan kelderden je kansen om de griep te overleven. De
mensen die de griep in de zomer hadden gehad, bleken geluk te hebben: zij waren redelijk
immuun voor wat er komen ging. Ook een bepaalde immuniteit leek aanwezig te zijn bij de
mensen die in 1890 ziek waren geweest, aangezien het sterftecijfer vanaf het 31ste levensjaar
langzaam daalde.28
Behalve de hiervoor beschreven griepverschijnselen deed zich een veelvoud aan andere verschijnselen voor: velen hadden rode uitslag en
verschillende vormen van herpes. Er waren vele
gevallen van buikgriep met braken en ernstige
diarree met soms dodelijke
afloop. Patiën
ten kregen
vreselijke bloedingen. Sommige overlevenden bleken
hersenbeschadigingen te
hebben opgelopen. De dodelijkste complicatie was
zonder twijfel de vaak optredende longontsteking.
Quanjer geeft een korte
plastische beschrijving:

Politieagenten in Seattle
dragen mondkapjes van
het Rode Kruis tijdens de
griepuitbraak van 1918 (foto
National Archives).
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Eindelijk vormden de sterke cyanose [in dit geval: blauwe verkleuring van het gezicht], de
hooge temperaturen, de slapeloosheid, de dyspnoë
[ademnood], de steken in de zijde en de niet zelden haemorrhagische sputa [bloedspuwingen],
een ziektebeeld dat steeds weer door zijn kwaadaardigheid indruk maakte.29

Onderzoek en maatregelen
Natuurlijk werd er ook in Nederland in die
tijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van de
ziekte. Men trof echter alleen maar verschillende bacillen aan, niet de directe veroorzaker
van de griep. Zelfs werd er onderzoek naar gedaan of de ziekte misschien de longpest was:
de griep was in de herfst zo kwaadaardig dat dit
gerucht de ronde ging doen. De mogelijkheid
dat de ziekte door een virus werd veroorzaakt,
werd wel aangegeven maar in Nederland niet
echt onderzocht. Hoe de griep van de gewone
vorm naar de gevaarlijke kon evolueren, was onbekend; men had het vagelijk over een mogelijke
“mengbesmetting van verschillende stammen van
het ziekmakende agens”. Een dergelijke vermenging zou dan kunnen optreden in ziekenhuizen
waar het verplegend personeel vele verschillende grieppatiënten verzorgde.30
Men werd besmet via contact met anderen.
Ter voorkoming hiervan werden geen algemene
maatregelen getroffen. De plaatselijke overheid
heeft haar maatregelen beperkt tot het sluiten
van scholen en andere plaatsen waar veel mensen samenkwamen. Ook dit was controversieel,
omdat men meende dat de ziekte zo besmettelijk
was, dat sluiting toch niets uitmaakte. Daarom
werden de verloven van de militairen ook niet ingetrokken. In een paar grote ziekenhuizen deed
men onderzoek naar het dragen van gaasmaskers en deze bleken wel enig succes te hebben.
Echter, vele verpleegsters deden ze gauw weer af,
omdat ze zo benauwd waren en het zicht naar
beneden belemmerden.31
In 1919 is er al een test gedaan met een vaccin bereid uit streptokokken- en pneumokokkenstammen geïsoleerd tijdens de epidemie. In
het Armenhuis in Amsterdam werden 100 van
de 1000 verpleegden hiermee ingeënt. Hiervan
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kregen maar twee patiënten griep tegen de 150
griepgevallen die zich onder de niet-gevaccineerden voordeden.32 Tijdens de zomergriep
liet de Centrale Gezondheidsraad één enkel advies uitgaan. De nadruk werd daarin gelegd op
het zoo ruim mogelijk, overal, bij dag en nacht,
toelaten van versche lucht in de woning en tijdelijke verblijfplaatsen, en op het gevaar dat gebracht
wordt door opjagen van stof; een gevaar dat afdoende bestreden kan worden door het gebruik van
een stof-zuigtoestel, of door de stof op te nemen,
hetzij met vochtige doeken, hetzij na besprenkeling
met water, bij open deuren en ramen.33

Het virus
We weten nu dat het griepvirus uit wat zuren bestaat die het erfelijk materiaal bevatten, ingesloten door een laagje eiwitten. Van de drie types
influenzavirussen (A, B en C) zijn de influenza-A-virussen het gevaarlijkst voor mensen.34
Dit zijn de vogelgriepen die direct, door contact vogel(poep)-mens, of indirect, door contact
vogel-varken-mens, worden overgebracht. De
naam die een virus krijgt, bijvoorbeeld H1N1
(de Spaanse griep) of H5N1 (de vogelgriep die
enkele jaren geleden rondwaarde), is afgeleid
van de twee soorten eiwitten aan de buitenkant
van het virus. Dit zijn Hemagglutinine en Neuraminidase. Het virus dat als eerste werd geïsoleerd in 1933, kreeg de naam H1N1. Sindsdien
zijn vele andere types ontdekt of door mutatie
ontstaan.35 Dit voortdurende muteren levert
het grootste gevaar voor de mens op: de ziekte
is immers eigenlijk een vogelgriep, die dus bij
sommige mutaties van vogels op mensen kan
overspringen en daardoor veel gevaarlijker is.
We hebben genetisch geen weerstand hiertegen kunnen opbouwen. Bovendien herkent ons
lichaam een nieuwe mutatie niet als dezelfde
oude griep, zodat telkens nieuwe antistoffen
moeten worden aangemaakt.36
In de jaren negentig van de twintigste eeuw is
door onderzoek van het bewaarde longweefsel
van griepslachtoffers de genetische structuur
van het virus vastgesteld. Het bleek toen dat het
ging om de vogelgriep H1N1 in een vorm die
voor zowel mensen als varkens besmettelijk is.

Wanneer dit precies mogelijk was en hoe de besmetting tot stand kwam, van vogel naar mens
of van vogel via varken naar mens, is nog onbekend. Waarschijnlijk is deze vorm niet eerder
dan rond 1900 ontstaan.37 Ze is na 1920 bijna
geheel verdwenen.

Conclusie
Hilversum had in 1920 zo’n 36.700 inwoners. In
1919 waren er volgens het Gemeenteverslag 163
minder doden te betreuren dan in 1918.38 Waarschijnlijk is dit ongeveer het aantal slachtoffers
van de griep, die bijna allemaal gestorven waren in november. Het totaal aantal mensen dat
in Nederland tussen 1918 en 1920 aan de griep
stierf, bedroeg bijna 30.000 op een bevolking
van ruim 6,7 miljoen inwoners.39
Oorspronkelijk werd het aantal doden wereldwijd op 20 miljoen geschat. Dit aantal is echter
de laatste jaren flink naar boven bijgesteld en
wordt nu geschat op 40 à 50 miljoen, waarbij
de mogelijkheid wordt opengehouden dat er
tientallen miljoenen slachtoffers meer zijn geweest. Deze schattingen zijn zo grof, doordat
de ziekte statistisch niet werd bijgehouden én
doordat als doodsoorzaak niet de griep maar
de complicaties werden opgegeven. Daarnaast
is er pas de laatste jaren onderzoek gedaan naar
de ravages die de griep heeft veroorzaakt in de
Derde Wereld.40
Dat armoede een directe samenhang vormde
met het aantal slachtoffers was ook in Nederland gebleken: in Drenthe zorgden ondervoeding, miserabele behuizing en te weinig artsen
voor een sterftecijfer dat twee keer zo hoog lag
als dat cijfer in de rest van het land.41

Dit artikel verscheen eerder in het Hilversums Historisch Tijdschrift Albertus Perk 2008, nr. 1.
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Bronstijdaardewerk op de Blaricummerheide
Sander Koopman
In maart 2019 is op de Blaricummerheide een toevalsvondst gedaan van tientallen
1
aardewerkscherven uit de periode late bronstijd-ijzertijd. Dit artikel beschrijft de details en de
verdere achtergronden van deze bijzondere vondst.

Locatie en bodem

randen van enkele ‘boomeilanden‘ af te steken.
Het waargenomen profiel bestond uit een laag
ruwe humus van 5-10 cm dik, daaronder circa
10 cm grijs zand, met een scherpe overgang
liggend op een C-horizont (afb. 3). Dit duidt op
een door vergraving beïnvloed bodemprofiel.

De vondstlocatie ligt op het noordelijk deel van
de Blaricummerheide. De ondergrond bestaat
hier uit midden-pleistoceen gestuwd, plaatselijk leemhoudend, zand en grind. Vanaf eind
negentiende eeuw tot rond 1930 is er op deze
plek zand afgegraven, waardoor een grote kuil
in het landschap is ontstaan. De exacte vondst
locatie ligt in het bos aan de rand van de zand
afgraving (afb. 1) en valt net binnen de grenzen van het afgegraven gebied. Hoogtebeelden
(afb. 2) tonen op de vondstlocatie een reliëf
met wat lage heuveltjes aan de rand van de kuil.
In de winter van 2018-2019 is de bodem in het
gebied door het GNR afgeplagd tot op de minerale ondergrond. Het oorspronkelijke (voor het
afplaggen) bodemprofiel is onderzocht door de

Op 16 maart 2019 vond op de locatie een instructieveldverkenning plaats van archeologievereniging AWN Naerdincklant (afb. 4). Deze
verkenning was een onderdeel van de Basiscursus Archeologie die begin 2019 door AWN Naer
dincklant is gegeven. Tijdens de verkenning is
op zicht en met een metaaldetector gezocht
naar archeologische objecten. Aan het einde van
de verkenning werd door Olaf Langendorff een

1. Kaart met de vondstlocatie ingetekend. Topografische kaart van Nederland 1:25.000, 2011, Kadaster.

2. AHN hoogtebeeld met de vondstlocatie
ingetekend. Bron: AHN Viewer.

De scherven
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3. Bodemprofiel van een ‘boomeiland’ in het
afgeplagde deel, waar de scherven zijn gevonden
(foto: Sander Koopman).

eerste scherf aangetroffen en al snel volgden
er meer scherven die vlak bij elkaar in de buurt
zijn gevonden (afb. 5). Op 19 en 23 maart is het
gebied nogmaals bezocht door Olaf en Casper
Langendorff en Poul Hulzing, waarbij opnieuw
scherven zijn gevonden. Daarna zijn vanwege
de (inmiddels gebleken) hoge archeologische
waarde de naspeuringen gestaakt. De vondsten
bestonden uit in totaal 57 scherven aardewerk.
Er zijn zowel scherven vlakbij elkaar gevonden
als op onderlinge afstanden van 7-12 meter.
Hierbij viel geen specifiek patroon te ontdek-

4. De instructieveldverkenning op 16 maart 2019
(foto: Sander Koopman).

ken in de vondstplekken. De doorsnede van de
scherven (op lengte) varieert van 2 tot maximaal
5 cm met een dikte van maximaal 1 cm. Sommige scherven zijn voorzien van een versiering
van waarschijnlijk nagelindrukken of krassen.
Het betreft scherven van potten. Zo zijn er onder meer enkele randfragmenten gevonden. De
datering is tot nu toe globaal: 1100 -0 v.Chr. (late
bronstijd-ijzertijd). De aard van het bodemprofiel en het feit dat de locatie net in het afgegraven
gebied ligt, wijzen erop dat deze scherven niet
in situ (op hun oorspronkelijke plek) zijn gevonden, maar dat ze door vergraving zijn verspreid.

5. Enkele van de gevonden aardewerkscherven. Links: scherven met versiering, waarschijnlijk
nagelindrukken. Rechts: scherven donkergrijs aardewerk zonder versiering
(foto: Olaf en Casper Langendorff ).
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Dit zou al gebeurd kunnen zijn tijdens de afgraving in het begin van
de twintigste eeuw en mogelijk zijn
de scherven bij het afplaggen nogmaals verplaatst.

Context en eerdere vondsten
Van de Blaricummer- en Tafelbergheide en de directe omgeving zijn
meer vondsten bekend (Wimmers
en van Zweden, 1992). Een overzicht hiervan staat weergegeven
op afbeelding 6. Op deze afbeelding is de locatie toegevoegd van
de in dit artikel beschreven vondst.
Hieruit blijkt dat van deze locatie
nog geen vondsten bekend waren.
De vondsten in de naaste omgeving betreffen
enkele vuurstenen werktuigen, fragmenten van
een strijdhamer en een bijl en een bijl en aardewerkscherven uit andere perioden (neolithicum, Romeinse tijd, Middeleeuwen). Op iets
grotere afstand zijn wel soortgelijke vondsten
gedaan. Bij de Tafelberg zijn enkele urnen met
crematieresten uit de late bronstijd gevonden
(nr. 47) en een grote hoeveelheid prehistorische aardewerkscherven.2 Ten zuidoosten
van de Boissevainweg (nr. 57) zijn aardewerkscherven uit diverse perioden aangetroffen,
waaronder ook de bronstijd (Hilversumaardewerk, Drakensteinaardewerk). Ook aan de
Museumlaan in Huizen (nr. 80) is aardewerk
uit de bronstijd gevonden, het betreft hier
eveneens Hilversumaardewerk. Voor de in dit
artikel beschreven locatie op de Blaricummerheide betreft het dus de eerste vondst van late
bronstijd-ijzertijdaardewerk. Gezien het grote
aantal scherven is er een reële kans dat er op
deze locatie nog meer objecten in de grond
aanwezig zijn. Een dergelijke hoge concentratie van scherven zou erop kunnen duiden dat
erop of vlak bij deze locatie een nederzetting
is geweest in de late bronstijd-ijzertijd. Maar
op basis van de huidige vondsten kunnen hierover nog geen definitieve uitspraken worden
gedaan. Wel blijkt dat het van groot belang
is dat men bij beheerswerkzaamheden op de

6. Kaartje met bekende archeologische vondsten
van de Blaricummer- en Tafelbergheide met
ingetekend de nieuwe vondst (fragment van kaart 2
uit: ‘Wimmers en Van Zweden’, 1992).

Blaricummer- en Tafelbergheide alert is op het
voorkomen van archeologische objecten, ook
op plekken waar je die niet direct zou verwachten, zoals de rand van een zandafgraving.

Met dank aan Olaf Langendorff (AWN Naerdincklant)
en drs. Anne Hartog (Geologisch Museum Hofland)
voor het organiseren en begeleiden van de instructieveldverkenning en de uitwerking achteraf (Olaf
Langendorff). Dank aan drs. Anton Cruysheer (AWN
Naerdinclant) voor hulp bij de interpretatie van de
vondsten. Tot slot dank aan prof. dr. Jan Sevink voor
beoordeling van het bodemprofiel.

Noten
1. De vondst is bij de RCE aangemeld onder nummer
4685887100.
2. Schriftelijke mededeling van J.A. Bakker.

Literatuur
W.H. Wimmers en R.R. van Zweden, Archeologische en
historisch-geografische elementen in een natuurgebied.
Antropogene achtergronden van de Gooise
natuurgebieden. SC DLO Rapport 143, 1992.
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1940-145 tussen Vecht en Eem

O, dat Wintertje ’45…
Een vluchtige maar luchtige herinnering
Tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog
verschenen er talloze uitgaven over recente
toestanden en gebeurtenissen betreffende die
oorlog. Deze zijn over het
algemeen zeer serieus van
inhoud en toon, maar er zijn
ook boeken en boekjes die
de oorlogssituatie ironisch
of grappig bezien met de bedoeling alle zorg en ellende
die deze oorlog veroorzaakte,
wat draaglijker te maken.
Een van die uitgaven die dat
beoogden, is een stripachtig
boekje, getiteld O, dat Wintertje ’45 … Tegenover de titelpagina waarop een zielige
sneeuwpop is afgebeeld, staat:
1945 Uitgeverij “Kleur en beeld”,
Laren – Gooi. Na de titelpagina vinden we een
afbeelding van een zeer mager mannetje die
zwaait met een sloophamer en het motto Hol
van binnen toch beginnen. Met eronder: Uitgave:
v.Tulpebol & Pulpeknol, Groot-Smullenburg. Op
de pagina daarna staat: Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste
(?) oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick, Febr. 1945. Achterop het boekje
staat de naam van een bestaande drukkerij: De
Mercuur in Hilversum.

De neus boven water
Het boekje is een bijzondere uitgave qua tekst
en tekeningen en al zijn de personen en hun
namen gefingeerd, de beschreven omstandigheden en gebeurtenissen zijn dat duidelijk niet!
Het geheel speelt zich af tijdens de winter van
begin 1945:
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Frits Booy

OPGEDRAGEN AAN DIE NEDERLANDERS
die niet eens meer het hòòfd, maar slechts de
NEUS boven water konden houden; die desondanks hartelyk bleven lachen, zodat
de mond vol water liep en dan zeiden:
Gelukkig, ik had juist dorst! En die
waren er nog! … ofschoon dat “neus
boven water” erg meeviel in de praktijk. Hoogstens is het tot de enkels
gestegen, maar dat was de situatie
na sneeuw en dooi, toen Pa Pottelbergh er met Treesje op uitging om
hout te halen uit het Crailose Bos.
En de familie Pottelbergh hééft de
neus boven water en zelfs boven de
sneeuw kunnen houden, waarbij
men tekening en idee min of meer
„figuurlijk” gelieve te zien, behalve
dat ze met vijven waren, plus de poes.
Een kranige prestatie! (dat van die neuzen),
waarom we de familie Pottelbergh eens nader
gaan bekijken. Gadumee?
Het boekje draait dus om de familie Pottelbergh, die in de Hongerwinter met allerlei problemen kampt en die creatief probeert op te lossen
(uiteraard evenals duizenden andere families in
bezet, uitgeput en verarmd Nederland).

De tijd van vóór februari 1945
Ten behoeve van de lezers uit latere jaren wordt
eerst uitgelegd, hoe de situatie van Nederland
in februari 1945 is ontstaan. Vanwege een omstandigheid, die wij thans in Februari ’45 (nog)
niet open en bloot mogen becritiseren, wordt de
historische inleiding in ‘code’ gegeven en de
bijbehorende ‘foto’s’ (het zijn echter tekeningen) in ‘negatief’ afgedrukt. Uit deze inleiding
blijkt dat de code erg doorzichtig is, zeker voor

Nederlanders. Plaats van handeling is het ‘cherubijnenplantsoen’ waar een handgemeen tussen DUI en ENG plaatsvindt:
Al een jaar of vijf lang heerst er grootscheepse
ruzie tussen de ENGelen en de DUIvels. Eerst
meenden we een hele poos dat de DUIvelse weermachten zouden zegevieren over het ENGelachtige flegma; het zag er ook kasjuweel [geweldig,
heel goed] naar uit. De DUIvels riepen Heil! en
Zege!, en strekten hun grijpgrage handen uit naar
alle oorden van Hemel, Hel en Fjordevuur. Ook
ontdekten zij plotseling een hele troep KLEIne
Engeltjes, bijgenaamd de Kaaskopjes, en slokten
die in één teug gretig naar binnen in vijf dagen.
Ook de geBELGden en de FRANK- en-Vrijenden
moesten eraan geloven, waarna de strooptocht
werd voortgezet […] Ja zelfs kregen de DUIvels er
een grote troep handlangers bij, JA PA-zeggers, die
maar meteen begonnen met beslag te leggen op
een afgelegen hoek, genaamd de Tuin der Gehijde
Palmen, waar de Kaaskopjes rondvlogen in witte
hempies en waar zij hun Gouden Rijst kweekten,
en al de andere lekkernijen, die ze elkaar op hun
tongetjes piesten. […]
Vanuit het Priëel-West wipten ook de ENGelen
en AMERI-co’s met polsstokken over de sloot, en
de Rijke Derden werden sindsdien aan alle kanten
in hun DUIvelse billen geknepen. (Code). Geen bil
werd vergeten en het geknarsetand klonk overal in

’t rond, waar maar oren waren om te horen.
Nu wij dit boekje schrijven is de toestand zo, dat
een gedeelte van de KLEIne Engeltjes weer door de
Groten werden [sic] bevrijd uit de Yzeren Greep,
maar dat een andere paar millioen, die zich toevallig ten Noorden van de BETere Uwe bevonden,
door de in het nauw gedreven DUIvels worden
gesataniseerd op een manier die zijn weerga niet
heeft: De RAS-IA’s braken uit! […] Laat ons nu in
normaal Hollands terugkeren en ’ns zien wie of
wat de Pottelberghen zijn!

Vervoer en wonen in de knel
We hebben hier niet alleen met een Goois
boekje maar ook met een Gooise familie te maken (en met een Gooise auteur en tekenaar zal
verderop blijken): In „vroeger” tijden, nauwelijks
nog een goed jaar terug, forensde meneer Pottelbergh dagelijks van het Gooi naar A’dam. Thans
is hij gedwongen thuis te blijven, omdat de trein
sinds Sept.44 geen trein meer is, maar alleen nog
rails en kiezel.
De fiets bracht maar even uitkomst, doordat
alle soorten banden het na een tijdje begaven.
Andere vervoermiddelen waren niet beschikbaar.
Pa Pottelbergh ging dus maar lopen, maar daardoor sleten zijn schoenen weer snel en omdat
de schoenmaker pas leveren wou na 6 weken plus
een half mud aardappelen of 4 roggebroden, heeft
meneer Pottelbergh de knoop maar doorgehakt en
blijft voorlopig THUIS, „zolang de noodtoestand
duurt”. Doch alles heeft zijn ZON-zijde, en het
bleek après-tout een gunstige wending van het lot
te zijn. Want nu heeft pa Pottelbergh de tijd om
zijn huis te reorganiseren, wat wil zeggen dat
de keuken het (verduisterde) centrale woongedeelte wordt met een klok, potkachel, petroleumlamp, vijf oude stoelen van elders uit het huis en
een grote tafel van de buurman. Dat scheelt dus
danig in verlichting en verwarming en dat is in
een tijd van schaarste van reuzebelang.

Voedselproblemen of toch niet?
Ophalen en verwerken van hout uit de natuur
voor de kachel.

Een ander groot probleem in deze oorlogstijd
is: hoe komen we aan voedsel? „Het is toch
wel héél erg…!” zegt Moeder Pottelbergh over de
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krant heen van Vrijdag 26 Jan.’45 […], „moet een
hardwerkend Hollands huisgezin dààrvan léven!!?
… Het staat er toch… toegewezen in de week van
27/1-2/2: 500 gr.brood en 1 kg. Aardappelen EN
VERDER NIETS! Laat eens kijken, dat komt neer
op per persoon/per dag: 1½ sneedje brood en… 2
aardappelen!” Inderdaad, lezer in 1950, ik dis u
hier de allernaaktste waarheid op, althans in THEORIE. WANT …. de praktijk viel gelukkig nogal
mee! Byna ieder gezin had wel zo’n klein depôt
van BIJVOEDING, waar achter de veilig afgesloten deur de nog spaarzame resten lagen van een
„ruiltje” hier of daar, onschuldige zwart-handeltjes
[…] en de „weck” van vorig jaar. FOEI! ... zegt
Mevrouw Pottelbergh, „dat had u eigenlijk niet
mogen weten! […]. Ze bezit namelijk nog wat
cacao, wat vermicelli, bakmeel voor pannekoeken, puddingpoeder en meer van die lekkernyen…
Maar wat begin ik daarmee als ik al in maanden geen MELK, geen BOTER en geen SUIKER
heb gehad!” GEEN BOTER… GEEN MELK … O,
welk een ramp heeft plaatsgehad in de duizenden
oer-degelijke Hollandse huishoudens in HET land
van BOTER en MELK …

Ook geen tabak, dansmuziek en stroop
En dit is haar oudste zoon JAN. Hij kijkt niet vriendelijk, nee, maar dat heeft een gewichtige reden:
Jan …. heeft geen TABAK meer!! Jan: Ik bezit een
prima sigarettenroller, ik heb nog mondstukjes,
een pakje vloetjes, een voor-oorlogse tabaksdoos,
ja zelfs nog ’n héél doosje lucifers …. MAAR IK
HEB GEEN KRUIMEL TABAK MEER..! Is zo’n
toestand nu niet ALLERVRESELIJKST BEKLAGENSWAARDIG?
Maar zijn kleine broertje Japie schrijft in een
schriftje: en gister hep ik self gezien dat Jan weer
een pakkie sjek kogt voor 22 gulde en 50 sent en
dat magie niet van pa want dat wort te duur zegtie
maar hij deet ut tog (stiekum). Jaapje.
Treesje, papa’s lieveling, heeft het ook moeilijk. Het ergste van de hele oorlog vindt Treesje nog,
dat de Amerikaanse dansplaten van haar broer eigenlijk volslagen voor gek liggen, nu de electrische
pick-up geen medewerking meer verleent. Maar
Treesje is een dapper kind en met ware leeuwenmoed zet ze zich over deze ontbering heen. Uit
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Vele boeren waren
in de Hongerwinter
niet erg scheutig met
het aanbieden van
granen, groente, fruit
en dergelijke.

woede is zij zelfs met
papa aan ’t houthakken gegaan […].
Jaapje, de jongste
spruit, kent alle clandestiene prijzen. Hij
schrijft in het schetsboek van de tekenaar:
Wat wou u alemaal wete? de kladdestiene preis
van een pakie booter? maar die moetje ruile hoor
voorun broek ofso wand dat geeveze niemeer voor
gelt! Jaapje wil alleen de laatste clandestiene
noteringen geven in ruil voor un boteram met
ijgegemaakte stroop!

Hulde aan alle vrouwen!
Verwarmen en koken verslinden kilo’s hout, dus
worden er heel wat bomen gesloopt. Maar opeens … brak de (hoempapa) uit en al wat man was
tussen de 16 en 40 verdween in de duistere spelonken van trap-, duik- en zoldergat. ̶ De (hoempapa)
heeft tot gevolg gehad dat de VROUW de taak des
mans moest overnemen en de zware bijl, gesterkt
door de liefde, vederlicht ter hand nam. ̶ HULDE
aan de vrouw, aan opoe, aan tante, aan schooljuffrouw, aan dienstmaagd, aan bakvis! Het nageslacht zal de herinnering aan jullie onverschrokken
zaagzucht bewaren! En zo trekt ook „ouwe” Pa
Pottelbergh er DAGELIJKS met Trees op uit, om
de vereiste hoeveelheid kachelhout binnen te slepen,
welke massa Jaap Jr. dan verder hakt aan kleine
bruikbare stukjes . En Jan zorgt intussen, dewijl zijn
moeder ergens in de rij staat, voor de culinaire behoeften van het gezin, wat hem tenminste ertoe
noopt zijn afwezige tabak te vergeten.

De holle maag-plaag en de lange nachten
Het dagelijks menu van de familie Pottelbergh
is te weinig om verlangens naar corpulentie te

koesteren, juist genoeg om de hongerdood te ontlopen, maar te veel voor hen die om idealistische
redenen ter plaatse willen sneuvelen. De astrale
lichamen der metterdaad gesneuvelde tafelingrediënten dansen vol leedvermaak om de armzalige
resten heen. Hierna worden alle heerlijkheden
van ontbijt, lunch, diner en souper opgesomd
en afgebeeld.
Nog erger zijn de lange nachten, want vanwege stookbesparing gaat de familie al om half
negen naar bed. Vlak ervoor komen de verhalen los over „Vadertje vroeger”. „En dat we dat
alles toen eigenlijk nooit gewaardeerd hebben!”,
zegt Ma dan altijd. Het ophalen van culinaire
herinneringen is echter niet erg verstandig:
Weet je nog die zachte brosse botersprits? En die
chocolade boomschorsjes! Gevulde speculaas! Hè
lekker, zo’n grote doos met kersenbonbons! Zalige
gebakken bokking!! 8 cent. Enzovoort. Eenmaal
in bed verplaatst de droom de familie permanent in Luilekkerland, waar licht en vreugde en
lucht van oliebollen en het fijnste gebraad is [sic] …
Als reactie op het vroeg gaan slapen wordt men
halverwege de nacht klaarwakker. En dan komen
de hongergriewels opzetten als bolsjewieken in de
nacht, en geven ons het gevoel een kurketrekker te
zijn. Zodat er niets anders opzit dan de griewels te
vergeten door het maken van korte expedities naar
een zekere plaats … Maar dat is weer de schuld
van de centrale keuken!

Op zoek naar voedsel bij de boeren
Dochter Trees organiseert een reddingsexpeditie naar de boeren, wat geen pleziertochtje is,
maar haar veel mensenkennis oplevert. Trees:
Bij de eerste boer hing een bordje: Alleen levensmiddelen voor goud; kleding en schoeisel genoeg!
[…] Maar de tweede boer had geen bordje op de
deur, die zèi ’t me. De derde wou de hele rataplan
[kleding, lakens en slopen] hebben voor een mud
aardappelen. Ik zei: Je bent mesjokke. Toch heb
ik er lekker gegeten bij die knul. Spekpannekoek
en roggepap en volle melk. En nog boterhammen
mee. Maar die was ’n beetje gek op me, zie je.
Trees sliep tijdens haar voedseltocht achter de
koeien, dat was een beetje riskant: Wel lekker
warm, maar ieder moment schrik je wakker van

een klap op de grond en ik moest met m’n hoofd
onder m’n regenjas voor de spetters. […] Aldus
redde dappere Trees het gezin voor 2 luttele weken
van de dreigende hongerdood!! Maar vraag Trees
nu niet naar de indruk die ze kreeg van de Nederlandse Boer! .... […] Terwijl ze absoluut verwacht
dat de boerenfamilies binnenkort zò hun zondagswandeling gaan maken na al die ruil-transacties.
De tekening erbij toont een rijk uitgedoste wandelende boerenfamilie.

Lijst van clandestiene prijzen
Plotseling herinnert de auteur zich het gesprek
met Jaap jr., die beloofd had hem een LIJST van
CLANDESTIENE PRIJZEN TE LEVEREN:
Een brood
f 27.50
Een pond rogge
f 15.Een liter melk
f 3.50
Een pond kaas
f 25.Een pond boter
f 100.Een pond vet
f 80.Een pond vlees
f 27.Een pond suiker
f 60.Een ei
f 3.Een pond bonen
f 12.Een ham
f 1000.Aardappelen p. mud
f 350.Een fles jenever
f 135.Anthraciet p. mud
f 200.Enzovoort.

De centrale keuken
Het soepje van de centrale keuken wordt door
Jan niet gewaardeerd. MAAR JAN! Hoe ondankbaar! […] Heeft daarvoor je Ma jouw bloedig 1
kg. aardappelbonnetje ingeleverd, om daardoor
brandstof te sparen en tenminste verzekerd te zijn
dàt je elke dag wat warms in je holle slokdarm
krijgt? NEEN!, zegt Jan, want het is niet warm
en die ingeleverde aardappels schijnen altijd in
buurman z’n ketel te zitten en het stinkt … en het
smaakt naar ouwe lappen … en ….. Enfin, méér
hoef ik niet te zeggen …. PAPA, die vroeger al een
Fijne Neus had, zullen wij eens zijn oordeel vragen
over dit epicuristisch probleem. „Ik kan er helaas
geen gat van in het plafond springen”, zegt hij,
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De kleuren en geuren van de gaarkeukensoep.

TEN EERSTE AL DE KLEUR! Ik ben geen artist
om vreemde combinaties van de regenboog direkt
te identificeren, maar het is soms net alsof: en dan
toont de afbeelding een fles inkt, de was en de
inhoud van de stofzuigerzak die in een grote
soeppan gaan. TEN TWEDE: DE GEUR! [Jantje:]
Zal ik ut ofernemen pa? Ut ruikt nou presies ofter:
en dan toont de afbeelding iemand met blote
voeten, spuug, verbrande pijptabak, een dode
kat en een paard die de soeppan ingaan.
Het opperhoofd van de centrale keukens reageert verbolgen hierop: Welpotje volsoep! Kunnen wij het helpen dat de soep er zo uitziet? Dacht
je dat de keuken wel patatters had! En wordt ’t
helemaal niet gewaardeerd dat de kok er nog gemalen bonen in dondert? Is dat soms niet voedzaam? […] Wie verdikme nog één woord zegt, die
likt voor straf ’n héle ketel uit. O zo!

Wij aten pulp
Pulp van suikerbieten was een van de voornaamste ingrediënten van voedsel tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het enige wat Jan van de
aardrijkskundeles heeft onthouden, is dat een
suikerbiet dient om suiker uit te bereiden en
dat de overblijvende pulp tot koeienvoer dient.
Had Jan toen soms een voorgevoel? […] nu de
aardappel in waarde gelijk staat met het beruchte
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paarlsnoer van de Keizerin
van Nepal, heeft de Distributie het lumineuze idee gehad om ons de SUIKERBIET
zowel letterlijk als figuurlijk
in de maag te douwen. Nu
de suikerfabriek geen kolen
meer heeft om te raffineren,
vond de overheid dit een
oplossing van de bovenste
plank. In haar kookschool,
gevestigd sinds de Ark, legt
mevrouw
Uyer-Sweeserick (een koe natuurlijk)
de lezer de voordelen en
diverse bereidingswijzen
van pulp uit. Bijvoorbeeld:
PoPulaire PulP.
Men neemt 180 suikerbieten, die men rondom
afschraapt met de snijtanden en dan met de bek
afhapt in grote stukken of schijven. Dit alles laat
men enige uren week worden in terpetijn, waarna
men net zo lang de stroop er uit laat koken tot er
geen stroppeltje stroop meer in zit. Hierna raspt
men de halve gare stukken tot een grauwe brei.
Een uitje of paardenbloem verhoogt de smaak.
PulPflaPPen.
Maak van wat dood ordinaire pulp een beslagje
met water, panko [soort paneermeel], vloeba
[vloeibaar behang oftewel muurverf ] en bloem.
Hiermee bakt men de flappen bijwijze van drie-inde-ruif. Denkt erom, niet te veel in de olie, dames!
Om de 3 minuten neemt men de koekepan met de
flappen op de horens en gooit de inhoud een halve
slag om. Eenige handigheid is gauw verkregen.
Mevrouw Uyer-Sweeserick eindigt haar betoog weinig subtiel: En als er nu nog dames zijn,
die de P… in hebben met de PulP, dan wens ik
hierbij dat ze de PulPPoePerij krijgen. Ik heb GePulPt.
Het boekje eindigt als volgt:
And now to end the Story: Ja, dat Wintertje ’45…
Nog nooit in de historie is de DOOI zo hartstochtelijk begroet als op 31 Januari ’45. MAAR …. u
lezer heeft toch naar ik hoop niet behoord tot dit
soort lui? Getoond worden tien dames en heren
die alles hopeloos vinden en dat wil de auteur
met zijn uitgave voorkomen. Gefeliciteerd dan,

en Bedankt voor de Belangstelling! Was getekend:
v. Ribbentel-Magerbuick. Febr.’45.

Auteur en illustrator
Wie zijn de auteur en de tekenaar? Of is er
sprake van één persoon? De auteur heeft het
over m’n schetsboek, daaruit leid ik af dat er
maar één persoon O, dat Wintertje ’45 heeft vervaardigd. De naam v. Ribbentel-Magerbuick is
duidelijk een schuilnaam en duidt alleen maar
op de omvang van de drager ervan en het gebrek aan goed voedsel. In 1945 verscheen het
beeldverhaal De Sprinkgermanenenplaag (en de
stoute dingen die Toontje deed). Vertelselboek voor
grote mensen. Ter levendige herinnering aan de
5-jaar lange logeerpartij van de Sprinkgermanen
(Amsterdam, G.W. Breughel, 1945) met tekst
en illustraties van de Bussumse tekenaar John
Kennis. Onderwerp, ironie en tekenstijl van
beide boekjes komen zo treffend overeen, dat
geconcludeerd kan worden dat beide uitgaven
van een en dezelfde hand zijn.
Johan Cornelis Joseph Kennis (1913-circa
1995) was de zoon van een Amsterdamse kleermaker. Hij was schrijver en tekenaar van strips
en beeldverhalen en werkte mee aan De SPARkrant, het weekblad van de kruidenierswinkelketen De Spar, en het kindertijdschrift Kie-ke-boe.
Hoogstwaarschijnlijk verzorgde hij in z’n eentje
het Antwerpse blad Tommy Tip, dat evenals de
andere twee bladen verhalen, illustraties, strips,
moppen en puzzels van hem bevatte. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog woonde Kennis in
Bussum, daarna verhuisde hij naar Blaricum
en Amsterdam.

Conclusie
O, dat Wintertje ’45 laat zien wat een doorsnee
oerdegelijk gezin in het Gooi in de winter van
begin 1945 allemaal moet meemaken. Het is

beeldend en ironisch geschreven en voorzien
van vrolijke en herkenbare tekeningen. Met zo’n
grappig boekje kan men het hoofd misschien wel
boven water houden, zullen maker en uitgever
gedacht hebben. Aan het eind geeft de auteur
ook duidelijk aan, dat men de moed niet moet
laten zakken, vandaar de badinerende titel O, dat
Wintertje ’45. Echte ellende komt dus niet in O,
dat Wintertje ’45 voor. Dat alles zou het boekje
loodzwaar gemaakt hebben en dat was duidelijk
niet de bedoeling. Wel is er eenmaal – en dan
nog terloops – sprake van onderduiken. Dat laat
uiteraard onverlet dat talloze Nederlanders veel
ellende in de Hongerwinter moesten meemaken zoals voedseltochten, vernederingen, roof,
angst, kou, nijpende honger, ziekte en dood.
Het is de vraag, waarom er in het boekje twee
uitgevers worden vermeld, een echte en een fictieve, terwijl achterop de naam van een werkelijke drukker staat. Omdat O, dat Wintertje ’45
begint en eindigt met de datering ‘Febr. 1945’
en bovendien bedoeld was om Nederlanders
in de Hongerwinter een hart onder de riem te
steken, moet het ook in die tijd uitgegeven zijn.
De eerder geciteerde passages met een omstandigheid, die wij thans in Februari ’45 (nog) niet
open en bloot mogen becritiseren en maar dat
een andere paar millioen, die zich toevallig ten
Noorden van de BETere Uwe bevonden, door de
in het nauw gedreven DUIvels worden gesataniseerd wijzen daar ook al op. Omdat het publiceren van zo’n kritisch-ironische uitgave met de
werkelijke namen van auteur, uitgever en drukker vóór het einde van de oorlog riskant was, is
het daarom wel zeker dat die echte gegevens
pas na de Bevrijding op een nieuw bandje (van
een herdruk?) zijn toegevoegd. Het gebruik van
schuilnamen, de betekenis van die namen zoals v. Ribbentel-Magerbuick en het grauwe papier waarop alles is gedrukt, duiden er ook op
dat het boekje nog vóór het eind van de oorlog
is uitgegeven.
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Haanwijk en De Hoeven in Eemnes?
Een fantoom in de rekeningen van het Sint-Janskapittel
Jaap Groeneveld
Eerder deed ik onderzoek naar de bezittingen in Eemnes van het Kapittel van Sint-Jan te
Utrecht in verband met de oudst bekende oorkonde waarin Eemnes voor het eerst wordt
1
genoemd. Het eerste wat men doet, is bestaande literatuur naslaan. Wat al uitgezocht is,
hoeft men om te beginnen niet over te doen. Daarbij stuitte ik bij Van Tol en Palmboom op een
goed Haanwijk in Eemnes, waarbij zij een relatie met De Hoeven net ten noorden van Eemnes
suggereerden. Dit dwong mij dieper en systematisch in hun bronnen te duiken, met name de
Rekeningen van de Grote Kamer van het Kapittel. Het leverde voor Eemnes niets op – eigenlijk
was het een dwaalspoor – maar wel een verrassende gewaarwording.

De verwijzingen naar Haanwijk
We weten nu dat de grond in Eemnes, die in
1269 in erfpacht werd uitgegeven door het Kapittel van Sint-Jan te Utrecht, met zeer grote
waarschijnlijkheid in Brouwers en Bots erf (de
erfstrook van Meentweg 75) lag. Niet uitgesloten is dat er op andere plaatsen, zeker als men
met onderzoek begint, ook nog grond van het
kapittel lag. Wat betreft Haanwijk, dat volgens
Palmboom en Van Tol een relatie heeft met De
Hoeven, komen we de volgende bronverwijzingen tegen, waarbij op een enkele uitzondering
na geen personen worden genoemd:
– Tijns- en pachtrechten (de census) van deken
en kannuniken van het kapittel van Sint Jan,
waarbij Naarden als verzamelnaam voor de
rechten in Naardingerland (Het Gooi) wordt
genoemd. Daarbij blijkt dat Haenwijck in
combinatie met Naarden wordt genoemd.2
– Eemnes komt expliciet en als eerste voor in
een lijst met tijnsplichtigen (Census in Naerden) van Gooiland als In primus op Emennisse
3 sol 6 denaries.3
– Recht op de keurmeden in Eemnes, dat in
1440 blijkt uit een lijst van keurmedigen,
waarin Emnesse Die Haenwijc 9 wit wordt genoemd. Van Tol en Palmboom vermoeden
dat Haanwijk De Hoeven in Blaricum betreft,
die juist ten noorden aan Eemnes grenzen.4
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Voor de uitleg over tijns, erfpacht en tienden
verwijs ik naar mijn vorige artikel.1 De keurmede heeft een herkomst uit de horigheid. Uit
de nalatenschap van de horige, die onvrij was
en gebonden was aan de grond van de heer,
werd als keurmede het beste stuk uit de boedel
aan deze heer afgestaan. In later tijd is deze
verplichting omgezet in een jaarlijkse financiële verplichting die door de eeuwen heen devalueerde. Volgens Muller zou deze nog dateren uit de tijd dat de bisschop deze keurmede
inde, die dan later met de dos (startkapitaal)
bij de stichting van het Sint-Janskapittel door
bisschop Bernold omstreeks 1050 aan het kapittel kwam.5

Haanwijk en De Hoeven
Dan komen we nu op het raadsel betreffende
Die Haenwiic in Eemnes. Voorzover bekend bestond er geen Haanwijk in Eemnes vanuit de
gangbare historische gegevens binnen de huidige gemeentegrenzen. Van Tol bracht Haanwijk in verband met De Hoeven, net aan de andere kant van de gemeentegrens in Blaricum,
bij de Zuiderzee, nu het Eemmeer. Hij volgde
daar vooral Muller en hij zag voorts aanwijzingen in het feit dat Gerryt Deyn net binnen Eemnes een stuk maatland bezat en in 1440 heeft
gebuert van onser kerken rogge-tienden.6 Palm-

De Hoeven op de grens van Blaricum en Eemnes op een topografische kaart van omstreeks 1892
(Kadaster; toevoegingen door auteur). Let op de oude kreek haaks op de kust, die vermoedelijk een oude
natuurlijke grens is geweest. Hoogten zijn overgenomen van een kaart uit 1915.

boom ging daarin ook mee voorzover het de
keurmede betrof, die financieel was gemaakt
op 9 wit (18 stuivers). Zij concludeert dat de
keurmede alleen van toepassing was op De
Hoeven, die in het tussen Holland en het Sticht
omstreden gebied lagen en door het kapittel
als bij Eemnes behorend werden gezien.7
Pas in 1535 werd de grenskwestie definitief geregeld. Beide partijen claimden deze grond als
aanwas vanuit hun gebied: Holland vanuit het
westen, het Sticht vanuit het zuiden.8 Redelijkerwijs zou men zeggen: ‘De waarheid ligt in
het midden en neem hier een lijn haaks op de
kust.’ Wanneer men langdurig allerhande kaarten bekijkt, dan kan men zien dat er een oude
slenk heeft gelegen die vanuit een plek juist
ten noorden van de Leeuwenpaal, noordoostwaarts naar de kust kronkelde. Dit was mijns
inziens een natuurlijke grens met een zeer
drassige of kwelderachtige omgeving langs de
slenk. De naam Bieskamp juist ten noorden van
de monding van de slenk duidt daar ook op.

Het is daarom niet verwonderlijk dat dit gebied
bij Eemnes werd gerekend. In 1535 werd dus
anders besloten. Heetten De Hoeven eerder Die
Haenwiic? En had wiic of wijk betrekking op die
slenk?

Haanwijk in de rekeningen van het kapittel
Omdat zowel in relatie tot Eemnes als tot Harmelen in de rekeningen Haanwijk voorkomt,
was het nodig de rekeningen te doorzoeken.
Gelukkig zijn de oudste via internet toegankelijk gemaakt. Een aantal dagen wennen aan het
oude schrift in het Latijn en de opzet van de rekeningen leverden uiteindelijk een verrassend
resultaat op. Het volgende verklaart mijns inziens hoe het zat.
Haanwijk treffen we voor het eerst in de rekening van 1398 aan als de toevoeging de censu in
hanewick op de regel de censu in naerden in de
tijnslijst. Vervolgens werd jaarlijks tot en met
1434 een regel vermeld: De censu in naerden et
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haenwijc of van gelijke strekking. Vanaf
1435 werd Naarden weer afzonderlijk
genoemd, maar dan staat Haanwijk
ineens in de lijst van ontvangsten van
de tienden bij Harmelen: De deci[m]e in
h[ar]melen et haenwijck, om in het jaar
daarop vermeld te worden als bylenvelt
et haenwijck. Gedurende de periode dat
Haanwijk bij Naarden staat vermeld,
staat die niet samen met Bijleveld en/of
Harmelen. Dat is opvallend.
Hieruit volgt dat er geen Haanwijk
was in Eemnes, maar is de tijns voor
Haanwijk in Harmelen om onduidelijke
redenen in 1398 geboekt met die van
Naarden en dat is verder zo gebleven.
Mogelijk was de ontvangst altijd op
dezelfde dag of in dezelfde weken vereist als die van Gooiland, c.q. Naarden.
In 1435 is de tijnsplichtige relatie, die
Haanwijk in Harmelen betrof, vervallen
en kon het kapittel een nieuwe relatie
aangaan onder andere voorwaarden.
Het heeft toen het goed beschikbaar
gesteld tegen de meer opbrengende
tienden van de oogst. Die moesten geboekt
worden in het overzicht van de tienden en omdat er in Harmelen van het goed in de polder
Bijleveld al tienden werd geheven, werd Haanwijk daarbij gezet. In het tweede jaar werden
Bijleveld en Haanwijk op gelijke voet genoemd,
later soms met de toevoeging ‘in Harmelen’,
voor de duidelijkheid.
Maar waarom dan toch de tekst Emnesse Die
Haenwich ix wit in 1440? Deze tekst dateert gelukkig van na de hiervoor verklaarde verandering in 1435. De verbinding van de naam met
de grond in Brouwers en Bots erf en het eventueel aangrenzende Brunings erf is uit te sluiten
op grond van de daarover geheven inkomsten.
De tekst van het overzicht uit 1440 is heel duidelijk leesbaar en wie zou daaraan dan twijfelen? Waarschijnlijk heeft de schrijver daarvan
in een nu niet meer aanwezige (veel) oudere
tekst Die Hoeven daarin niet goed kunnen lezen
en mogelijk deze geïnterpreteerd als Die Haenwiic. Het is denkbaar dat er weer eens een goed
overzicht werd gemaakt van bepaalde rechten.
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De aantekening over Eemnes, ‘Die haenwick ix
wit’, tussen Huizen en Naarden in de rekening van
het kapittel van 1440 (HUA, toeg. 222, inv. 149;
foto auteur).

In het schrift van die tijd liggen de woorden
Hoeven en Haenwiic qua tekstbeeld dicht bij
elkaar, zeker als er kriebelig was geschreven of
mogelijk het oude document was beschadigd.

Conclusie
Verwijzingen naar Die Haenwiic in Eemnes
berusten hoogstwaarschijnlijk op een leesfout die gemaakt is bij het overschrijven van
Die Hoeven in 1440. Daarbij heeft vermoedelijk een rol gespeeld dat om onduidelijke redenen Die Haenwijck (in Harmelen) gedurende
de periode 1398-1434 op dezelfde regel in de
rekeningen bij de tijns tezamen met Naarden
werd genoemd. Het moet daarbij gegaan zijn
om Haanwijk bij Harmelen, dat vanaf 1435 tienden ging opbrengen en sindsdien tezamen met
Bijleveld is genoemd. Deze uitleg laat de con-

clusie die Palmboom en voorgangers hadden
getrokken ten aanzien van De Hoeven intact,
maar de naam De Haanwijk is mijns inziens
een fantoom in die relatie tot Eemnes geworden. Het heeft verder geen gevolgen voor de
kern van hun conclusie, dat De Hoeven, gelegen in het nog tot 1535 betwiste grensgebied bij
de Zuiderzeekust, als keurmedeplichtig goed
waarschijnlijk van hoge ouderdom waren, mogelijk als oorspronkelijk bisschopsgoed.
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1940-145 tussen Vecht en Eem

Stützpunkt Hilversum: wat is er nog van over?
Scarlett van der Weele
Rondom en in Hilversum liggen vele overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit komt
vooral doordat Hilversum in deze periode het zenuwcentrum was voor de Duitse bezetter, die
in de mediastad het Nederlandse hoofdkwartier had gevestigd. De gemeente Hilversum wenste
meer inzicht in deze restanten en de cultuurhistorische waarde daarvan en heeft dit laten
onderzoeken in de vorm van een afstudeeronderzoek aan de Saxion Hogeschool. Dit onderzoek
is uitgevoerd door de auteur van dit artikel.

De opzet van het onderzoek
De focus van het onderzoek lag op het inventariseren van de resten van de Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog, ook wel
Stützpunkt Hilversum genoemd. Hiervoor zijn
de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
– Waar bevinden de sporen van de verdedigingswerken zich?
– Welke typen verdedigingswerken zijn hierin
te onderscheiden?
– Welke verdedigingswerken hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van
Hilversum en zijn daarvan nog resten te vinden?
Voor het beantwoorden van deze vragen is
een bureau- en archiefonderzoek uitgevoerd
om relevante bronnen te inventariseren en
te beoordelen. Deze bronnen bestaan uit diverse archieven zoals het Nederlands Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), het streekarchief Gooi en Vechtstreek, luchtfotocollecties en literatuur. Om
vast te stellen of er in het huidige landschap
nog enkele elementen van de verdedigingswerken aanwezig zijn, is gebruik gemaakt van
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
Hierop zijn de hoogteverschillen te zien waardoor structuren van archeologische aard onderscheiden kunnen worden van de rest van

96

het landschap. De meest prominente structuur
is de tankgracht. Als er gekeken wordt op locaties waar de tankgracht zich in onbebouwde
gebieden bevindt, zijn duidelijk de contouren
te herkennen. Dit komt door de hoogteverschillen in de bouw van de tankgracht. Behalve de
tankgracht bevinden zich meer structuren in
het landschap die met behulp van het AHN
te onderscheiden zijn. Het bureauonderzoek
heeft als doel een archeologische verwachting
te vormen op basis van bestaande bronnen. De
conclusie die uit dit bureauonderzoek voortkomt, geeft aan in welke gebieden de kans op
het aantreffen van sporen uit de Tweede Wereldoorlog het grootst is. Deze gebieden zijn
vervolgens tijdens de veldinspectie nader onderzocht. Waar nog restanten zichtbaar zijn, is
dit gedocumenteerd door middel van fotografie en GPS.

Hilversum in oorlogstijd
Nadat Nederland gecapituleerd had, begon de
Duitse bezetting. De komst van de eerste Duitse
militairen in Hilversum vond plaats op 15 mei
1940. Hilversum stond bekend als de radiostad van Nederland en beschikte daarmee over
studio’s voor radio-uitzendingen. De Duitsers
wisten dit en de Rundfunkkommandostelle, een
Duitse dienst die verantwoordelijk was voor radio-uitzendingen in bezette gebieden, gaf opdracht om de studio’s te bezetten. De daad-

AHN-hoogtebeeld van het gebied tussen de A27 en Hilversum, ingetekend het verloop van de tankgracht.

Het verloop van de tankgracht op de Westerheide bij de Erfgooiersstraat.
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Plekken van voormalige FLAK-stellingen langs de Erfgooiersstraat.

werkelijke bezetting werd uitgevoerd door de
Propagandakompanie Holzhammer. Deze eenheid kreeg als taak om de AVRO-studio’s te bezetten en radio-uitzendingen te verzorgen.1 De
reden dat voor de AVRO-studio’s is gekozen, is
het simpele feit dat Sönderführer Freudenberg bij
aankomst in Hilversum aan de bewoners vroeg
waar de studio was. Die verwezen hem naar de
toen grootste en modernste studio, de AVRO.2
Ook het vliegveld, het omliggende land en de
gebouwen van het vliegveld werden bezet. Dit
gebeurde op 4 juni 1940.3 Het vliegveld was natuurlijk zeer strategisch voor de Duitsers. Dit
is niet de eerste keer dat de Duitsers hun oog
op vliegveld Hilversum lieten vallen. Tijdens de
meidagen van 1940 werd het vliegveld namelijk
beschoten door de Luftwaffe. Op 10 mei stonden er negen vliegtuigen bij het vliegveld, waarvan enkele erbuiten stonden opgesteld.4 In tegenstelling tot andere vliegvelden in Nederland
was het vliegveld in Hilversum niet extra verdedigd.5 Naast het vliegveld waren de haven en het
treinstation ook van belang voor de bezetter.
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Om het commando over de Duitse soldaten
te voeren werd een Ortskommandant aangesteld, waardoor Hilversum een Ortskommandantur werd. Verschillende gebouwen werden
gevorderd om het personeel te huisvesten.6
Dit resulteerde in een duidelijke aanwezigheid
van Duitse militairen, voornamelijk merkbaar
in het villagebied Trompenberg. Dit gebied bevond zich in het noorden van Hilversum, vlak
achter het Spanderswoud. Vele villa’s werden gevorderd voor het onderbrengen van de
Duitse staf.7 De samenstelling van de Duitse
staf veranderde in 1942. In dat jaar verhuisden
de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, Friedrich Christiansen, en zijn staf naar
het raadhuis in Hilversum. Deze luchtmachtgeneraal had het bevel over alle Duitse troepen die zich in Nederland bevonden. Daarvoor zat de staf in Den Haag, maar dat werd
te gevaarlijk gevonden vanwege de ligging vlak
bij de kust.8 In 1943 besloot men om de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden en zijn
staf te verhuizen naar het villagebied Trompen-

berg. Er werd voor gekozen om de gebouwen
van de Rüdelsheimstichting voor gehandicapte
joodse kinderen te vorderen. De straten waaraan deze gebouwen grensden, waren de Verdilaan, Rossinilaan en de Doodweg. Deze vormden een driehoek die door de Duitse bezetter
eufemistisch Sommerlager werd genoemd.9
Het hele gebied in de wijk Trompenberg waar
de Duitsers zich bevonden, werd in die tijd ook
wel aangeduid als Zitadelle Hilversum.
De verhuizing van de staf betekende ook dat
er commandobunkers gebouwd werden, zodat
men tijdens bombardementen veilig zat. Deze
bunkers werden in dezelfde driehoek gebouwd
waarin het Sommerlager zich bevond en waren
met elkaar verbonden waardoor het één grote
bunker werd. De namen voor deze bunkers wa-

villagebied werd ook de telefoon- en radiocentrale ondergebracht. Volgens een schets van
de verzetsgroep ‘Albrecht’ werd dit gebied ook
wel het ‘Wisseloordcomplex’ genoemd, naar
de witte villa Wisseloord.11 Op dit complex werd
alle communicatie voor de staf verzorgd. De
Wehrmachtsnachrichtenführer voerde hier het
bevel.12

De verdedigingslinie rondom Hilversum
Naast het bouwen van de bunkers was door
de Duitse bezetter ook een verdedigingslinie om Hilversum aangelegd. Deze linie bestond uit een tankgracht om heel Hilversum
heen, mitrailleursnesten, luchtdoelgeschut,
pantserafweergeschut, loopgraven, spermuren,

Ingemeten punten van de tankgracht in een laagte op de Hoorneboegse Heide (nr.s 10, 11, 12).

ren respectievelijk 7503 en 7504 Sonder Konstruktion, Stand für Generalkommando. Later zou
deze commandobunker bekend staan als de
Blaskowitzbunker. Op het terrein werden nog
twee kleinere bunkers gebouwd die dienst deden als manschaponderkomen.10 Elders in het

mijnen
velden en prikkeldraadversperringen.
Deze vorm van verdediging werd een Stützpunkt genoemd.13 Ondanks de verdedigingslinie is het bezette Hilversum toch een aantal
keer door geallieerden aangevallen. Het waren
weliswaar geen aanvallen vanaf de grond maar

99

Verzet en spionage

Restant van de tankgracht volgelopen met water,
bij de Laapersheide (foto auteur).

luchtaanvallen. Vele gebouwen en huizen raakten beschadigd of werden verwoest. Zo was
de watertoren op de Trompenberg tijdens een
luchtaanval op 23 december 1944 beschadigd
geraakt. Een luchtaanval die het doel miste, was
die van 29 december 1944. Het was de bedoeling dat de geallieerden het Duitse hoofdkwartier op de Trompenberg bombardeerden, maar
de piloten hadden zich vergist in de aangegeven

Restant van loopgraven (foto auteur).

vliegroute en raakten villa’s waarin burgers zaten. De commandobunker werd deels geraakt,
maar had nauwelijks schade. Een ander bombardement waarbij burgers om het leven kwamen, was dat van 11 april 1945. Hierbij was de
Nieuwe Haven het doelwit. Via deze haven werd
door het Duitse leger munitie aangevoerd die
vervolgens naar het munitiedepot bij Lage Vuursche getransporteerd werd.14
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Tijdens de bezetting in Hilversum hebben
de burgers niet stil gezeten. Er zijn diverse
verzetsdaden gepleegd door onder anderen artsen, kunstenaars, medewerkers
van de radio en gewone burgers. Eén zo’n
verzetsdaad was het opblazen van een
spermuur, wat de verzetsstrijders bemoediging gaf.15 Behalve sabotage waren er
ook stakingen waaronder een staking op
25 en 26 februari 1941 in Amsterdam, de
Februaristaking. De voornaamste aanleiding
voor de staking waren de razzia’s op de joden.
Gemeenteambtenaren en openbaarvervoerpersoneel legden het werk stil om hun gevoelens
jegens de Duitse bezetter te uiten. Deze staking
verspreidde zich snel naar omliggende plaatsen
zoals Haarlem, de Zaanstreek en het Gooi.16 In
Hilversum legden onder anderen de arbeiders
van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek
(N.S.F.) het werk stil.17
In Hilversum waren verschillende verzetsgroepen actief. Een daarvan was de Orde
Dienst (OD), die bestond uit oud-militairen, was landelijk actief en verzamelde onder andere militaire gegevens van de bezetter.18 Deze gegevens werden verzameld
door de zogenaamde Sectie V van de OD
en vervolgens naar Londen gestuurd.19 De
OD heeft van Hilversum op 13 oktober
1944 een overzicht gemaakt van de Duitse
verdedigingslinie om Hilversum. Op deze
kaart staat aangegeven waar de tankgracht
en opstelplaatsen van afweergeschut zich
bevonden.20 Behalve de OD was er nog
een groep actief in Hilversum, namelijk
groep ‘Albrecht’. Het Bureau Inlichtingen,
dat zich in Londen gevestigd had, gaf ene H.G.
de Jonge de taak om een spionagegroep op te
zetten. Deze werd boven Drenthe gedropt en
kreeg de codenaam ‘Albrecht’ mee.21 Langzamerhand vond hij mensen om de groep ‘Albrecht’ te realiseren. De groep breidde zich uit
en was ook in het Gooi actief. De voornaamste activiteit was het inwinnen van inlichtingen
over de Duitse aanwezigheid. Dit heeft ertoe
geleid dat de spionagekaart van Hilversum

vervaardigd werd, waar het verloop van onder
andere de tankgracht op te zien is. De datum
op de kaart is 6 juni 1944, wat waarschijnlijk
de datum van voltooiing is.22 Er was veel spionagewerk voor nodig om deze kaart te maken,
hetgeen veel risico’s met zich meebracht.
Behalve het maken van de spionagekaart werd
de Duitse aanwezigheid in de gaten gehouden.
Er werden bijna dagelijkse rapporten opgesteld
over aanwezigheid van de Duitse staf, Duitse
troepen en veranderingen in verdediging.23 De
verzamelde informatie werd bijvoorbeeld gebruikt voor het aanvragen van bombardementen, zoals het bombardement op de Trompenberg. Na de oorlog is de groep zoals vele
verzetsgroepen ontbonden.
Doordat operatie Market Garden was
mislukt en het deel van Nederland boven de grote rivieren nog niet bevrijd was,
trad daar voedsel- en brandstofschaarste
op. Treinen konden niets meer aanvoeren. Hilversum leed hier ook door en probeerde de Hongerwinter door te komen.
Engelse vliegtuigen konden eind april
1945 voedseldroppingen verzorgen, hiervoor hadden de Duitse bezetters toestemming gegeven. Dit voedsel werd op 2 mei
1945 bij Crailo gedropt.25 De bewoners van Hilversum hadden op die manier weer een voorraad aan voedsel. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse
leger zich over.26 Vanuit de commandobunker
in Hilversum vertrok generaal Blaskowitz naar
Wageningen om de capitulatie in Nederland
te bevestigen.27 Twee dagen later kwamen de
geallieerden aan in Hilversum en was de stad
eindelijk bevrijd.

Resultaten van het bureau- en
archiefonderzoek
Tijdens het bureauonderzoek is gebleken dat
de Duitse verdedigingslinie een luchtverdediging en een grondverdediging inhield. De
luchtverdediging bestond uit FLAK-torens,
FLAK-stellingen en verplaatsbaar luchtafweergeschut. De grondverdediging bestond uit een
tankgracht om Hilversum heen, loopgraven,
geschutsopstellingen, prikkeldraadversperrin-

gen, mijnenvelden en spermuren. Afgaande op
het historisch kaartmateriaal, geraadpleegde
literatuur, RAF-luchtfoto’s en de AHN-analyse
zijn er enkele gebieden geselecteerd waar de
kans groot wordt geacht om resten van de
Duitse verdedigingswerken aan te treffen die
verband houden met Stützpunkt Hilversum.
Zichtbaarheid op het AHN duidt mogelijk op
behoud van het erfgoed en de zichtbaarheid
daarvan. Hieronder volgen de geselecteerde
gebieden. De tankgracht is, op enkele delen na,
nog grotendeels zichtbaar, ondanks dat deze
na de oorlog dichtgegooid werd. Het gedeelte
van de tankgracht dat zich op de Westerheide

De tankgracht in het Spanderswoud (foto auteur).

bevindt, is niet bebouwd of op andere wijze
verstoord (door vergravingen etc.). Wel is dit
gedeelte dichtgegooid en is alleen de contour
enigszins zichtbaar. Er lopen enkel wat paden
naast of over de tankgracht; hetzelfde geldt
voor de situatie op de Hoorneboegseheide.
In het Spanderswoud kunnen resten van de
tankgracht verwacht worden. Het gedeelte van
de tankgracht is op de AHN-analyse duidelijk
zichtbaar. Van de palenrij die de Nieuwe Meentweg met het noordwestelijke deel van de tankgracht verbindt, kan nog niet worden geconstateerd of deze nog aanwezig is. Waarschijnlijk
zijn er alleen paalsporen in de bodem. Naast
de tankgracht kan op de Westerheide parallel
aan de Erfgooiersstraat een FLAK-stelling bestaande uit vijf geschutopstellingen verwacht
worden. Hier loopt wel een aantal paden doorheen waardoor de kans bestaat dat de opstellingen niet meer helemaal intact zijn. Een stuk
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Plattegrond van
het ‘Sommerlager’,
de eufemistische
benaming voor het
Duitse hoofdkwartier in
de driehoek DoodwegVerdilaan-Rossinilaan.

zuidoostelijker hiervan bevond zich een loopgravenstelsel, gelegen naast een paadje. Hiervan kan aangenomen worden dat het nog in
de bodem aangetroffen kan worden, alleen niet
volledig intact door paden die er overheen lopen. Elders wordt wel een intact loopgravenstelsel verwacht. De AHN-analyse toont duidelijk de contouren van de loopgraven zoals deze
ook op luchtfoto’s te zien zijn. Op de Laapersheide wordt een intact deel van de tankgracht
verwacht. Op zowel de luchtfotoanalyse als de
AHN-analyse is de tankgracht duidelijk te onderscheiden. Van de FLAK-torens is bekend dat
tenminste een ervan uit hout bestond en zich
op het terrein van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek bevond. Na de oorlog is deze toren
gesloopt vanwege hergebruik van het hout als
brandhout. Ook in het Spanderswoud stonden
enkele torens, waarvan verwacht kan worden
dat er nog fundamenten van zijn overgebleven.
Tenslotte kan naast de al bekende commandobunker aan de Rossinilaan en de communicatiebunker aan de Catherina van Renneslaan
nr. 5 nog een aantal kleinere bunkers verwacht
worden. Nabij het vliegveld Hilversum staat
nog een tweetal bunkers die herkend zijn. Het
is niet uitgesloten dat er in de omgeving van
deze bunkers nog enkele restanten van andere bunkers liggen zoals aangegeven staat
op de kaart die vervaardigd is door het Bureau
Registratie Verdedigingswerken.
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Resultaten van de veldinspectie
Aansluitend op het bureauonderzoek is een
veldinspectie uitgevoerd in mei, juni en november 2016. Na analyse van de resultaten ervan bleek dat een aantal locaties nog resten
van de Duitse verdedigingswerken bevat. De
meest intacte locatie is de Laapersheide waar
nog een deel van de tankgracht gevuld is met
water en de oorspronkelijk vorm nog heeft. Op
de Hoorneboegseheide en de Westerheide is
de tankgracht nauwelijks nog in het landschap
te herkennen. Op de Hoorneboegseheide is
een laagte in het landschap ingemeten welke
zeer waarschijnlijk van de tankgracht afkomstig is. De enige manier om de precieze omvang van de tankgracht op deze locaties vast
te stellen is een booronderzoek om de diepte
te bepalen of een proefsleuf om het profiel in
kaart te brengen. De tankgracht ten westen van
de spoorlijn richting Utrecht is nog wel zichtbaar in het landschap. In het Spanderswoud
is van de houten palenrij niets meer te zien,
maar het kleine stukje tankgracht duidelijk wel.
Ook is gebleken dat de vroegere zanderijvaart
een zeer strategische plek was om een verdedigingslinie aan te leggen. Het hoogteverschil
speelde waarschijnlijk een belangrijke rol bij de
beslissing van de Duitsers om de tankgracht
hier te graven. Elders bevindt zich nog een intact loopgravenstelsel dat nog duidelijk in het

landschap zichtbaar is. De staat ervan is bijzonder en komt in Nederland zelden voor. Het
zigzaggende patroon van de loopgraaf en het
hoogteverschil vallen meteen op. Van de bunkers zijn, naast de bekende Blaskowitzbunker
en de communicatiebunker, nog twee andere
bunkers bewaard gebleven. Deze bevinden zich
beide ten noorden van het vliegveld. Verspreid
om Hilversum is dus nog een aantal structuren
terug te vinden uit de periode van de Tweede
Wereldoorlog. Het merendeel bevindt zich op
de heiden, die beschermd natuurgebied zijn.
Zolang deze natuurgebieden beschermd blijven, worden deze resten ook niet aangetast.

Open onderzoeksvragen
Van de restanten die afkomstig zijn van Stützpunkt Hilversum, zijn nog genoeg aanwijzingen
te vinden. De enige aanwijzing voor sporen die
de geallieerden achtergelaten hebben, staat in
het verslag waarin Cees Vonk vertelt over sporen die hij zich nog herinnert uit de oorlog.
Door de Canadezen zouden langs de Weg naar
Gooilust gaten gegraven zijn waarin legermateriaal gedumpt is. Ook moet in de bomen aan
de Corverslaan een aantal teksten door de Canadezen gekerfd zijn. Op deze locaties kunnen
dus geallieerde sporen aangetroffen worden.
Of dit echter klopt, zou nog verder onderzocht
moeten worden. De objecten die nog in de
bodem zouden moeten liggen, kunnen door
middel van non-destructieve methoden zoals
metaaldetectie opgespoord worden.
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‘Zout water geeft het zoetste brood’
Meeleven met het wel en wee van Zuiderzeevissers
Sarah Remmerts de Vries
Er is al veel geschreven over het nieuwste boek van historica Eva Vriend: Eens ging de zee
hier tekeer. Vriends beschrijving van de pittoreske Zuiderzeedorpjes en hun karakteristieke
kustbewoners kon rekenen op veel lof van onder meer van de NRC, het DWDD Boekenpanel
en historicus Herman Pleij. Laatstgenoemde beschreef het boek als een staaltje ‘fascinerende
geschiedschrijving. Een genot om te lezen.’ Is daarmee dan alles gezegd over deze
aantrekkelijke verhalenbundel?
Op 28 mei 1932 werd de Vlieter,
het laatste gat in de ruim 30 kilometer lange Afsluitdijk, gedicht.
Botters voeren voortaan niet
meer op de zilte Zuiderzee, maar
op een afgesloten waterplas die
geleidelijk zoet werd. De haring,
ansjovis en bot waren voorgoed
vertrokken. Ervoor in de plaats
kwamen aal, snoekbaars en wat
witvis, vissoorten die weinig gegeten werden en dus veel minder
opbrachten. Voor de vissers, kruiers, scheepsbouwers en rokerijen
rondom de Zuiderzee was het een
harde klap. De afsluiting betekende in veel
dorpen de genadeslag voor de toch al tanende
visserij. Vele voormalige vissers vroegen een
steunuitkering aan, jongeren lieten zich massaal omscholen, bijvoorbeeld naar beroepen in
de bouwtechnische richtingen. Daar viel brood
in te verdienen.
Hoewel er al langer plannen lagen, was de afsluiting van de Zuiderzee een direct gevolg van
de watersnoodramp van 1916. Een harde januaristorm had het waterpeil tot grote hoogten
opgestuwd. Dijken braken, een groot deel van
Noord-Holland kwam onder water te staan,
Eemnes en Spakenburg werden getroffen
door zware overstromingen en in Muiderberg,
Naarden en Baarn stonden de straten blank.
De schade bleef hier beperkt tot vee en huisraad, maar op het eiland Marken vielen zestien
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doden. Beelden van de ramp
gingen het hele land door en
veranderden voorgoed de kijk
op die levensgevaarlijke Zuiderzee. De roep om afsluiting
werd steeds luider en de regering kwam in 1918 tot een
definitief besluit. De Zuiderzeewet werd aangenomen,
waarin besloten werd tot de
aanleg van de Afsluitdijk en
inpoldering van de Zuiderzee. Een plan van ingenieur
Cornelis Lely (1854-1929),
met toen nog onvoorziene gevolgen voor de
vissersbevolking.

Een botterkerkhof in de haven
In alle dorpen rondom de voormalige Zuiderzee moesten vissersfamilies op zoek naar
nieuwe middelen van bestaan. In Eens ging de
zee hier tekeer volgt Eva Vriend het wel en wee
van vier Zuiderzeefamilies uit Urk, Volendam,
Spakenburg en Wieringen. Hun levensgeschiedenissen staan symbool voor een groter verhaal over de karakteristieke visserscultuur, het
behouden van de eigen identiteit in een periode van grote verandering en een overheid die
er héél andere ideeën over de beste koers voor
het land op nahoudt.
Zo mogen we binnenkijken bij vier generaties
van de familie Hopman uit Spakenburg. Visser

Gijs Hopman was aan het begin van de twintigste eeuw van de Zuiderzee uitgeweken naar
de Noordzee. Hij werd loggerman en besloot
zelfs zijn kapiteinsdiploma te halen aan de visserijschool in Enkhuizen. Zijn ambitie was om
kapitein te worden van een eigen Noordzeelog-

Toch diende hij, zodra het kon, een steunaanvraag in bij de Rijksdienst ter Uitvoering van
de Zuiderzeesteunwet, een regeling die ingesteld was voor iedereen die hinder zou ondervinden van de afsluiting. Zijn eerste aanvraag
uit december 1927 en een tweede uit januari

Ansjovisserij in de haven van Enkhuizen, vóór 1932 (coll. Prov. Atlas, Noord-Hollands Archief, jpg).

ger. Maar Gijs’ bang aangelegde vrouw Jaopie
zag een verhuizing naar de westkust niet zitten,
dus bleef het gezin in Spakenburg wonen. Ze
woonden vlakbij de haven en maakten de watersnoodramp van 1916 van dichtbij mee.
Gebonden aan zijn dorp wendde Gijs zich
weer tot de Zuiderzeevisserij, mede omdat de
loggerij door de Eerste Wereldoorlog stil was
komen te liggen. Ondanks de plannen voor de
afsluiting van de Zuiderzee werd de vloot in
Spakenburg niet kleiner. Er waren nu eenmaal
weinig alternatieven voorhanden. Ook Gijs
bleef de Zuiderzee trouw. En met de groeiende
afzetmogelijkheden in het Gooi leverde de Zuiderzeevisserij nog best wat op ook.

1929 werden beide afgewezen. De reden? Gijs’
oudste zoon Jochem was inmiddels ook gaan
vissen, waardoor het gezinsinkomen nu hoog
genoeg was om van rond te komen. Gijs, en
met hem vele andere vissers die in hetzelfde
schuitje zaten, was verontwaardigd. Het was
toch duidelijk dat hij door de afsluiting gedupeerd werd? Een derde aanvraag, met daarop
de noodkreet ‘Zou de Rijksdienst rekening willen houden met de strenge kou van deze winter?’, werd eindelijk gehonoreerd. Gijs kreeg
een tegemoetkoming van vijf gulden per week.
De jaren direct na de afsluiting in 1932 leverden tot ieders verbazing nog enkele goede
visseizoenen op. Snoekbaars betrok de zoete
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wateren van het IJsselmeer en de palingen werden groter en vetter. Jochem
Hopman zorgde ervoor dat hij snel een
visserijvergunning voor het IJsselmeer
kreeg. Vader Gijs vulde intussen zijn zoveelste steunformulier in. Met het formulier uit 1937 bezegelde hij zijn lot: ‘Gaat
visscherij voorgoed staken?’, het woord
‘voorgoed’ dik onderstreept. Bovenaan
schreef hij ‘spoed!’, met een veelzeggend uitroepteken erachter. Hij was een
van de ruim vierhonderd vissers uit Bunschoten-Spakenburg die er tussen 1930
en 1947 mee stopten. Om havengelden
te omzeilen lieten velen hun schepen
mistroostig zinken, waardoor er een
botterkerkhof bij de Spakenburgse haven ontstond. Terwijl zoon Jochem zijn
weg zocht als IJsselmeervisser, zou Gijs
voortaan berustend voor zich uit staren
op een bankje in de haven.

Van vader op zoon
Jochem verdiende genoeg om zijn vrouw Jannetje en hun zes kinderen van te onderhouden. In de wintermaanden beunde hij bij op
de Noordzee. Zoon Cees Hopman, de vierde
in de rij, deed voor Eens ging de zee hier tekeer
hun Spakenburgse familiegeschiedenis uit de
doeken. Als visserszoon bewaart hij nog altijd
warme herinneringen aan de boot van zijn vader. Bunschoten-Spakenburg lag nog aan het
open water van het IJsselmeer, toen Cees er in
1938 geboren werd, maar zout was het al niet
meer. Tegen de tijd dat Cees ging nadenken
over zijn toekomst, doemde de uitgestrekte
kleivlakte van de Zuidelijke Flevopolder in de
verte op. Een carrière als visser zat er voor hem
niet meer in.
Cees had, net als zijn oudste broer, zijn werkzame leven bij Polynorm kunnen slijten, een
dochteronderneming van Philips die prefabhuizen van beton en metaal produceerde. Deze
fabriek had zich in 1948 in Bunschoten-Spakenburg gevestigd, aangetrokken door de voordelige bedrijfsgrond en goedkope arbeidskrachten in het dorp. Maar Cees wilde iets anders:
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Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee, 1898 (coll.
Prov. Atlas, Noord-Hollands Archief, jpg).

hij ging studeren. Elke ochtend nam hij de bus
naar Nijkerk, waar hij eerst de ambachtsschool
en later de middelbare technische school bezocht. Het leren ging hem makkelijk af en
beviel hem beter dan het onzekere vissersbestaan. Maar toen vader Jochem na 1960 de
visserij definitief verliet, daalde het gezinsinkomen. Het werd tijd dat Cees zijn steentje ging
bijdragen.
Zo startte Cees tijdens de wederopbouwjaren
een bedrijf in cv-installaties, samen met een
neef uit het dorp. Heinen & Hopman bracht
het Groningse gas naar de Spakenburgse huishoudens, die in deze tijd steeds meer te besteden kregen. De omzet groeide en het bedrijf ging ook buiten Spakenburg leveren. Hun
aanbod aan klimaatsystemen breidde almaar
uit. Ze deden zulke goede zaken, dat de visserij
voor Cees niet eens meer een optie was. ‘Vader
vond het jammer, maar hij wilde ook nuchter
zijn,’ zegt Cees erover. Met zijn vrouw Riek aan
zijn zijde leek zijn leven aan wal daarmee uitgetekend. Hun vier kinderen zouden in het bedrijf van hun vader gaan werken, met dezelfde
vanzelfsprekendheid waarmee Cees’ vader Jochem en grootvader Gijs ooit aan boord van

hun vaders botter stapten. Het Spakenburgse
nest bleek te warm om te verlaten.

door het grote romantische verlangen naar het
verleden dat uit de persoonlijke verhalen van
de vier families spreekt. Een gevoel dat Vriend
De zilte zee blijft betoveren
in het slotwoord prachtig samenvat met de zinsnede: ‘Dat waren nog eens tijden.’
Visserszoon Cees Hopman was voorbestemd
Vriend schrijft zich bewust te zijn van de beeldvoor een leven op zee, maar had het roer omge- vorming over de Zuiderzee, waarin de waarheid
gooid. Sommige telgen van de andere families nogal eens het onderspit delft. Het clichébeeld
leefden ondertussen in een compleet andere van een oer-Hollands vissersvolk, dat op zonwereld, waarin de vis nog cendag netjes in klederdracht ter
traal stond. Op het eerste gekerke ging, wordt in het boek
zicht lijken de vier families uit
echter allesbehalve onderuit
de verschillende vissersplaatgehaald. De historische feiten
sen weinig met elkaar gemeen
die dit traditionele beeld in
te hebben, maar er is toch iets
twijfel trekken, zal je dan ook
wat hen bindt. Allen delen desnel weer vergeten zijn. Wat
zelfde liefde voor hun woonbijblijft na het lezen van het
plaats en hun erfgoed, de hisboek, is het dromerige verlantorie van de Zuiderzee. Tot op
gen naar een verloren wereld,
de dag van vandaag putten ze
waar je zelf nooit deel van hebt
inspiratie uit de verhalen van
uitgemaakt. Dat is op zich een
hun voorouders, die de zilte
mooie prestatie, maar niet iets
zee bevisten. De Zuiderzee
wat nog nooit eerder is gedaan.
is een deel van hun identiteit
Daarmee staat Vriend in een
geworden. En als de visserstraditie van schrijvers, die zich
zonen ’s nachts wakker liggen,
sinds de negentiende eeuw
Twee vrouwen en een meisje in
denken ze nog dikwijls aan dieaan de pittoreske ZuiderzeeSpakenburgse klederdracht in
zelfde zee. Aan de deinende
dorpen hebben vergaapt. Algolven en de jeugdige nachten de haven van Spakenburg, 1955 len deelden dezelfde drang tot
(Streekarchief Gooi en Vechtstreek het vastleggen van deze oude
aan boord bij hun vader.
te Hilversum, jpg).
Historica Eva Vriend weet
wereld, voordat die voorgoed
dat nostalgische beeld van de
verdwenen zou zijn. Het enige
oude Zuiderzeedorpen en hun bewoners als verschil is dat deze wereld tegenwoordig al niet
geen ander op te roepen. Ze combineert his- meer bestaat. Op feestdagen kun je in sommige
torische feiten met persoonlijke verhalen, wat dorpen nog terecht voor een vismarktje of een
de vertelling enorm verlevendigt. Zo nu en dan klederdrachtshow, maar het karakteristieke is er
kan de lezer verstrikt raken in de grote hoe- wel af. En dan is het eigenlijk toch ook maar
veelheid namen, maar dat heeft Vriend opge- weer goed om boeken te hebben als Eens ging
lost door het plaatsen van de vier stambomen de zee hier tekeer, die de personages uit de dode
voorin het boek. Verder leest het heerlijk weg, archiefpagina’s weer tot leven kunnen wekken,
soms zelfs een beetje té fijn. Dat komt mede al is het maar voor even.

Eva Vriend, Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners.
Amsterdam, Uitgeverij Atlas Contact, 368 p., ISBN 9789045036311; prijs € 24,99.
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Villa De Rietvink
Hilversumseweg 37 te Laren

Karel Loeff

Laren is een bijzonder villadorp. Dat er zoveel villa’s staan, heeft te maken met de groene
omgeving én het forensisme. Nog steeds reizen vele inwoners voor hun werk ’s ochtends naar
een stad om ’s avonds terug te keren in hun eigen landelijke omgeving. Vroeger ging dat vooral
per tram en trein, nu veelal per auto. Villa De Rietvink is een van die villa’s,
maar deze was er door al dat autoverkeer bijna niet meer geweest…

De ontsluiting van een aantal Gooise dorpen
nam toe door de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 1874. Door de komst
van de Gooische Stoomtram, die vanaf 1882
vanaf Amsterdam en de stations Naarden–
Bussum en Hilversum reed, werd ook Laren
ontsloten. Laren werd van een boerendorp een
dorp voor de beter gesitueerden die rust en
ruimte zochten ten opzichte van de vervuilde
stad waar men dicht op elkaar woonde.
De oorspronkelijke doorgaande weg van Amsterdam naar Amersfoort was eeuwenlang een
zandweg. Deze werd tot 1900 gebruikt voor
niet gemotoriseerd verkeer zoals wandelaars,
ruiters en voor paard en wagen. De naam Naarderstraat herinnert aan het feit dat deze, als een
van de eerste en meest belangrijke doorgaande
wegen van oost naar west, werd bestraat. Vanaf
die tijd was het via deze route sneller lopen en
rijden dan via de zandwegen.
Eeuwenlang was het transport van personen
en goederen voorbehouden aan paard en wagen, maar dat veranderde snel na de uitvinding
van de verbrandingsmotor. De ‘oude’ systemen
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bestonden aanvankelijk nog naast elkaar, maar
toen met name de automobiel bereikbaar werd
voor een grotere (midden) klasse, verdwenen
paard en wagen voor het vervoer van goederen
en personen. De tram diende als tussenstap
in deze schakel voor het personen- en goederenvervoer, die functie werd later overgenomen
door het busvervoer.
De sterke toename van de mobiliteit leidde er
in de jaren dertig van de twintigste eeuw toe,
dat de oude Rijksstraatweg moest worden ver-

Jan, Herbert en Leo Polak. Helemaal rechts de
latere huisarts Luderhoff (coll. Els Luderhoff ).

De nieuwe Rijksstraatweg.

Kruising Hilversumseweg met Rijksweg Oost.

legd. Villa De Rietvink, in 1926 door de Larense
gemeentearchitect H.F. Smit ontworpen voor
Leo Polak en Juliette Groen, kwam daarbij in
het gedrang. De nieuwe snelweg kwam namelijk vlak langs de villa te liggen. Dat leek nog
niet echt een probleem, want het autoverkeer
was nog beperkt en er waren geen ongelijkvloerse kruisingen. In 1945 werd de villa in gebruik genomen door huisarts C.J.N. van der
Werff. In 1960 kwam W.F. Gnirrep er met Edith
Wilders wonen. Dat was echter van korte duur,
want Rijkswaterstaat kocht de villa in 1963 aan
om hem te gebruiken als bouwkeet, want de
Rijksweg moest worden uitgebreid en gemoderniseerd.
De belangrijkste aanpassing in de jaren zestig
aan de omgeving van De Rietvink was de aanleg
van ongelijkvloerse kruisingen. De villa werd
daardoor ingeklemd tussen een viaduct voor
langzaam verkeer en de
oprit naar de A1 richting Amsterdam. Ook
werd door de oprit de
gehele achtertuin opgeofferd. Rijkswaterstaat
hield vanaf 1963 een
aantal decennia kantoor in de villa, waarbij
ondanks aanpassingen
zowel het exterieur als

het interieur goed bewaard bleven. De enige
echt grote wijziging was een aanbouw aan de
achterzijde, die werd onderkelderd ten behoeve
van het archief.
Toen door Rijkswaterstaat het inmiddels als
districtskantoor benutte pand buiten gebruik
werd gesteld, was het dankzij medewerkers
van de Larense wegenbouwfirma Hoogenbirk
dat men de villa nog een tijd lang als kantoor
kon behouden. Weggerelateerd gebruik was
de enige optie waardoor de villa kon worden
behouden, want de sloopplannen lagen inmiddels al klaar. Toch zou het zover niet komen,
al werd het dossier met de sloopplannen een
aantal keren serieus uit de kast gepakt. Ook de
Rijkspolitie vond er een tijdelijk onderkomen,
waarbij de bekende Porsches een iconisch
beeld opleverden. In de jaren negentig werd
de villa definitief verlaten, maar daarop tijde-

Kaart van Laren, 2016
(via Topotijdreis).
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lijk verhuurd aan notariskantoor Le Coultre. In
2011 werd het huurcontract beëindigd en door
Rijkswaterstaat definitief een sloopvergunning
aangevraagd. Een strook van het terrein moest
opgeofferd worden voor verdubbeling van de
toerit naar de A1 richting Amsterdam. De Rijksweg zelf was inmiddels al verbreed en voorzien
van een nieuw geluidsscherm.

‘Stop de A1 onder de grond’
Inwoners van Laren kwamen met de actiegroep
‘Stop de A1 onder de grond’ en erfgoedvereniging Heemschut gezamenlijk in actie. De
beschrijving en waardering van het gebouw
toonden aan dat er voldoende cultuurhistorische waarden aanwezig waren om het in elk
geval op gemeentelijk niveau te beschermen.

Villa ‘De
Rietvink’ is
gered. Inzet:
De gevelsteen
toont een
rietvink.
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Het toenmalige college van B&W, onder leiding
van burgemeester Roest, besloot daarop de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen,
mede omdat gesprekken met Rijkswaterstaat
over behoud niets opleverden. Volgens Laren
kon de toeritverdubbeling ook worden uitgevoerd zonder het hoofdgebouw te slopen.
Met toenmalig wethouder Evert de Jong toog
schrijver dezes naar het
districtskantoor in Haarlem om een 
pleidooi te
houden voor 
behoud.
Rijkswaterstaat bleek als
een blok beton. Op de
vraag waarom de villa geVilla ‘De Rietvink’ werd in
2012 bedreigd door brand.

sloopt moest worden, kwam nadat vastgesteld was dat deze niet in de weg stond, een
ander argument. De villa stond gevaarlijk,
bijvoorbeeld bij dreigende ongelukken. Op
het argument dat dan vele villa’s langs de
A1 gesloopt zouden moeten worden, bleef

het stil. Op het antwoord op de herhaalde vraag ‘Waarom wilt u zo nodig
slopen?’ kwam uiteindelijk de reactie
‘We willen er niets’. Ratio en regels
zijn soms moeilijk te koppelen…
Ondertussen dreigde het pand in
2011 alsnog te verdwijnen. In de
nacht van 13 op 14 juli 2011 werd
brand gesticht vanaf de buitenzijde.
Dankzij oplettendheid van een toevallig passerende beveiligingsauto kon
de brandweer snel ingrijpen en bleef
de schade beperkt.
Opvallend genoeg ging Rijkswaterstaat na de aanwijzing van de villa als Het interieur van ‘De Rietvink’ voor de aanpak.
beschermd gemeentelijk monument
niet in beroep tegen de aanwijzing,
maar liet het pand een aantal jaren
antikraak staan zonder actie te ondernemen. Vervolgens werd het via
een inschrijving te koop aangeboden
door het Rijksvastgoedbedrijf. Er waren diverse biedingen, en het pand
werd uiteindelijk verkocht aan de
TeKa Groep uit Barneveld. Dit bedrijf,
dat gespecialiseerd is in verhuur en
exploitatie van monumentale locaties voor onder andere evenementen,
restaureerde het exterieur en interieur
van het pand op uitzonderlijke wijze,
waardoor het er mooier bij staat
dan ooit tevoren. Naast opvallende,
nieuwe kleuren is de indeling geheel De schouw in ‘De Rietvink’ voor de aanpak.
behouden, evenals de kenmerkende
afwerking, de schouw, plafonds en
het trappenhuis. De Rietvink is nu te
huur voor vergaderingen waarbij men
mikt op het hogere marktsegment.
Als Laarders een kijkje binnen willen nemen, moeten ze dus of goede
contacten hebben of wachten tot een
open monumentendag…

Bewonersgeschiedenis van de villa
Leopold Polak wordt op 3 mei 1892
geboren, Juliette Groen, zijn latere
vrouw, op 24 mei 1895. Leo’s beroep De ontvangstzaal van ‘De Rietvink’.
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De notariskamer van ‘De Rietvink’.

is zakenman, maar in welke handel, is onbekend. Het echtpaar krijgt twee zonen: Herbert
(1922) en Jan (1924). Juliette is kennelijk meer
bemiddeld, want het echtpaar trouwt buiten
gemeenschap van goederen en Juliette zou De
Rietvink op haar naam krijgen. Leo en Juliette
en hun jonge kinderen zijn in 1928 de eerste bewoners van de pas opgeleverde villa. Het pand
wordt gekocht van de Verkoopmaatschappij
Zuidereng, een ontwikkelingscombinatie met
als aandeelhouders houthandelaar Petrus Van
Dijk, makelaar Johannes Thuis, makelaar Pieter
van den Brink, gemeenteambtenaar Jacobus
Majoor, architect Hendrik Smit, manufacturier
Jan Vos uit Blaricum en landbouwer Willem van
Stoutenburg uit Eemnes.
Vermoedelijk in de jaren dertig verhuist het
echtpaar naar de Torenlaan in Blaricum. Een
verhuisbericht uit de nalatenschap van huisarts Luderhoff in Blaricum wijst hierop. Deze
huisarts was bevriend met Jan Polak.
Ze houden De Rietvink echter aan. Als de oorlog uitbreekt, vertrekt het gezin Polak-Groen in
de (eigen) auto naar IJmuiden. Ze laten deze
volgens overlevering op de kade achter en nemen op het nippertje de boot naar Engeland.
Van daar gaan ze naar de Verenigde Staten,
waar ze in de chique wijk Forest Hills op Long
Island (New York) een huis betrekken. Zoon
Jan wordt tekenleraar in Engeland, Herbert
blijft wonen in New York.
Na de oorlog zou het echtpaar nog een aantal keren naar Nederland komen. Ze gaan op
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bezoek bij de familie Luderhoff en
andere kennissen en logeren dan in
hotel Jan Tabak. De Rietvink, in 1942
door de bezetter onteigend, wordt na
het rechtsherstel bewoond door huisarts Van der Werff. In 1953 wordt het
pand door het echtpaar Polak-Groen
via de Amsterdamse makelaar Tal
te koop gezet. De nieuwe bewoners
zijn het echtpaar Mellema-Goest, die
het pand in 1955 aanschaffen voor
f 60.000. Al in 1960 doen ze het
pand van de hand, nu voor f 110.000.
De volgende eigenaars zijn Edith
Wilders en haar man Willem Frederik Gnirrep.
Gnirrep blijkt een slimme onderhandelaar. De
plannen van Rijkswaterstaat leiden tot onteigening, maar Gnirrip blijft zitten, weet de plannen
voor de aanleg van de Rijksweg om te buigen
én verkoopt de villa in 1963 voor maar liefst
f 317.000 aan Rijkswaterstaat. Een forse winst
is het resultaat!
Wat betreft de naam De Rietvink is er ook wat
meer duidelijkheid. Jacobus de Graaff (18671936) is de beeldhouwer die de gevelsteen vervaardigde. Van zijn hand zijn meer gevelstenen
in Laren te vinden, bijna allemaal met vogelnamen. Zo treffen we de vogel feniks in een pand
op Torenlaan 58 aan. Huis De Merel met dito
gevelsteen, gebouwd door Ru Mauve (een leerling van architect K.P.C. de Bazel) bevindt zich
in Blaricum tegenover restaurant Rust Wat.

Met dank aan Els Luderhoff en Martijn Le Coultre voor
de aanvullende informatie en bronnen.

Bronnen
www.villaderietvink.nl; www.heemschut.nl;
foto’s oude situatie: Karel Loeff;
foto’s huidige situatie: Teka Groep; ansichtkaarten:
Historische Kring Laren;
kaartmateriaal: Google maps

KAREL LOEF is architectuurhistoricus en directeur
van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Hij is tevens
oud-voorzitter van de Historische Kring Laren.

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 genoemde 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 lezingen kunnen wegens corona worden afgelast:
 Woensdag 16 september: Peter Bourgraaf over het einde van de
Eerste Wereldoorlog en het Interbellum.
 Woensdag 18 november: Marcus van der Heide over de weduwe van
Theo van Gogh, Jo Bonger.
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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Familiearchieven: een rijke erfenis

Geertruida Agatha Maria Rigter (1890-1979)
Handwerkonderwijzeres, bestuurder en vrijwilligster
Maria Boersen
Zo’n honderd jaar geleden was de samenstelling van gezinnen soms afwijkend van de situatie
nu. Rond 1900 kwam Geertruida Rigter, roepnaam Truus, op negenjarige leeftijd in de boerderij
aan de Kerklaan te Blaricum wonen. Zij trok in bij haar oma, twee ongehuwde tantes en een
ongehuwde oom. Truus kwam uit een gezin van tien kinderen. Haar ouders vonden het goed
dat een van de kinderen elders opgroeide: dat was een mond minder te voeden. En oma, tantes
en oom vonden het fijn om een kind in huis te hebben.1

Het gezin Rigter-Heerschop
De moeder van Truus, Geertruij
Heerschop, was de dochter van
boeren-burgemeester
Elbertus
Heerschop en Dorothea Heerschop-Huijsman en is geboren in
de boerderij aan de Kerklaan. Geertruij
trouwde in 1879 met de Blaricummer Cornelis (Krelis) Rigter, zij gingen wonen bij een kinderloze oom en tante van Geertruij: het echt-

Truus met haar zusjes. V.l.n.r. Marie,
Agatha, Truus, Riek.

paar Tijmen Heerschop en Betje
Heerschop-Nieuwendijk, die al op
leeftijd waren. De boerderij van Tijmen en Betje stond op de hoek van
de Huizerweg en de Meentweg in Blaricum. Na het overlijden van Tijmen in 1883 en
dat van Betje in 1884, bleven Geertruij en Krelis
in de boerderij wonen. Geertruij en Krelis kre-

Gezin Rigter-Heerschop. Boven, v.l.n.r.: Cornelis, Cornelia, Gerrit, Dorothea, Elbert, Truus,
Lammert. Zittend, v.l.n.r: Agatha, Riek, Geertruida Rigter-Heerschop, Cornelis Rigter en Marie.
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gen tien kinderen. Truus was het zevende kind.
Het was economisch gezien een moeilijke tijd.
Er heerste een agrarische crisis die begon rond
1880. In familieverhalen wordt verteld dat er re-

Kerklaan ongeveer 1900. V.l.n.r.: Elbert Heerschop,
een nicht van den Brink uit Laren, (vermoedelijk)
Dorothea Heerschop, Maria Heerschop en
in klederdracht de oma van Truus: Dorothea
Heerschop-Huijsman.

gelmatig koeien ziek werden en dood gingen.
Ter leniging van de financiële nood verhuurden
meerdere boerenfamilies in Blaricum gedurende de zomer het voorhuis van de boerderij
aan Amsterdamse gezinnen.
In het begin van de twintigste eeuw is deze
boerderij afgebroken. Op de plaats van de afgebroken boerderij staat nu een winkel, tot 2009
was dat de manufacturen-, textiel- en woninginrichtingszaak Vos. Het gezin Rigter-Heerschop
verhuisde indertijd naar de ouderlijke boerderij van Krelis op Binnenweg 7. Drie kinderen
uit het gezin Rigter-Heerschop, Gerrit, Riek en
Elbert, trouwden en verlieten de boerderij aan
de Binnenweg. De ongehuwde kinderen bleven
er bij elkaar wonen. Op de ‘pensioenleeftijd’
hebben de kinderen die nog leefden (Cornelia,
Lammert en Agatha), de boerderij verkocht en
gingen in een, zoals zij dat noemden, ‘burgerhuis’ aan het Fransepad in Blaricum wonen.
Truus heeft na de Tweede Wereldoorlog nog
een tijd in dit huis gewoond. Na de dood van
haar laatste zus Agatha ging Truus weer in de
boerderij op Kerklaan 3 wonen.

Het leven in de boerderij op Kerklaan 3
Op een foto uit begin van de twintigste eeuw
is te zien dat het er aan de Kerklaan wel wat
‘deftiger’ aan toe ging dan in het ouderlijk
huis van Truus. Oma was de weduwe van
boeren-burgemeester Elbertus Heerschop,
maar ook de beide tantes waren goed gekleed. En oom Elbert, van beroep landbouwer, las uiteraard een katholieke krant,
Het Centrum. Er was nog een oom, pastoor Heerschop, die elders woonde. Deze
had als hobby fotograferen en maakte ook
familiefoto’s. Na de dood van oma Heerschop-Huijsman in 1905 en het overlijden
van oom Elbert in 1906 bleef Truus met haar
beide tantes Dorothea en Maria Heerschop
in de boerderij wonen. Ongetwijfeld werden
de agrarische activiteiten na de dood van
oom Elbert overgenomen door de oudste broer
van Truus, Gerrit. Hij trouwde in 1911 met Jans
de Jong en ging ook in de boerderij wonen. Gerrit en Jans zouden negen kinderen krijgen, met
wie Truus een goede band had. Het woongedeelte van de boerderij werd gesplitst. Truus
bleef tot haar dood in 1979 in het voorhuis van
de boerderij wonen. Weliswaar met een onderbreking vanaf eind jaren veertig tot in de jaren
zestig: een zoon van Gerrit, Kees, trouwde en
kwam in de boerderij wonen. Mede daarom
ging Truus in die periode bij haar broer en zussen wonen aan het Fransepad.

Examen nuttige handwerken
De tantes van Truus hielden van handwerken.
Dat is te zien op foto’s uit het familiearchief. Zij
hielden zich onder andere bezig met het maken
en borduren van kerkelijke textilia, altaarkleden
en kleden voor de communiebank. Van de tantes leerde Truus handwerken en dat resulteerde
in een opleiding tot handwerklerares. Ze begon
dan ook al jong met handwerken, als tienjarige
maakte zij een merklap.
Op 25 februari 1913 slaagt G.A.M. Rigter in
Utrecht voor het examen nuttige handwerken.
Dit feit wordt in diverse kranten vermeld op 26
februari 1913. Natuurlijk in De Gooi- en Eemlan-

115

Exameneisen Nuttige Handwerken
1. Knippen
a. Het knippen van de volgende voorwerpen: een sloop, een zijzak, een kinder- en vrouwenrok, een vrouwenen manshemd, een vrouwenbroek, een kinderschortje, alle van een eenvoudig model.
b. Het naknippen van onderkleeding naar gegeven model.
2. Naaien
a. Het uitvoeren van de bewerkingen voorkomende aan de onder 1a en 1b genoemde kleedingstukken.
b. Het inzetten van rechthoekige stukjes in effen, gestreepte, geruite en gebloemde katoenen, linnen en wollen
stoffen.
c. Het maken van duidelijke, eenvoudige letters en cijfers met den kruissteek en den stiksteek.
3. Breien
a. De volgende kleedingstukken van eenvoudig model met geen andere dan rechte en averechte steken: een
kous (ook met los voetblad), een vrouwenborstrok.
b. Het nabreien van andere, veel gebruikelijke kleedingstukken van eenvoudig model.
c. Het inbreien van een hiel met kleinen hiel, van eene zool en van rechthoekige stukjes.
d. Het nabreien met geen andere dan rechte en averechte steken van zeer eenvoudige vormen.
e. Het uit het hoofd breien van den gewonen patensteek, idem van tenminste 2 open werkjes en 2 kantjes, ter
keuze van de candidaat.
4. Stoppen
a. Het stoppen van breiwerk.
b. Het stoppen van een gaatje met linnen en keperstop. Het stoppen van een gewone scheur en van een winkelhaak met den linnenstop.
5. Mazen
Het mazen van breiwerk met rechte en averechte steken van opzet en afkantsteken, minderingen en meerderingen,
groote en kleine hiel.
6. Haken
a. Het nahaken van zeer eenvoudige patronen, gewerkt met geen andere dan kettingsteken, vaste steken en
gewone stokjes.
7. Paedagogisch
Heldere begrippen omtrent het geven van klassikaal onderwijs in de nuttige handwerken aan leerlingen van
eene lagere school.2

der, maar ook in het Algemeen Handelsblad, De
Maasbode, De Standaard, het Noordbrabantsch
Dagblad Het huisgezin, De Amsterdammer en
School en Kerk!3 Blijkbaar was het behalen van
het examen Nuttige Handwerken zeer goed en
belangrijk nieuws in 1913. Tijdens dit examen
zullen onderdelen van exameneisen, zoals geformuleerd in de Onderwijswet van 1898 aan
de orde zijn geweest (zie kader). In het boek
Uitgewerkt leerplan voor het onderwijs in de Nuttige Handwerken voor Meisjes op de Volksschool
staat een leerplan voor het lager onderwijs.

onderwijs voornamelijk verzorgd door zusters
dominicanessen van Neerbosch die ook handwerkles gaven. Op 26 september 1911 werd mejuffrouw G.A.M. Rigter tijdens de vergadering

De carrière van Truus Rigter
De carrière van de katholieke Truus als handwerkonderwijzeres begon in september 1911
aan de openbare lagere school te Blaricum. Een
katholieke school zou pas in 1922 in Blaricum
komen. Op deze katholieke school werd het
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Leerplan
Nuttige
Handwerken.

van het College van burgemeester en wethouders te Blaricum benoemd tot tijdelijk onderwijzeres in de handwerken.3 Op 1 juni 1926,
dus vijftien jaar later, werd zij door de Raad der
gemeente Blaricum benoemd tot onderwijzeres
in de nuttige handwerken in vasten dienst aan
de openbare lagere school. Haar jaarwedde
bedroeg f 200.4 Op de voordracht stonden de
namen van drie dames. Mej. G. Rigter, de enige
kandidaat die uit Blaricum kwam, stond op de
eerste plaats. Zij werd met algemene stemmen
(6) gekozen. Raadslid G.E. Rigter, haar broer,
mocht niet deelnemen aan de stemming volgens artikel 46 der Gemeentewet.
Na twee jaar in vaste dienst geweest te zijn
haalde Truus haar examen costumière op 28
november 1928. Dat examen vond plaats te
Blaricum. Het diploma werd uitgereikt door
de eerste Nederlandsche R.K. Vereeniging van
Modevakscholen. Onder het diploma staan
vier handtekeningen waarvan drie van religieuzen, zoals op de afbeelding te zien is.
De functie van handwerklerares was geen volledige baan, maar hoeveel uur dat wekelijks in
beslag nam, heb ik niet kunnen vinden. Waarschijnlijk had Truus meer inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur van land en rente van aandelen of obligaties. In het archief trof ik een
nota aan van de Nederlandse Landbouwbank
te Amsterdam uit 1944. Voor mejuffrouw Rigter waren voor f 2000 aandelen of obligaties
gekocht, genaamd Nederlands Indië 1937. De
aandelen of obligaties leverden een rente van
3% op.5
Het vak nuttige handwerken was een belangrijk vak in de tijd dat Truus handwerkonderwijs
gaf. Vanaf 1878 tot in de tweede helft van de
twintigste eeuw werd het vak op lagere scholen
gegeven, een verplicht vak zo stond het in de
Schoolwet. Voor veel meisjes in die tijd was de
lagere school het eindonderwijs. Zij konden op
deze manier een vaardigheid leren die hun hele
leven van pas zou komen. Ook zou het schoolverzuim daardoor afnemen: wanneer meisjes
op school iets nuttigs leerden, waren de ouders
minder geneigd de meisjes thuis te houden
om hand- en spandiensten te verlenen. Handwerken was een nuttig vak. In de tijd vóór de

wegwerpmaatschappij was het belangrijk dat
de borstrok versteld werd, de kousen gestopt
en jurken zelf gemaakt werden. Voor meisjes
was dat belangrijk, voor henzelf, voor het gezin maar ook wanneer zij veelal een werkhuis
moesten vinden bij een gegoede familie. Het
was belangrijk om allerlei textiel goed te kunnen herstellen: lakens, keukendoeken, tafellakens en luiers. Het leren stoppen was moeilijk:
op school werd soms een gat of een scheur in

Examen costumière.

de stof gemaakt en dat moest dan zo onzichtbaar mogelijk hersteld worden.6
Het belang van het vak werd tijdens het afscheid van Truus door verschillende personen
benadrukt. In De Gooi- en Eemlander werd dat
uitvoerig vermeld.
Op 4 februari 1955 ging Mw. G.A.M. Rigter
op 65-jarige leeftijd met pensioen. Zij was volgens de beschikking van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds op grond van het feit dat
zij 43 jaar, 5 maanden en 5 dagen als ambtenaar in dienst was geweest, daartoe gerechtigd. Het pensioen werd per kwartaal uitbe-
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taald en bedroeg in 1955 f 101,25 per kwartaal.7
Burgemeester en wethouders verleenden Mej.
G.A.M. Rigter per 1 maart 1955 eervol ontslag
als vakonderwijzeres in de nuttige handwerken
aan de openbare lagere school, alhier, onder dankbetuiging voor haar langdurige diensten aan de
gemeente Blaricum bewezen8 (zie foto artikel in
De Gooi- en Eemlander). Truus werd als ongehuwde vrouw steeds aangeduid met het predicaat ‘mejuffrouw’, opvallend is dat de Pensioen
raad haar ‘mevrouw’ noemde.

Bestuurs- en vrijwilligerswerk
Aangezien de functie handwerkonderwijzeres
geen full time baan was, had Truus tijd voor
andere bezigheden. Die tijd besteedde zij als
bestuurder en vrijwilligster, waarbij zij zich inzette voor de katholieke kerk en verenigingen in
Blaricum. Bijvoorbeeld als secretaresse van het
bestuur bij de derde orde van Sint Franciscus
en als vrijwilligster bij de Sint Elizabeth Vereniging Blaricum.

Secretaresse van het bestuur bij de derde
orde van Sint Franciscus
Deze orde, ook wel de ‘Franciscaanse lekenorde’ genoemd, was al in 1221 opgericht door
Franciscus van Assisi voor mensen die zich
aangetrokken voelden tot de leefwijze van Sint
Franciscus, maar geen kloosterling wilden worden. De derde orde sloot aan op de eerste orde,
dat waren manlijke religieuzen, en de tweede
orde, de vrouwelijke religieuzen. Tot de derde
orde werden zowel mannen als vrouwen toegelaten. De leden van de derde orde werden
tertiarissen genoemd. In Nederland was de

Titelblad notulenschrift van de derde orde.
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Artikel ‘De Gooi- en Eemlander’: afscheid juf Rigter.

bloeitijd van deze orde in het begin van de
twintigste eeuw. In Rome werd in 1921 een internationaal congres gehouden en in hetzelfde
jaar in Den Bosch en Delft nationale congressen. Tijdens deze congressen kwam aan de
orde dat de franciscaanse geest van eensgezindheid, liefde en vrede nageleefd moest worden in een volgens de organisatoren van deze
congressen zedeloze tijdgeest.9
In 1923 werd in de parochie van de H. Jozef
te Blaricum een afdeling van de derde orde van
Sint Franciscus opgericht. Truus was betrokken bij deze oprichting. Zij werd bestuurslid
met de functie van secretaresse. In haar mooie
handschrift, zij kalligrafeerde, heeft zij vanaf
de oprichting in 1923 tot en met 1930 de notulen van de maandelijkse vergaderingen in een
schift met kartonnen omslag geschreven. De
vergaderingen werden een keer in de maand
op zondag na de vespers in de pastorie van
de katholieke kerk te Blaricum gehouden. De
directeur van de orde en voorzitter van het
bestuur was de pastoor, in die jaren pastoor
Snelting.

In de notulen is te zien wat de bezigheden van
deze derde orde in Blaricum waren. Verplicht
was het dagelijks gebed, het dragen van een
koord met een scapulier (een medaille met de
afbeelding van Sint Franciscus) en het houden
van twee vastendagen per jaar. Dan zouden de
leden een volle aflaat kunnen krijgen, dus kwijtschelding van straffen voor zonden. Alle leden
werden verplicht het maandblad van de derde
orde, De Tertiarus, te lezen. Alleen ‘degelijke’
katholieken mochten lid van de orde worden,
geen ‘lauwe’ katholieken. In 1923 gaven 66 parochianen zich op als lid van de derde orde.
Het schoolhoofd, L.A. van Gils, werd prefect
van het lokale bestuur.
De leden werden plechtig bevestigd en kregen een handboekje en een catechismus. De bestuursleden kregen een
handleiding. In iedere vergadering werd er gebeden en gezongen, bijvoorbeeld voor
het welslagen van het Eucharistisch Congres, dat
in 1924 in Amsterdam
gehouden zou worden.
Dat congres was een internationale bijeenkomst
van geestelijken en leken
en vormde in die tijd een
hoogtepunt in het Rijke
Roomse leven in Nederland. Ook werd een gebedsactie gestart ter voorkoming
van gemengde huwelijken. Verder kwam regelmatig verkeerd gedrag van ordeleden aan de orde. Wat dat
verkeerde gedrag precies inhield, stond niet
vermeld in de notulen. Er werd regelmatig
vergaderd over de versieringen in de kerk. Na
vijf jaar werd een vaandel met de afbeelding
van Sint Franciscus aangeschaft. Achterin het
kartonnen schrift is een gedrukt stukje tekst
(uit De Tertiaris?) geplakt met daarin de beschrijving van de plechtige vaandelwijding.
Dit vaandel werd meegedragen in de jaarlijkse
processie in Blaricum. Uit de notulen blijkt dat
er tijdens de maandelijkse vergaderingen uitsluitend godsdienstige zaken aan de orde kwa-

men. Concrete acties om ‘de maatschappij te
verbeteren’ heb ik niet aangetroffen.

Vrijwilligster bij de Sint Elizabeth Vereniging
Blaricum
De Sint Elizabeth Vereniging was een plaatselijke vereniging. De oorsprong daarvan lag
in Duitsland: in 1840 stichtten waarschijnlijk
welgestelde vrouwen in Trier met kerkelijke
toestemming een caritatieve lekenvereniging
voor armen en zieken onder de bescherming
van de heilige Elizabeth van Thüringen.10 Vanuit Duitsland verspreidde deze vereniging zich
over andere landen in Europa. In Nederland
was het doel behoeftige zieken en kraamvrouwen te bezoeken en stoffelijk te steunen. Deze
verenigingen waren niet parochieel
ondersteund. De afdelingen stonden op zichzelf en er was geen
onderling of landelijk verband.11 Blaricum kende ook
een Sint Elizabeth Vereniging. Truus Rigter heeft
van juli 1950 tot oktober
1960 iedere maand opgeschreven welke vrouwen er in Blaricum bezoek kregen van de leden
van de Sint Elizabeth
Vereniging. In ieder geval
bezochten zij vrouwen die
een kind hadden gekregen.
Truus met haar tantes bij de
voordeur van Kerklaan 3.

Onder de bezoekende dames was de vrouw
van de Blaricumse burgemeester Van Ogtrop,
omschreven als Mevrouw Van Ogtrop-baronesse van Voorst tot Voorst. Zij ging met
name op bezoek bij de villabewoners op de
Torenlaan, de Dokter Catzlaan en in de villawijk Crailo. Zowel de dames die bezocht werden in 1950 als de bezoekende dames werden
‘mejuffrouw’ genoemd, met uitzondering van
mevrouw Van Ogtrop en mevrouw Vos-Gielen,
de echtgenote van de eigenaar van de plaatselijke manufactuurwinkel. Vanaf 1951 werden
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alle vrouwen ‘mevrouw’ genoemd. Onbekend
is of de dames van de Sint Elizabeth Vereniging
een attentie in de vorm van bloemen, een fruitmand of een kledingstukje voor de baby voor
de kraamvrouw meenamen.

nagelaten. Sommigen van deze neven en nichten hebben dat geld aan een concreet voorwerp
besteed, daardoor bleef de herinnering aan
tante Truus nog lang leven.

Naar retraites

Bronnen

Naast bovenstaande bezigheden blijkt uit de
archiefvondsten dat Truus regelmatig naar retraites ging. Er zijn verschillende foto’s bewaard
waarop Truus met tientallen dames in zondagse kleding afgebeeld staat. Retraites werden
meestal georganiseerd in speciale katholieke retraitehuizen, waar een groep een aantal dagen
kon verblijven. Er waren verschillende soorten
retraites bijvoorbeeld voor huismoeders, dames
ziekenverpleegsters of dames onderwijzeressen. Ook was er sprake van standsverschillen,
gezien de retraites voor de gewone stand, middenstand of deftige stand. Daarnaast zal Truus
ieder jaar met een groep parochianen op bedevaart naar Kevelaer gegaan zijn.

Familiearchief Huijsman/Heerschop/Rigter Kerklaan
Blaricum.
Delpher.
https://planetstitch.dordtenazoeker.nl/examen_
handwerken_wetten.htm.
http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/Ontwikkelinglesmethoden/Nuttige-Handwerken/
Wie was wie.
Www.ru.nl/kdc.

Besluit
In een tijd van verzuiling waarin ieder binnen
een afgeschermde groep op grond van levensbeschouwing leefde, vormde Truus een uitzondering. Zij gaf meer dan veertig jaar les op een
openbare lagere school en leefde als een zeer
toegewijde katholiek. Een unieke combinatie.
Net als haar gezinssituatie: zij ging vanuit een
gezin met tien kinderen op negenjarige leeftijd wonen bij haar oma, tantes en een oom in
een boerderij aan de Kerklaan. Mede doordat
het woongedeelte van deze boerderij uit twee
woningen bestond, maakte zij ook van dichtbij
het gezinsleven van haar broer Gerrit en later
zijn zoon Kees mee. Vanuit de boerderij is zij
ten grave gedragen naar het rooms-katholieke
kerkhof te Blaricum. Op haar bidprentje staat:
Zo werd zij gehaald nadat ze vier geslachten op
zag groeien, zelf: laatste loot van haar generatie
opgeroepen naar eeuwige lente. Toen haar testament werd geopend, bleek dat zij aan elk van
haar achterneven en -nichten, kleinkinderen
van haar broer Gerrit en haar zus Riek, ongeveer dertig in totaal, een bedrag van f 250 had
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Vijfenzestig jaar Vestingmuseum
Interview met directeur Oscar Hefting
Het lustrum van Het Nederlands Vestingmuseum in 2005, opgericht in 1955, werd samen met
het toen 35-jarige Tussen Vecht en Eem gevierd. Tot een van de oprichters van TVE behoorde
de toenmalige Vrienden van de Vesting Naarden, ofwel het Vestingmuseum. Beide hebben
sindsdien een nauwe band met elkaar. Een reden voor, in verband met het coronavirus, een
schriftelijk interview met directeur Oscar Hefting over verleden, heden en toekomst van het
65-jarige museum.
Hoe is er aandacht besteed aan het 65-jarige bestaan van het Vestingmuseum?
Het was de bedoeling tijdens de meifestiviteiten rondom ‘75 jaar Vrijheid’ aandacht te besteden aan 65 jaar Vestingmuseum. Aangezien
het museum sinds 13 maart jl. gesloten is in
verband met COVID-19 en we niet weten wanneer het museum weer open kan, wordt de viering naar een later datum verschoven. 65 jaar is
tenslotte een respectabele leeftijd die het verdient om gevierd te worden.

Wie besloot er destijds tot de oprichting van
het museum, wie nam het initiatief ?
In juli 1955 werd het Vestingmuseum geopend
en de initiatiefnemer was ing. Ebbo Dirk van
Wijngaarden (1891-1979). Na de Tweede Wereldoorlog werd onderkend dat vestingwerken
van de Waterlinie geen militaire functie meer
hadden. Vliegtuigen konden er nu immers
gewoon overheen vliegen en het achterland
bombarderen. Terwijl veel steden besloten hun
vestingwerken af te breken en de grond te gebruiken voor nieuwbouw, was Van Wijngaarden
een pionier en voorvechter voor het behoud
van vestingwerken. Dankzij een goede samenwerking met de gemeente Naarden is de stichting Vrienden van de Vesting opgericht met
als doel het bevorderen der instandhouding
van en het wekken van belangstelling voor het
behoud van vesting Naarden. Van de toenmalige eigenaar van de vestingwerken, de Dienst
der Domeinen, kreeg hij de mogelijkheid om
de kazematten A en Z en de kruitkamer op

Bastion Turfpoort te ontwikkelen. Dit alles tegen een symbolische huur van één gulden per
jaar. Met hulp van de Genie van de Koninklijke
Landmacht, de Gemeentewerken en de inzet
van vrijwilligers werden de ruimtes geschikt gemaakt en ingericht met museale objecten en
diorama’s. Het museum was toentertijd van
mei tot oktober geopend en in de wintermaanden werd er onderhoud gepleegd. Langzaam
maar zeker kon het museum uitbreiden en in
1969 konden ook kazemat IJ en kanonremise X
in gebruik worden genomen. Van Wijngaarden
is tot 1978 aan het Vestingmuseum verbonden
gebleven. We mogen hem zeer dankbaar zijn
voor het pionierswerk dat hij heeft verricht.

Wat waren je overwegingen om te solliciteren als directeur? Wat deed je eerder en wat
is je vooropleiding?
In 2007 maakte ik kennis met het Vestingmuseum, omdat ik initiatiefnemer was van de tentoonstelling Sweet & Salty, over Nederlandse
forten in Brazilië. Ik werd verliefd op de locatie en heb gevraagd aan mijn voorganger Bas
Kreuger of hij mij kon waarschuwen, als hij ooit
weg zou gaan. Bas heeft nog vele jaren met
plezier in het museum gewerkt en we hebben
altijd goed contact gehouden. Toen zijn functie in 2016 vrijkwam, heb ik niet getwijfeld om
hiernaar te solliciteren bij het bestuur van de
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum.
Naar ik begreep waren er meer kandidaten,
maar gelukkig voor mij werd ik uiteindelijk verkozen.
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Het Vestingmuseum sluit perfect aan bij
mijn werkzaamheden op het gebied van vestingbouw. Vanuit mijn opleiding als archeoloog
heb ik mij op de Universiteit van Amsterdam
gespecialiseerd in Nederlandse vestingbouw
overzee. Museale kennis heb ik opgedaan tijdens stages in het Allard Pierson Museum, het
Rijksmuseum en Kunsthandel Mieke Zilverberg. Die kennis heb ik uitgebreid tijdens mijn

gen. Later is hierbij in veel gevallen een stenen
versteviging aangebracht, zoals bij fort Oranje
(Brazilië), Galle (Sri Lanka) en Naarden nog te
zien is. Het Vestingmuseum geeft mij de mogelijkheid het indrukwekkende verhaal over Nederlandse vestingbouw en het belang daarvan
voor het ontstaan van Nederland op vele manieren uit te dragen.

Teus Eenkhoorn, directeur Openlucht Museum en Canon,
en directeur Vestingmuseum Oscar Hefting (rechts).

werkzame periode bij Veilinghuis Christie’s in
Londen, Amsterdam en Rotterdam. Jarenlang
heb ik vanuit de New Holland Foundation in
Brazilië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Sri
Lanka projecten georganiseerd voor behoud en
revitalisatie van forten en vestingen met een
Nederlandse achtergrond. Nederlandse forten
werden in de zeventiende en achttiende eeuw
gemaakt uit aarde, klei en baksteen en ze hadden een vaste vorm, met bastions en een droge
of natte gracht. Dit was een relatief goedkope
en makkelijke manier om snel een verdediging
op te bouwen. Het geheim van de Nederlandse
forten was dat de vijandelijke kogels smoorden
in de aarde en daardoor weinig verwoestten.
Deze vaste vormen kun je nog terugvinden bij
de forten van de Waterlinies, maar ook in de
gebieden waar de VOC en WIC aan land gin-
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Wat trof je aan toen je directeur werd en
wat is er onder jouw leiding veranderd?
Toen ik directeur werd in mei 2016 zat het museum in een kleine crisis. Jarenlang was de
organisatie bezig geweest met een verhuizing
naar Bastion Oranje maar door allerlei omstandigheden kwam dat niet van de grond. In 2017
heb ik in overleg met alle partijen besloten de
verhuizing definitief af te blazen, omdat de exploitatie uiteindelijk niet haalbaar bleek. Het
onderhoud van het museum op Bastion Turfpoort was ondertussen echter verwaarloosd en
er was een nieuwe toekomstvisie nodig. De eerste twee jaar heb ik besteed aan het terugbrengen van energie bij de medewerkers en vrijwilligers door vele tentoonstellingen en activiteiten
te organiseren. Zo werd in 2017 de expositie
Joie de vivre met werk van de kunstenaars Ek van

Zanten en Annemarie Eilers getoond en werd
er een maandelijkse boerenmarkt georganiseerd die veel publiciteit en positieve aandacht
heeft opgeleverd. De ingang van het museum
is toen weer teruggebracht naar zijn oorspronkelijke locatie in kazemat A en de twee grote
kanonnen zijn weer bij de ingang geplaatst.
In 2018 hebben we contact gezocht met het
netwerk van Canonmusea waar het museum
in oktober 2019 bij is aangesloten. Samen met
bureau XPEX is in 2019 een masterplan voor de
herinrichting van het museum ontwikkeld dat
aansluit op de verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het museum: gezinnen
met kinderen, 55+’ers en schoolklassen. Er zijn
vier historische gebeurtenissen die aansluiten
bij canonvensters van Nederland en straks
centraal komen te staan: het bloedbad van
Naarden in 1572 (venster: Willem van Oranje),
de belegeringen van Naarden in 1672 en 1673
(venster: De Republiek), het beleg van Naarden
in 1813/1814 (venster: Napoleon Bonaparte)
en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie van 1815-1940 (venster: Koning Willem I). Welk effect de coronacrisis op de plannen heeft, zal blijken en we zullen daarom flexibel en inventief moeten zijn.

Je bent nu vier jaar directeur, hoe verloopt
de samenwerking met de gemeente en andere instituten in Naarden en daarbuiten?
De samenwerking met de gemeente Gooise
Meren is zeer goed. De gemeente ziet het belang van het Vestingmuseum voor Naarden
en het museum ontvangt daarvoor ook een
substantiële subsidie. De burgemeester en/
of wethouders zijn regelmatig aanwezig voor
het verrichten van openingen en uitreikingen
of voor het ontsteken van het traditionele bevrijdingsvuur op 5 mei. Helaas kan dat door
de tijdelijke sluiting van het museum dit jaar
niet plaatsvinden. De provincie Noord-Holland
draagt het museum ook een warm hart toe en
heeft een subsidie gereserveerd voor het ontwikkelen van een bezoekerscentrum voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De beheerder
van de Vestingwerken, de Stichting Monumenten Bezit (SMB), heeft daarvoor de Gele Loods

op het Ruysdaelplein ter beschikking gesteld.
Deze Waterlinie is genomineerd als Unesco
Werelderfgoed en Naarden zou daarin als vestingstad een prominente rol kunnen vervullen. Door deze nominatie is er de afgelopen
jaren een goede samenwerking ontstaan met
de andere forten en vestingen van de Waterlinie. De Stichting Menno van Coehoorn, die
zich op nationaal niveau inzet voor het behoud
van verdedigingswerken, ondersteunt deze verbinding eveneens. Aangezien ik sinds februari
jl. voorzitter van deze stichting ben geworden,
zijn deze banden nu nog sterker.
De samenwerking met andere instellingen in
Naarden is belangrijk om gezamenlijk het verhaal van Naarden uit te kunnen dragen. Met het
Weegschaalmuseum en het Comenius Museum
wordt een educatief programma ‘Samen Meten
en Wegen’ opgezet waarmee we verwachten de
aankomende jaren meer schoolklassen uit de regio aan te trekken. Met het Weegschaalmuseum
delen we ook een fietsenstalling en de bibliotheek van het Vestingmuseum is recent ondergebracht bij het Weegschaalmuseum in verband
met passende ruimte en betere klimaatcondities. De nieuwe directeur van de Grote Kerk
heeft de wens uitgesproken meer samen te werken op het gebied van promotie en vrijwilligers.
Het Gemeentearchief ondersteunt alle initiatieven en deMess is een fantastische aanvulling op
het culturele aanbod in de vesting. Aangezien
het Vestingmuseum ook de VVV beheert, kan
worden gestuurd op het aanbieden van combitickets en arrangementen. Door de coronacrisis
is duidelijk geworden dat we als lokale instellingen nog meer samen moeten gaan werken
om sterk te staan en vanuit het Vestingmuseum
zullen we dat zeker stimuleren.

Heb je de indruk dat bezoekers hun weg
naar het museum makkelijk weten te vinden?
Het museum is niet erg zichtbaar, doordat het
in een stille hoek van Naarden ligt. Een betere
bewegwijzering zou erg helpen het museum te
vinden en te promoten. Bezoekers uit de regio
weten het vaak wel te vinden en er zijn regelmatig ouders die komen vertellen dat ze hier
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zelf als kind ook kwamen. Het museum is aangesloten bij de IAmsterdam Card, waarmee toeristen worden gestimuleerd buiten Amsterdam
tripjes te maken. Het aantal buitenlandse bezoekers blijft echter vooralsnog gering. Betere
verbindingen naar Naarden zou het bezoek
voor toeristen kunnen vergemakkelijken.

ronacrisis en de sluiting van het museum is het
probleem ontstaan dat er sinds 13 maart geen
inkomsten meer zijn. We zijn genoodzaakt zoveel mogelijk gebruik te maken van de financiële noodmaatregelen van de overheid, maar
het museum heeft straks extra ondersteuning
en perspectief nodig om staande te blijven.
Het lopende jaar is door de tijdelijke sluiting

Grote parade met re-enactors (naspelers van historische gebeurtenissen) op het Vestingmuseum in 2017.

Hoeveel bezoekers trekt het museum
jaarlijks?
Het museum heeft in het begin rond de 50.000
bezoekers per jaar getrokken. In latere jaren is
er echter grote concurrentie gekomen van andere forten, vestingen en musea. In mijn eerste jaar kwamen er nog maar 19.619 bezoekers,
maar in 2019 is dat aantal gelukkig al gestegen
naar 21.542. We hebben de weg naar boven dus
weer gevonden.

Lukt het om het museum op de huidige
financiële en personele basis draaiende te
houden?
Het museum, inclusief VVV, heeft vier stafleden en ongeveer 85 vrijwilligers. Door de co-
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in het hoogseizoen een moeilijk jaar, maar er
zijn gelukkig wel mogelijkheden om uit het dal
te komen. We stellen ons in eerste instantie in
op de ‘anderhalvemetersamenleving’ en gaan
ervoor zorgen dat bezoekers straks voldoende
afstand kunnen houden. Perspectief kan worden geboden door nu extra aandacht te gaan
besteden aan Napoleon en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze onderwerpen sluiten
aan bij de canonvensters ‘Napoleon Bonaparte’
en ‘Koning Willem I’ en zijn actueel. De Franse
keizer heeft in 1811 een bezoek aan Naarden
gebracht en twee jaar later hebben de Franse
troepen zich hier na een langdurige belegering
overgegeven. Volgend jaar is het 200 jaar geleden dat Napoleon is overleden op Sint-He-

lena, wat een mooie aanleiding biedt de aandacht op de Franse Tijd te vestigen. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie staat in de belangstelling
vanwege de Unesco-nominatie. Het zou mooi
zijn als we vervolgens in 2022/2023 aandacht
kunnen besteden aan canonvenster ‘De Republiek’ en de belegeringen van 1672/1673. Met
dergelijke activiteiten, waarvan we hopen dat
ze straks Naarden-breed worden gedragen,
verwachten we de bezoekers, na de coronacrisis, weer naar Naarden te trekken.

Hoe zit het met de subsidie aan het
museum?
De jaarlijkse begroting voor museum en VVV is
rond de 2,5 ton. Daarvan is ongeveer een ton
subsidie van de gemeente. Zonder deze subsidie zou het museum niet kunnen bestaan.
Overige inkomsten komen uit de kaartverkoop,
verhuur, horeca en winkel. Voor tentoonstellingen en projecten moeten we apart financiering
aanvragen bij fondsen en instellingen. Met de
herinrichting verwachten we straks meer bezoekers te trekken, waardoor we minder afhankelijk
zijn van subsidies en politieke bewegingen.

Je voorganger Bas Kreuger vroeg zich in een
interview met ‘TVE’ in 2005 af of de naam
museum wel aantrekkelijk is en een laagdrempelige naam als infocentrum niet beter
zou zijn. Wat is jouw opvatting?
Naarden-Vesting is in zijn geheel eigenlijk één
groot museum. ‘Een dagje Naarden’ zou een
mooi uitstapje kunnen zijn. De stad heeft drie
musea, de Grote Kerk, deMess, een fantastisch
aanbod van horeca en sinds een enkele jaren
ook een heus Vesting Hotel. Afhankelijk van de
financiering en exploitatiemogelijkheden wordt
er straks misschien een bezoekerscentrum in
de Gele Loods ontwikkeld. De naam Nederlands Vestingmuseum mag wat mij betreft behouden blijven, omdat die mooi aansluit bij de
toekomstplannen richting de Unesco-status.
Buitenlandse bezoekers kunnen straks in het
museum informatie krijgen over de typische
manier van Nederlandse vestingbouw en de

belangrijke rol die Naarden in de strijd voor de
vrijheid van Nederland gespeeld heeft.

Uit je cv blijkt dat je een ruime kennis hebt
van door Nederlanders gebouwde forten in
het buitenland en daarnaar onderzoek hebt
gedaan. Is dat een onderwerp dat je graag in
het Vestingmuseum zou willen laten zien?
Mijn oorspronkelijke gedachte was om de vestingbouw in Nederland en overzee in het museum te laten zien. Met bureau XPEX is het
plan ontwikkeld om deze gedachte aan te laten
sluiten bij de beoogde doelgroepen. Zo kunnen we aan de hand van Naarden het belang
van Nederlandse vestingbouw voor de vrijheid
van Nederland en de rol die vestingbouw in het
buitenland heeft gespeeld, laten zien. Als Naarden-Vesting in 2020 of 2021 Unesco Werelderfgoed wordt, kunnen we aansluiten bij een wereldwijd netwerk van internationaal erfgoed. Het
gaat er tenslotte om dat iedereen kan zien hoe
uniek Naarden is en hoe bijzonder het is dat
deze mooie vestingstad behouden is gebleven.

Hoe is de relatie tussen het Vestingmuseum
en de Hollandse Waterlinie?
Sinds 1996 is de Stelling van Amsterdam
Unesco Werelderfgoed. Er is eind 2019 door de
Nederlandse overheid een aanvraag bij Unesco
ingediend om de forten en vestingen van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te laten sluiten bij de Stelling van Amsterdam en daarmee
één grote erfgoedsite te vormen. We moeten
echter nog even geduld hebben, voordat de
uitslag bekend wordt gemaakt, want de Unesco-jaarvergadering, die gepland stond voor
juli/augustus 2020 in China, is in verband met
de coronacrisis uitgesteld. De samenwerking
tussen de forten en vestingen van de Waterlinies is goed, omdat iedereen beseft dat samenwerken belangrijker is dan concurreren.
De oorspronkelijke Waterlinie kon ook alleen
functioneren, als de communicatie goed was
en er één front werd gevormd. Dat is tegenwoordig niet anders.
Joris Cammelbeeck
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Het lezen waard

Een origineel boekje
Al tien jaar verzorgt Klaas Oosterom wekelijks
een rubriek in BussumsNieuws over oude en
nieuwe boeken over Bussum, Naarden en het
Gooi in het algemeen. Een selectie hiervan is nu
gebundeld in Een boekje open. Voor deze aantrekkelijk vormgegeven heruitgave heeft Oosterom de korte besprekingen geclusterd onder
acht thema’s. Een auteursregister zou de toegankelijkheid hebben vergroot.
Een verantwoording waarom juist deze titels
zijn uitgekozen voor heruitgave van de artikeltjes ontbreekt. De selectie komt daarom ietwat
willekeurig over. De stukjes zelf geven informatie over de auteur(s) en de aard en inhoud van
hun boek.

Een boekje open
wekt een catalogusachtige indruk.
De opzet is origineel. De inhoud
schept een beeld
van wat er zoal over
de geschiedenis van
deze plaatsen en regio gepubliceerd is.
Soms roept een stukje de neiging op om het bewuste boek (weer) eens uit de kast te trekken. In
kort bestek roept Een boekje open vele aspecten
van de geschiedenis in herinnering en voel je je
als lezer uitgenodigd tot (her)lezing.

Klaas Oosterom, Een boekje open over Bussum, Naarden en het Gooi; uitgave van
Enter Communicatie en Historische Kring Bussum, 2019; 115 p.; prijs € 14,95
(bij boekhandel Los in Bussum en Bruna-boekhandel Liebe).

Herinneringen aan de oorlog
De impact van de
Tweede Wereldoorlog
op mensen is groot
geweest. De Blois is
geestelijk verzorger in
de Antonius Hof in
Bussum. In Iedere dag
komt het voorbij tekent
zij de verhalen en herinneringen op van bewoners in oorlogstijd.
Dit boek legt er getuigenis vanaf hoe jeugdervaringen tot op hoge leeftijd hun sporen trekken.
Wat mensen voelden aan de rand van ‘de krater
van het kwaad’: angst, pijn, onmacht, honger,
eenzaamheid, verlies van naasten, kwijtraken van
God – en later soms weer vinden. Het ‘regime’ in

126

het verpleeghuis roept bij sommigen sterke herinneringen op aan het interneringskamp.
Wie dit boek leest, steekt levenswijsheid op uit
de verhalen, zoals ‘je lichaam is ook een geheugen’ of ‘iedereen moet leven met komma’s en
vraagtekens’. Zoveel is duidelijk: de oorlog gaat
levenslang niet voorbij.
Deze 50 verhalen geven ook een indruk van
hoe de bezetting werd beleefd. Toch is de
waarde van dit boek vanuit regionaalhistorisch
gezichtspunt zeer beperkt. Allereerst doordat
een deel van de bewoners tijdens de oorlog elders woonde. In de tweede plaats doordat de
verhalen grondig geanonimiseerd zijn, zodat
niet duidelijk is welke er in de regio spelen en
wie een rol speelde. Tijd en plaats worden zelden genoemd. Slechts hier en daar krijgen de

herinneringen lokale kleur, bijvoorbeeld wanneer kinderen hout gaan hakken in het bos van
Bantam in de buurt van Bussum. Meestal blijft
het beeld te flets om als bron bruikbaar te zijn.
Zo is dit boek ook niet bedoeld: het wil het ge-

sprek op gang brengen tussen de generaties en
geeft daartoe ook tips voor gesprek en hulpverlening. Dit respecteer ik. Maar een minder grondige onthistorisering zou het eigenlijke doel van
dit boek allerminst hebben geschaad.

Jacomette de Blois, Ieder dag komt het voorbij. Ouder worden met de oorlog;
uitgave van Berne Media, z.j. [2018]; 157 p.; prijs € 16,90.

Nieuwe vestinggeschiedenis Naarden
In de serie Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks
verscheen een mooie uitgave over de vesting
Naarden. Jeroen van der Werf, werkzaam bij
de Stichting Monumenten Bezit (SMB), die de
vesting beheert, tekende voor dit
deeltje.
Het is al een tijd geleden dat
er een eigentijds en toegankelijk
overzicht van de vesting werd gepubliceerd. Van der Werf heeft dit
project op een respectabele manier op zijn naam gezet. Het boek
is een van de dikkere delen uit de
serie, wat aangeeft dat er veel over
de vesting valt te zeggen. Dit deel
heeft zijn volume ook gekregen
door vele tekeningen, kaarten en
foto’s, die de tekst verhelderen en
de aantrekkelijkheid sterk verhogen. Het is goed geredigeerd (enkele foutjes: p.
20: ‘daar’ moet ‘jaar’ zijn; p. 106: ‘vond’ in plaats
van ‘werd’).
Van der Werfs opzet is een doorlopende geschiedenis van de vesting, gestructureerd rond
de militaire hoogtepunten qua context en constructie. In de kaderteksten met een eigen achtergrondkleur zoomt hij in op afzonderlijke gebouwen, zoals het Spaanse Huis. Heel beknopt
zet Van der Werf in met het ‘oude’ Naarden, dat

door de Zuiderzee is verzwolgen. De gebeurtenissen rond 1572 krijgen kort een plek. Uitgebreider is het relaas over de reconstructie van de
vesting tussen 1673 en 1685, toen zij haar huidige
vorm kreeg en de belegering van
1813/1814. De meeste aandacht
krijgt de negentiende-eeuwse modernisering, met het Offensief van
Naarden en de totstandkoming
van bomvrije gebouwen.
Het boek is een doordacht en
goed verdedigbaar geheel geworden. De leesbaarheid is prima. Af
en toe loopt Van der Werf de lezer
met zijn deskundigheid een beetje
voor de voeten. Zo gebruikt hij
vaktermen als saillant, courtines,
ravelijnen, poternes en geheng,
die niet allemaal direct duidelijk
zijn. De illustratie op p. 30 verheldert weer veel,
maar die komt pas na de tekst.
Dit is een populaire geschiedenis van de vesting Naarden, niet van de stad Naarden. Het is
begrijpelijk maar jammer dat de stad Naarden
in de geschiedschrijving beduidend minder aandacht heeft gekregen dan de vesting. Er is nog
genoeg te doen, maar voor een zacht prijsje biedt
dit boek al veel.
Niels van Driel

Jeroen van der Werf, Vesting Naarden. Amsterdam, Uitgeverij Stokerkade, 2020;
144 p.; prijs € 12,50.
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Vooraankondiging Open Dag
Vrijheid, Herstel en Vernieuwing
in de regio Eemland

•
☛ zaterdag 17 oktober 2020
☛ Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest
Dit jaar wordt de Bevrijding 75 jaar geleden in heel Nederland herdacht.
TVE besteedt, in samenwerking met de Historische Vereniging
Soest-Soesterberg, tijdens haar Open Dag met name aandacht aan hoe
de draad weer werd opgepakt in de eerste naoorlogse jaren.
Tevens bestaat de Historische Vereniging Soest-Soesterberg 40 jaar.
In de ochtend verzorgen o.a. de archivaris van Eemland, Natasja Pels,
en lokaal historicus René van Hal inleidingen.
Verder kunnen deelnemers kiezen uit drie excursies in de middag:
☛ Nationaal Monument Kamp Amersfoort te Leusden
☛ Nationaal Militair Museum Soesterberg
☛ Bezoek Museum Soest en film met historische bevrijdingsbeelden

Inlichtingen zie www.tussenvechteneem.nl en www.hvsoest.nl

Onder voorbehoud dat de beperkingen voor bijeenkomsten
zijn opgeheven!
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