
Tijdschrift voor regionale geschiedenis 38ste jrg. nr. 3, september 2020

Vrijheid, herstel 
en vernieuwing

Themanummer



Colofon

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 40 lokale en regionale 
organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op historisch 
gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke 
waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website  www.tussenvechteneem.nl
Donatie/Abonnement en ANBI 
De minimumdonatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aanmelding als donateur kan het hele jaar door plaats vinden. 
Het bedrag wijzigt niet, maar u ontvangt de al verschenen nummers in dat jaar. U kunt zich aanmelden via de 
website, onder gelijktijdige overmaking van uw donatie op bankrekening  
NL 95 INGB 000 389 20 84, t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem, Bussum, onder vermelding van  
‘Nieuwe donateur’. Ook kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de donateursadministratie van TVE, p/a 
Julianalaan 10, 1412 GS Naarden of telefonisch: 035-694 4956. De Stichting Tussen Vecht en Eem is door 
de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.
Bestuur 
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl 
Voorzitter: J.L. (Jan) Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden – 035-694 8846 
voorzitter@tussenvechteneem.nl 
Secretaris: J.W. (Jan) Siebenga, Julianalaan 10,1412 GS Naarden – 035-694 4956 
secretariaat@tussenvechteneem.nl 
Penningmeester (a.i.): J.W. (Jan) Siebenga 
Lid: J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden, tel. 035-683 9318 
Lid: H.M. (Hetty) Laverman, Naarden, tel. 06-2361 8314
Lid: A.F.N. (André) Mascini, Baarn, tel. 035-541 4512 
Deelnemersraad
Gooi e.o.- AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek, Stichting Stad en Lande van Gooiland, 
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek; Baarn – Historische kring Baerne; Blaricum – 
Historische kring BIaricum; Gooise Meren – Historische kring Bussum, Historische kring Stad Muiden; 
Hilversum – Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, Stichting Hilversum, Pas-Op!; Huizen – Historische 
kring Huizen, Stichting Huizer Museum; Laren: Geologisch Museum Hofland, Historische kring Laren; Weesp 
– Historische kring Weesp; Wijdemeren – Historische kring Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Historische 
kring Loosdrecht, Historische kring Nederhorst den Berg, Kasteel Museum Sypesteyn.
Nog ca. 18 andere historische organisaties zijn op een andere wijze verbonden aan TVE
Gooi e.o. – Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, Landschap Erfgoed Utrecht, Nederlandse 
Genealogische Vereniging, afdeling Gooiland, Stichting Geopark Gooi en Vecht, Streekarchief Gooi en 
Vechtstreek, Vereniging Vrienden van het Gooi; Blaricum: Stichting Couleur locale Blaricum; Eemnes: 
Historische kring Eemnes; Gooise Meren:  Stichting De Vesting, Stichting tot behoud Oude Begraafplaats 
Naarden, Vereniging Vestingstad Naarden, Comenius Museum; Hilversum: Stichting De Hof; Huizen: 
Vrienden van het Oude Dorp Huizen; Laren: Singer Laren; Loenen: Historische kring Loenen; Soest: 
Historische vereniging Soest/Soesterberg; Weesp: Museum Weesp.
Het tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’ is een uitgave van TVE en verschijnt viermaal per jaar.
Redactie tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’ 
J.J.L. (Joris) Cammelbeeck, Naarden (hoofdredacteur) 
F.J. (Frits) Booy, Baarn (eindredacteur)  
C.M. (Niels) van Driel, Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen 
C.F. (Claudette) Baar-de Weerd, Nederhorst den Berg
M.W.J.L. (Maria) Boersen, Bussum
S. (Sander) Koopman, Hilversum (redacteur archeologie)
C.S.S. (Sarah) Remmerts de Vries, Naarden (beeldredacteur)
Voor themanummers e.d. kan de redactie uitgebreid worden met tijdelijke gastredacteuren.
Redactieadres Juliana van Stolberglaan 32, 1412 BH, Naarden, tel. 035-683 9318,  
redactie@tussenvechteneem.nl 
Technisch (vormgeving/opmaak) wordt de redactie ondersteund door  
Anneke van de Koppel, Nieuw-Loosdrecht
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
Voor vragen over bezorging en nabestelling kunt u terecht bij redactie@tussenvechteneem.nl



129

TVE 38ste jrg. nr. 3, september 2020

Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Affiche voor een ‘Duitsch grondgebied zonder Duitschers’, 1945  
(collectie Stadsarchief Deventer).



Redactioneel
 
Omdat TVE elk jaar in oktober een open dag organiseert, de HK Soest dit jaar veertig jaar en TVE vijftig 
jaar bestaat, besloten de besturen op 17 oktober aandacht te besteden aan het nationale geschiedenis 
thema 75 jaar Vrijheid, herstel en vernieuwing. Dit nummer geeft een overzicht van enkele regionale 
ontwikkelingen in de periode 1945-1950. Ondanks corona is het ons hopelijk gelukt een beeld te 
schetsen van deze periode van optimisme en pessimisme.

Die emoties worden belicht in het artikel Wederopbouw en cultuurpessimisme. De andere 
artikelen illustreren eveneens de wijze waarop de samenleving zich herstelde en/of vernieuwde. 
De verwoestingen, de Hongerwinter, maar vooral de woede over het leed, de doden, en wellicht 
schaamte over eigen gedrag, zullen gevoelens van haat hebben gevoed. De excessen bij de aanpak 
van politieke delinquenten, onder andere in Hilversum, is daaruit deels te verklaren. Zulke emoties 
blijken ook te spelen bij een initiatief van een landelijk comité, ook actief in Vreeland, dat annexatie 
beoogde van een deel van Duitsland. 

Herstel en wederopbouwoptimisme werden zichtbaar in de woningbouw. Wijken en huizen, in 
Bussum ontworpen door een wethouder, zijn goed te herkennen aan hun typisch naoorlogse stijl, 
zoals ook te zien is in Hilversum. Die plaats maar ook Huizen, Weesp en Baarn profiteerden van 
de werkgelegenheid die nieuwe en oude Philipsvestigingen boden. Industrialisatie bereikte zelfs het 
zwaar getroffen Nederhorst den Berg.

Van vernieuwing was minder sprake. De ontzuiling van de publieke omroep bleef uit, maar 
pogingen daartoe leverde wel oprichting op van het Metropole Orkest. En koningin Juliana en 
prins Bernhard gaven hun kinderen een vrijere en op de buitenwereld gerichte opvoeding. Intussen 
verstedelijkte het landelijke Soest en Soesterberg, al bleken oude structuren taaier dan gedacht. 
Daarentegen kwam er in de Nederlandse Hervormde Kerk, ook in Naarden, een beweging op gang 
die verzoening tussen recht- en vrijzinnigen realiseerde. Een bijzondere vorm van wederopbouw 
schetst het artikel over de Joodse Gemeente in Bussum. Dat er in de eetgewoonten niet veel 
veranderde, bewijst het fotokatern. Tot slot, het Historisch Café zal voorlopig geen doorgang vinden 
en de Agenda is vanaf nu op de site te vinden.

Veel lees- en kijkplezier gewenst.
 Joris Cammelbeeck

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.

Afbeelding omslag: Gemeentelijke woningbouw aan de Jacob van Campenlaan te Hilversum, 1953 
(fotocollectie dienst Publieke Werken gemeente Hilversum, Streekarchief Gooi en Vechtstreek te 
Hilversum).

©TVE 2020 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties 
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen 
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Henk Michielse

Wederopbouw en cultuurpessimisme –
Verwildering van de jeugd en verval van het gezin

Het bleef niet bij morele jammerklachten, de 
paniek leidde ook tot een explosie van soci-
aal- en sociaal-cultureel werk. Tussen Vecht en 
Eem speelde de angst voor moreel verval en 
verwildering van de jeugd eveneens en ook hier 
werden er voorzieningen ingezet om er wat aan 
te doen. 

Cultuurpessimisme en volksopvoeding

Alle lieden die zich grote zorgen maakten over 
de verwildering van de samenleving – cultuur-
sociologen en sociaal-pedagogen, politici, do-
minees en pastoors, ministers van onderwijs in 
de eerste naoorlogse kabinetten, welzijnswer-
kers, kranten- en tijdschriftredacteuren enz. – 
zal ik in het vervolg maar samenvatten onder 
de noemer cultuurpessimisten. Later hebben we-
tenschappers de vloer aangeveegd met al die 
sombere onderzoeksrapporten en vertogen. 
Deugdelijk empirisch materiaal ontbrak name-
lijk grotendeels. Het ging meer om morele be-
zorgdheid dan om wetenschap. De socioloog 
Marja Gastelaars schrijft in haar dissertatie, 
dat hiermee de kultuursociologische optiek zich 
welhaast definitief uit de markt had geprijsd. De 
historisch pedagoog Piet de Rooy heeft het 
over dit nogal overspannen gedachtegoed.1 Maar 

empirisch gefundeerd of niet, ouderwets cul-
tuurpessimisme of niet, al die rapporten en 
opinies hebben wel een tijd lang doorgewerkt, 
zowel in de mentaliteit van leidende personen 
als in de politiek en in nieuwe instellingen.

De cultuurpessimisten zagen diverse bron-
nen voor de verwildering van de samenleving. 
Zo waren er de morele gevolgen van de oorlog: 
de bezetter heeft in ons land nog heel iets an-
ders vernield als huizen en bruggen, spoorwegen 
en goederen, schreef een bezorgde hoogleraar.2 
Vooral het gezin als hoeksteen van de samen-
leving zou zijn aangetast. De verwildering van 
de jeugd zou een gevolg zijn van zowel de oor-
logsellende als van de wederopbouw en de toe-
genomen deelname aan onderwijs, waardoor 
jongeren veel meer mogelijkheden en vrijhe-
den kregen, bijvoorbeeld op seksueel gebied. 
En dan waren er nog de socioculturele gevol-
gen van de industrialisatie en de doorgaande 
verstedelijking. 

De eerste naoorlogse kabinetten voerden 
een bewuste industrialisatiepolitiek, die naast 
een gunstig ondernemingsklimaat voor het 

Terwijl de wederopbouw na de bevrijding energiek werd 
aangepakt, zou je verwachten, dat iedereen ook optimistisch 
gestemd zou zijn over de toekomst. Maar heel verrassend 
heerste er in leidende kringen een groot pessimisme, zelfs 
paniek, over de morele toestand van het Nederlandse volk en 
in het bijzonder van jeugd en gezin. De belangrijkste getuige, 
naast alarmerende stukken in kranten en tijdschriften, is het 
rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd uit 1952. 
Daarnaast ging de industrialisatiepolitiek van de rooms-rode 
kabinetten ook gepaard met grote angst voor de ondergang 
van de heersende moraal. 
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hele land, vooral gericht was op de industri-
alisatie van voorheen agrarische gebieden, in 
het bijzonder de drie noordelijke provincies en 
Brabant en Limburg, die naast sociaal-econo-
mische modernisering ook ernstige ontwrich-
tingsverschijnselen konden veroorzaken.3 

Om al deze problemen te bestrijden werd er 
van velerlei kanten een politiek van volksopvoe-
ding bepleit. Zo was er de Nederlandse Volks-
beweging (NVB), die al tijdens de oorlog in 
het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel was 
voorbereid en in mei 1945 van start ging. De 
NVB had zich de vernieuwing van het politieke 
bestel als taak gesteld, maar zij zag zichzelf 
ook als een sociaalpedagogische beweging, 
waarvan een ethisch reveil zou moeten uitgaan 
en die de strijd zou moeten aangaan tegen de 
morele decadentie door oorlog en bevrijding. 

Van die politieke vernieuwing is niets terecht 
gekomen, maar de sociaalpedagogische ideeën 
van de NVB vonden een veel bredere versprei-
ding bij andere cultuurpessimisten en vele lei-
dende personen in de NVB doken ook op bij 
andere sectoren zoals de politiek en het soci-
ale werk.4 De term volksopvoeding werd niet 
voor niets al gelanceerd door het eerste naoor-
logse kabinet-Schermerhorn. Ir. Willem Scher-
merhorn was naast minister-president ook een 
vooraanstaand lid van de NVB, waar hij een 
voorstander was van de zedelijke oriëntatie van 
de beweging. De industrialisatiepolitiek en het 
volksopvoedingsprogramma pasten ook hele-
maal in het nieuwe heersende politieke para-
digma: niet meer de liberale ‘nachtwakerstaat’ 
van voor de oorlog, maar de ‘geleide samen-
leving’ van de rooms-rode coalitieregeringen.

Volksherstel is gezinsherstel

Het gezin gold algemeen, niet alleen bij de con-
fessionelen, als de hoeksteen van de samen-
leving; dit was een bestanddeel van de heer-
sende burgerlijke cultuur. En die hoeksteen 
achtte men na 1945 ernstig bedreigd. Er wa-
ren ook wel reële problemen: honderdduizen-
den gerepatrieerden uit Duitsland, re-evacue-
renden, opduikende onderduikers, armoede, 
ziekte enzovoort. Maar de cultuurpessimisten 

gingen veel verder: ook met de zeden, normen 
en waarden van het volk was het maar belab-
berd gesteld. De oorlog zou het normbesef 
diep hebben aangetast. Er waren heel veel ont-
wrichte gezinnen en de jeugd wilde niet deu-
gen.5 Er was ook al een organisatie om al deze 
problemen rond het gezin aan te pakken: Ne-
derlands Volksherstel.  

Nederlands Volksherstel was al tijdens de oor-
log voorbereid en startte meteen na de oorlog 
zijn werk. Onder de leus Volksherstel is gezins-
herstel ging de organisatie aan de slag: met 
folders, affiches, strooibiljetten, bijeenkomsten en 
radiotoespraken werd het ‘goede gezin’ gesterkt.6 
Jaarlijks werden er gezinsweken georganiseerd, 
waar in samenwerking met de machtige katho-
lieke bond Voor het gezin en andere organisaties 
het goede gezin werd gepropageerd. Tijdens 
zo’n week in september 1946 in Den Bosch 
hield een van de sprekers een tekenende tirade: 
Onze gezinnen zijn in Nood! Onze gezinnen moet 
groei en bloei mogelijk gemaakt worden. Het gezin 
is immers begin en beginsel. Wáár ligt Neêrlands 
kracht, door de wisseling der tijden heen, steviger in 
verankerd dan in zijn flinke gezinnen, in zijn sterk 
gezinsleven en in zijn degelijke gezinsontplooiing! 
Alle materiële herstel zal de samenleving niet 
baten, wanneer het gezinsleven, de kiemcellen 
van alle gemeenschap, blijkt aangetast.7 Volks-
herstel maakte niet alleen propaganda voor het 
goede gezin, de organisatie zag het ook als haar 
concrete taak het vraagstuk van de gezinsverzor-
ging aan te pakken en deze in het hele land te 
coördineren. Volgens de geschiedschrijvers van 
Nederlands Volksherstel was het Volksherstelrap-
port over de gezinsverzorging (1946) van zeer 
grote betekenis voor de verdere ontwikkeling.8 
De taak van de gezinsverzorgsters werd in dat 
rapport omschreven als het bevorderen van 
een goede gang van zaken in de gezinnen. De 
gezinsverzorgsters konden meewerken aan de 
verhooging van het geestelijke, morele en sociale 
niveau van de gezinnen. 

Industrialisatie en gezinspolitiek

Niet alleen oorlog en bevrijding hadden het ge-
zinsleven verstoord. Tot in de jaren zestig van 
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de vorige eeuw werd er door de rooms-rode 
kabinetten een actieve industrialisatiepolitiek 
gevoerd, die niet alleen de bedrijvigheid in het 
algemeen en de industrialisatie van ‘achtergeble-
ven gebieden’ wilde bevorderen, maar ook een 
omvangrijk sociaal-pedagogisch programma 
van volksopvoeding inhield.9 Deze strategie van 
de volksopvoeding was meervoudig. Aan de ene 
kant moest bij de industrialisatie van de des-
betreffende gebieden de industriële mentaliteit 
worden bevorderd, onder meer door stimule-
ring van het nijverheidsonderwijs en allerlei so-
ciaal-culturele voorzieningen en opbouwwerk. 
Aan de andere kant had die industrialisatie ook 
allerlei nadelige gevolgen, die door een actieve 
gezinspolitiek moesten worden opgevangen. 

De problemen die de industrialisatie met zich 
mee bracht, werden vaak in schrille kleuren 
afgeschilderd. De traditionele cultuur op het 
platteland, door een economisch historicus 
ooit getypeerd als agrarisch fundamentalisme10, 
werd door de cultuurpessimisten en volksop-
voeders hoog geacht; gevreesd werd, dat ze 
zou verdwijnen en daarmee de morele, emo-
tionele en coöperatieve verbondenheid met de 
familie en de lokale gemeenschap. Daarbij zou 
er een veel grotere differentiatie in de gezinssfeer 

optreden: de autoriteit van 
de ouders zou worden aan-
getast, het gezin zou desin-
tegreren. Het Tijdschrift voor 
Maatschappelijk Werk zag in 
een speciaal nummer over 
Industrialisatie, Maatschap-
pelijk Werk en Platteland 
(1952) gevaarlijke functio-
nele veranderingen opdui-
ken. Er zou een verhoogde 
labiliteit van het gezin ont-
staan en een verzwakking 
van de gezinsband. Door 
het industrialisme zouden 
in versnelde herhaling en 
verzwaarde hevigheid aller-
lei emotionele storingen in 
het gezin binnenwaaien. 

De symptomen van de innerlijke problemen in 
het gezin waren dan neuroseverschijnselen zoals 
onmaatschappelijkheid, ongodsdienstigheid, 
achteruitgang van de huwelijksmoraal. Daarte-
genover werd een idyllisch beeld getekend van 
het gesloten gezin in een open maatschappij.11 

De katholieke socioloog J. Ponsioen schetste 
in een preadvies in Industrialisatie en Maatschap-
pelijk Werk (1956) een knus beeld van dat ge-
sloten gezin: Alles is eigenlijk pas goed als men 
weer gezellig bijeenzit. Moeder hoort altijd thuis 
te zijn, vader ’s avonds; moeder doet thuis al het 
werk, vader niets. De kinderen moeten zoveel mo-
gelijk van straat gehouden worden.12 Bij de zorg 
om het gezin speelde de positie van de vrouw 
een speciale rol. Door de veranderingen ten 
gevolge van industrialisatie en modernisering 
werd haar taak verzwaard: zij moest de spil zijn 
van het koesterende, veilige gezinsleven. Maar 
die rol van moeder de vrouw werd bedreigd ge-
acht door het werken van vrouwen en meisjes in 
de fabriek. Zo schreef ds. Willem Banning – die 
ook een grote rol speelde in de naoorlogse ver-
nieuwing van de Nederlands Hervormde Kerk, 
die actief lid was van de NVB en medeoprichter 
van de PvdA – in een preadvies voor het congres 
De vrouw in het bedrijf, dat de innerlijke belevings-
wereld van het fabrieksmeisje eigenlijk zeer ver 
afstond van dit werk en dat haar bestemming 

Affiches van Volksherstel. Links: 
Collectie NIOD. Rechts: Collectie 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
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in het gezin lag. Ook het al genoemde rapport 
Industrialisatie en maatschappelijk werk vond dat 
het ongeschoolde fabriekswerk in gaat tegen het 
diepste wezen van de vrouw en dat het huwelijks- 
en gezinsleven i.h.a. de normale bestemming is van 
de vrouw en dat het voor een volk van uitermate 
belang is, dat het goede gezinnen en dus goede 
huisvrouwen en moeders krijgt. Ook hier zou het 
gevaar dreigen van neurose, dat het toekomstige 
gezinsleven bedreigde.13 

De verwilderde jeugd

De grootste bezorgdheid van wetenschappers 
en volksopvoeders gold wel de jeugd. Het ge-
vreesde verval van de traditionele normen en 
waarden was vooral daar te vinden. De mas-
sajeugd zou haar vrije tijd doelloos op straat 
doorbrengen en zich overgeven aan gemakke-
lijk en geestdodend massavermaak. Zij miste 
ook het mentaal weerstandsvermogen tegen 
de negatieve gevolgen van industrialisering en 
modernisering. 

In 1948 gaf de minister van OK&W (Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen) een tweevou-
dige opdracht om wetenschappelijk onderzoek 
te doen naar het ontstaan en de beïnvloeding 
van de mentaliteit der zogenaamde massa-
jeugd. Eén onderzoeksgroep onder leiding van 
prof. M. Langeveld speurde naar de veronder-
stelde jeugdproblemen boven de grote rivie-
ren, terwijl het katholieke Hoogveld Instituut 
onder leiding van de priester-pedagoog prof. 
N. Perquin s.j. het katholieke Zuiden voor zijn 
rekening nam. De onderzoekers van Langeveld 
leunden heel sterk op mensen die beroepshalve 
met jongeren te maken hadden zoals jeugd-
werkers en zielzorgers, die, aldus Gastelaars, 
gretig van de gelegenheid gebruik maakten 
om de meest uiteenlopende zedelijke misdra-
gingen van hun cliënten in schrille kleuren te 
portretteren. Dit vond uiteraard zijn weerslag 
in het rapport van Langeveld, Maatschappelijke 
verwildering der jeugd (1952). Hij ging er volop 
tegen aan: De verwilderde jeugd leeft in een 
wereld, die verregaand gestalteloos genoemd 
mag worden. Deze gestalteloosheid uit zich in 
het onvermogen zelf gestalte te zijn. Het uiterlijk 

van de jongere is filmconfectie, hij heeft geen ka-
rakter, geen persoonlijkheid, maar gaat op in de 
massa. De stem en de articulatie geven de perso-
nale uitdrukking van holle leegte. De oorzaken 
hiervan worden in het rapport gezocht in het 
verdwijnen van de traditionele cultuur en van 
stabiele sociale verbanden. Langeveld heeft het 
over het door traditie, door sociale gewoonte, 
moraliteit en geloof geordende leven, dat ver-
dwenen zou zijn. Het onheil was niet beperkt 

tot het milieu van de werkende jongeren en de 
ongeschoolden. Langeveld geeft ook voorbeel-
den van de burger-massajongen, wat hij noemt 
de gepolijste massajeugd. Die jeugd komt uit een 
gegoed milieu, krijgt de gelegenheid om na de 
lagere school verder te leren, maar verwerft 
toch geen innerlijke binding met werkelijke cul-
tuur en houdt er een banale, materialistische 
moraal op na, terwijl een vulgair hedonisme 
het hoogste levensdoel vormt. 

Het onderzoek van Perquin, Moderne jeugd op 
weg naar volwassenheid (1953), dat wat gematig-
der van toon is dan dat van Langeveld, richtte 
zich nu juist wél op de arbeidersjeugd en in 
het bijzonder de ongeschoolden en besteedde 
ook expliciet aandacht aan meisjes. Het was 

Massajeugd in de jaren vijftig.
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gebaseerd op diepte-interviews 
met jongeren volgens een vrij 
zorgvuldig samengestelde steek-
proef over thuis, buurt, werk, 
verkering, huwelijk en vrije tijd 
en had vooral oog voor de mi-
lieu-invloeden, die zeer bepalend 
geacht werden voor de ontwikke-
lingskansen van deze jongeren. 
Dit onderzoek kwam er in de la-
tere kritiek ook wat beter vanaf 
dan dat van Langeveld. Het wees 
hulpverleners en priesters erop, 
dat zij zich vooral niet moesten 
laten leiden door hun burgerlijke 
achtergrond. Die was immers 
dikwijls niet zonder krampachtigheid en kon ge-
makkelijk leiden tot een zeker formalisme, dat 
begrip voor de lagere arbeidersjeugd heel on-
gunstig zou kunnen beïnvloeden.14 

Een springvloed aan voorzieningen

De naoorlogse zorgen over de nadelige gevol-
gen van de voortgaande modernisering en in-
dustrialisatie, over het verval van normen en 
waarden en de verwildering van de jeugd leid-
den tot een springvloed15 aan sociaal-culturele 
voorzieningen. Centraal in deze ontwikkeling 
stond het in 1952 opgerichte Ministerie van 

Maatschappelijk Werk, dat vooral onder minis-
ter Marga Klompé (1956-1963) het hart werd 
van de welzijnspolitiek. 

In de wederopbouwperiode, die ook wel gety-
peerd is als een tijd van herstel en vernieuwing16, 
werden natuurlijk de vooroorlogse instellingen 
van maatschappelijk werk en volksontwikkeling 
heropgericht.17 Maar daarnaast werd er ook van 
alles gedaan om het gezinsherstel te bevorderen 
en het moreel verval op te vangen.18 Zo werd 
met steun van de overheid sinds 1945 een aan-
tal instellingen voor psychosociale hulpverlening 
in het leven geroepen dan wel sterk bevorderd: 
het Gezinsherstel werd gediend door de Bureaus 
voor Levens en gezinsmoeilijkheden (BLG’s). De 
Medisch-opvoedkundige bureaus (MOB’s), die al 
voor de oorlog bestonden, maakten een gewel-
dige groei door: in 1939 waren er zeven, in 1955 
werden er al dertig gesubsidieerd, waaronder 
het M.O.B. voor het Gooi. 

Om de verwilderde jeugd te kunnen controle-
ren en haar op te voeden werden ook de al voor 
de oorlog bestaande buurt- en clubhuizen enorm 
gestimuleerd; in 1947 werd de eerste subsidiere-
geling voor het jeugdwerk ingevoerd, die voor-
namelijk mikte op de massajeugd. Nadat de rap-
porten over de moderne jeugd van Langeveld en 
Perquin verschenen waren, kwamen er nieuwe 

Marga Klompé en Willem Drees (‘Elsevier’-nummer 43, 
24 oktober 2015).

Mater Amabilisschool, gevestigd in de R.K. 
Huishoudschool aan de Larenseweg Hilversum 
(archief van de redactie van ‘De Gooi- en 
Eemlander’, Streekarchief Gooi- en Vechtstreek).
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landelijk subsidieregelingen, die de groei van dit 
werk heel sterk bevorderden. Daarnaast werden 
ook nieuwe vormingsinstituten voor de jeugd 
gesticht, waarbij de Mater Amabilisschool een 
van de belangrijkste was. De katholieken wa-
ren op dit punt heel actief.19 Hun bezorgdheid 
richtte zich vooral op de arbeidersjeugd en dan 
in het bijzonder het fabrieksmeisje. In het katho-
lieke tijdschrift Dux, gewijd aan jeugd en wereld, 
werd door een van de 
mede-onderzoekers van 
Perquin, de pedagoge 
M. Dresen-Coenders, 
een alarmerend beeld 
geschetst van het luid-
ruchtige en ongeremde 
fabrieksmeisje met haar 
schreeuwerige gemaakt-
heid en onbeheerste 
slordigheid in kleding 
en verzorging en haar 
vroegtijdige en eenzijdige 
levensrijpheid.20 De ka-
tholieken lieten het ook 
niet bij klagen. In 1947 
startte in Maastricht de 
eerste zogeheten Mater 
Amabilisschool (MAS), 
waar arbeidersmeisjes 
werden gevormd met het oog op hun toekom-
stige taken als echtgenote en moeder. Dit werk 
breidde zich enorm uit in katholieke streken, 
zodat er een koepelorganisatie werd opgericht, 
vanaf 1955 met de naam Nationale Stichting voor 
Mater Amabilisscholen (NSMAS). Voor jongens 
kwam er de Pater Fortisschool, die al snel Katho-
lieke Levensschool voor Jongens ging heten. Ook 
hier kwam een overkoepelende organisatie, de 
Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen voor 
jonge arbeiders (LSKL), die haar inspiratie vooral 
opdeed bij de leider van het katholieke rapport 
over de jeugd, de pedagoog Perquin. In 1955-
1956 waren er 204 van dit soort instellingen, 
waaraan ruim 25.000 werkende jongeren deel-
namen, tien jaar later waren dat er 372 met zo’n 
49.500 deelnemers, van wie 15.387 jongens. 

Een heel belangrijke rol werd toegekend aan 
het Maatschappelijk opbouwwerk, eerst een af-

deling van het Ministerie van Sociale Zaken en 
daarna van het pas opgerichte Ministerie van 
Maatschappelijk Werk. Het maatschappelijk op-
bouwwerk kreeg een dubbele taakstelling: in de 
zogeheten ontwikkelingsgebieden de mensen 
industrierijp maken én de nadelig geachte soci-
aal-culturele gevolgen van industrialisatie en mo-
dernisering opvangen. Die eerste taak leidde 
tot een grote verspreiding van allerlei voorzie-

ningen, waaronder de buurt- en clubhuizen en 
van allerlei nieuwe werkvormen en technieken 
zoals buurtwerk, sociaal groepswerk, dorpszelf-
onderzoek en dorps- en wijkcentra. De tweede 
taak behelsde met name het zogeheten maat-
schappelijk gezinswerk, dat uitgevoerd werd door 
allerlei, voornamelijk confessionele, instellin-
gen voor algemeen maatschappelijk werk, de 
BLG’s en gezinszorg. Het beleid kreeg ook 
steeds meer een algemeen gericht karakter: de 
mensen maatschappelijke veranderingen laten 
aanvaarden, niet als onontkoombaar noodlot, 
maar ook als door hen zelf gewenste ontwik-
kelingen, de zogeheten participatie. Dit werd 
vooral de taak van het opbouwwerk. Zoals 
 minister Marga Klompé het formuleerde: Het is 

De Fabriek Balatum, later Balamundi in Huizen 
(archief van de redactie van ‘De Gooi- en 
Eemlander’, Streekarchief Gooi- en Vechtstreek).
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met name het opbouwwerk, dat dit beginsel van 
‘participatie’ moet realiseren, dat wil zeggen: het 
wekken van belangstelling voor actieve deelname 
van de burgers aan het opsporen, formuleren en 
waar mogelijk oplossen van problemen in zijn sa-
menleving. Ook het algemeen maatschappelijk 
werk kende een sterke taakverbreding. In 1955 
werd het door de minister erkend als eerste op-
vangs- en behandelingspost voor relatiemoeilijkhe-
den van het individu met zijn directe omgeving. In 
1955 waren er al zo’n 150 instellingen, vooral in 
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Bra-
bant. Tussen Vecht en Eem vinden we dit soort 
sociaal-culturele voorzieningen eveneens terug.

Industriepolitiek tussen Vecht en Eem

Het vraagstuk van de industrialisatiepolitiek 
speelde ook tussen Vecht en Eem. De Vrankrij-
ker wijdt er in zijn boek Nieuwste geschiedenis 
van Gooiland een uitgebreid hoofdstuk aan, ter-
wijl in de Geschiedenis van Weesp vele gegevens 
over de industriële ontwikkeling van Weesp te 
vinden zijn.21 

Anders dan in het Gooi werd in Weesp de in-
dustrie flink bevorderd en de woningbouw ge-
stimuleerd. In 1947 werden de bepalingen op-
geheven die het bouwen buiten de wallen van 

de vesting praktisch 
onmogelijk hadden 
gemaakt, een vesting-
wet die in Naarden al 
in 1928 was vervallen. 
Hierdoor kwam er niet 
alleen ruimte vrij om 
woningen te bouwen, 
maar kon de gemeente 
ook plannen gaan ma-
ken voor de ontwikke-
ling van de Weesper in-
dustrie en het op korte 
termijn aanleggen van 
een industrieterrein.22 

In 1956 werd op initia-
tief van de commissaris 

van de koningin de zogeheten Gooicommissie 
gevormd met burgemeesters en wethouders 
uit de Gooise gemeenten, die zou moeten ad-
viseren over de ontwikkeling van het Gooi en 
die zo ook te maken kreeg met de industriali-
satiepolitiek en de daarmee samenhangende 
stedebouwkundige mogelijkheden. Daarna zou 
de commissie ook andere zaken moeten aan-
pakken, zoals het functioneren van het sociale 
en culturele leven. In Hilversum was al eerder 
een enquête georganiseerd naar de vestigings- 
en uitbreidingsplannen van de industrie.

Maar in het Gooi ging het toch anders dan in 
de zogeheten ontwikkelingsgebieden. De advi-
seurs liepen tegen de feiten aan, dat het ge-
bied tussen Vecht en Eem al aardig geïndustri-
aliseerd was, met name in Weesp, Hilversum 
en Huizen, en dat het Gooi haast ‘vol’ was. 
In de uiteindelijke rapporten moest daarom 
antwoord worden gegeven op de vraag welke 
maatregelen voor het Gooi nodig waren om: 
nieuwe industrieën te weren, de bevolkings-
groei voldoende af te remmen en de mogelijk-
heden buiten het Gooi te benutten.23

Hilversum wilde een nog scherpere vraag be-
antwoord zien: was men bereid over te gaan 
tot een verbod van industrievestiging, of zou 
er geld op tafel komen voor verplaatsing van 
bestaande bedrijven dan wel of men bereid 
was zo nodig agrarische grond op te offeren? 
De Gooicommissie kon niet anders conclu-

De Chemische Fabriek Naarden in 1959 (foto-
collectie Naarden, Gemeentearchief Gooise Meren 
en Huizen).



deren, dan dat het Gooi inderdaad ‘vol’ was. 
De Vrankrijker geeft een mooi overzicht. Het 
bleek dat de Gooise industrie nog flink aan het 
doorgroeien was: tussen 1945 en 1958 waren 
er zo’n 56 industriële bedrijven bij gekomen. 
Hilversum was vanouds al een industrieplaats. 
Huizen had een paar grote industrieën gekre-
gen, die alle beschikbare ruimte hadden bezet, 
de P.T.I. en Balamundi. Blaricum had zich nooit 
op industrie gericht en Laren, waar traditioneel 
een textielbedrijf gevestigd was, had ook geen 
beleid op dit gebied. Alleen Naarden had nog 
ruimte en was bezig een industrieterrein in te 
richten, waar in 1954 het eerste perceel werd 

uitgegeven. Maar uiteindelijk zou de groei van 
de industrie inderdaad worden afgeremd even-
als de woningbouw. De Vrankrijker geeft ook 
interessante cijfers voor de woningbouw. Vóór 
1960 liep de bouwnijverheid in het Gooi vrijwel 
gelijk aan die in heel Nederland. In de periode 
1962-1964 werden er in Nederland per jaar per 
duizend inwoners 8,7 woningen gebouwd, in 
het Gooi maar vier.

 
Verwilderde jeugd tussen Vecht en Eem 

Heersten er tussen Vecht en Eem ook grote 
zorgen over het morele verval van de bevol-

king, de bedreiging van het gezin en de verwil-
dering van de jeugd en werden ook hier al die 
sociaal-culturele voorzieningen ingevoerd die 
elders in Nederland werden gerealiseerd om 
deze veronderstelde problemen te lijf te gaan? 

In de regionaal-historische literatuur heb ik 
heel weinig over deze thema’s gevonden. In de 
Geschiedenis van Weesp wordt benadrukt, hoe 
groot de rol van de verzuiling in Weesp was. De 
traditionele jeugdverenigingen waren daar nog 
heel sterk, in tegenstelling tot in vele andere 
plaatsen waar de jeugdorganisaties hun aan-
trekkingskracht hadden verloren. Er was ook 
aardig wat vermaak zoals sport, een bioscoop 

annex theater annex danszaal De Roskam en 
de danszaal ’t Loosje. In 1948 kreeg De Roskam 
zelfs hevige concurrentie van een volkomen 
nieuwe bioscoop/theater, City of Wesopa, on-
danks verzet van strenge protestanten.24

Over Bussum verschaft Paul Schneiders een 
aantal heel saillante gegevens.25 Opmerkelijk is, 
dat – anders dan de door Gooise katholieken 
veel gelezen kranten als het dagblad De Tijd en 
de Volkskrant en heel veel regionale bladen – 
de regionale krant, die het hele gebied tussen 
Vecht en Eem bestrijkt, De Gooi- en Eemlander, 
niets bericht over de rapporten van 1952 en 
1953. Maar deze krant laat zich niet onbetuigd, 

Buurthuis ‘Kommin’ te Bussum, opvolger van de ‘Jongens- en meisjesstad’  
(collectie Historische Kring Bussum).
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als het gaat om de schildering in de zwartste 
kleuren van het morele verval bij de gezinnen 
en vooral de verwording van de jeugd. In 1946 
schreef ze: Veel erger dan de materiële nood is 
de geestelijke nood van ons volk. Tijdens de oor-
log, maar vooral daarna is door allerlei oorzaken 
het zedelijk peil der bevolking met sprongen om-
laag gegaan en vooral onder de opgroeiende jeugd 
heeft dit verval verschrikkelijke afmetingen aan-
genomen. Dit zal de mensen met verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor de toekomst van ons volk met 
bange zorgen vervullen. 

Die zorgen waren een paar jaar later nog niet 
verdwenen. In 1948 schrijft De Gooi- en Eem-
lander namelijk: Wat heeft men aan materiële 
welvaart als de bevolking afzakt tot een peil van 
lage moraal? en Wat hebben wij aan de alleen-
zaligmakende deviezen als onze gezinnen kapot 
gaan?26 

Prachtige voorbeelden van het nationale ge-
weeklaag over het verval der zeden en de verwor-
ding van de jeugd geeft opnieuw Paul Schnei-
ders. In 1947 werd in Bussum het voorstel 
gedaan om de kermis, eufemistisch lunapark 
genoemd, die sinds 1918 in het deftige dorp 
verboden was, weer te mogen organiseren. 
Vooral de protestants-christelijke raadsleden 
spuiden hun afschuw: Is er al niet voldoende el-
lende beleefd, eerst van onze bezetters en daarna 
van onze Canadese vrienden (onwettige kinde-
ren), om nu door een ‘laisser faire, laisser aller’ de 
ongebondenheid zelf in de hand te werken? Het 
zou beter zijn om meer opbouwende activitei-
ten te bevorderen zoals volkszang, volksspe-
len, sport en muziek. De PvdA-wethouder was 
wel bereid om het lunapark in elk geval voor 
een keer te proberen, maar ARP-burgemeester 
Meine Fernhout was rabiaat tegen dit volksver-
maak en tegen de heersende afwezigheid van 
normen. Met zestien tegen vijf stemmen werd 
het voorstel in de raad afgewezen. Een teke-
nende afsluiting van de jammerklachten over 
de jeugd vormt het dossier van het Bussumse 
gemeentebestuur Bestrijding van de tuchteloos-
heid en baldadigheid van de jeugd,1946-1955. Er 
waren grote zorgen over het in landelijke kran-
ten gesignaleerde feit, dat de vernieling van 
lantaarnpalen en plantsoenen nergens zo om-

vangrijk was als in het Gooi en er heerste ook 
ongerustheid over het lezen van giflectuur door 
de schoolgaande jeugd, waarmee gedoeld werd 
op stripverhalen van Amerikaanse origine. Dit 
zou aanzetten tot grensoverschrijdend gedrag.27

Of deze bezorgdheid over gezin en jongeren 
ook tussen Vecht en Eem geleid heeft tot een 
stortvloed aan sociaal-culturele voorzieningen, 
heb ik niet precies kunnen vaststellen. Maar 
ik vermoed van wel. In De Gooi- en Eemlander 
wordt meermalen bericht, zij het nogal hap 
snap, over instellingen voor uitvoerend sociaal 
werk die in de opbouwperiode overal zo’n grote 
bloei doormaakten. Zo bestond er in Hilversum 
een katholiek Medisch-opvoedkundig bureau van 
het Wit-Gele Kruis, dat in 1950 een zelfstandige 
stichting werd en geheel Goois ging werken, 

met in het bestuur ook vertegenwoordigers 
van Bussum, Laren en Blaricum.28 Hilversum 
kreeg ook al vroeg een Mater Amabilisschool, 
er wordt meermalen over bericht. In 1950 hield 
de initiatiefneemster van dit soort school, de 
Vlaamse mevrouw M. Schouwenaars, een le-
zing voor de deelneemsters: Houdt er de leut 
maar in meiskes, vermaant de ‘moeder’ van de 
Mater Amabilisschool, aldus de krantenkop. 
De Mater Amabilisschool was gevestigd in de 
R.K. Huishoudschool aan de Larense weg.29 
Ook andere kranten berichten trouwens over 
het Hilversumse jeugdwerk. De gemeente 
had in 1949 een Commissie voor de Jeugdwerk 

Mater Amabilisschool, gevestigd in de R.K. 
Huishoudschool aan de Larenseweg Hilversum 
(archief van de redactie van ‘De Gooi- en 
Eemlander’, Streekarchief Gooi- en Vechtstreek).
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en jeugdzorg ingesteld. In 1954 wordt aan de 
raad voorgesteld om veel meer subsidie aan 
de commissie toe te kennen, f 22.235 in plaats 
van f 9.000.30 In 1955 wilde burgemeester Boot 
van Hilversum, dat ook de rijksoverheid veel 
meer subsidie ging geven voor het jeugdwerk.31 
Hij werd op zijn wenken bediend, toen Marga 
Klompé minister van Maatschappelijk Werk 
was geworden. Blijkens advertenties, o.a. in De 
Tijd, bestond er in onze regio ook een Katholiek 
Bureau voor Maatschappelijk Werk in het Gooi en 
de Noordelijke Vechtstreek, dat werkzaam was 
in Hilversum, Naarden, Bussum en Laren. Hil-
versum kreeg er dan nog een organisatie voor 
Bijzonder opbouwwerk bij.

Over de rol van buurt- en clubhuizen bij het 
opvangen van de jeugd heb ik voornamelijk ge-
gevens uit Bussum aangetroffen, al waren er 
ook in vele andere gemeenten zoals Nardinc 
in Naarden en De Boemerang in Baarn. Een in-
teressant gegeven stond in het boekje Verdwe-
nen dorpsbeelden van Martin Heyne. In de pas 
opgerichte Sint-Joseph-parochie in Bussum 
stichtte kapelaan Vos in 1953 een Jongens- en 
meisjesstad voor de jeugd van zijn parochie,32 
in 1970 veranderd in een buurthuis voor de 
hele jeugd van Bussum-Zuid onder de naam 
Kommin.33 Volgens de Bussumsche Courant was 
voor het jeugdprobleem in Bussum in 1953 de 
oplossing nabij. Baldadigheid, vandalisme, on-
beschoft en onzedelijk gedrag zouden tot het ver-
leden gaan behoren door de activiteiten in het 
jeugdhonk Ons Huis aan de Vondellaan. Hier 
werd voor de jeugd van zeventien/achttien jaar 
een nieuwe aanpak gerealiseerd: niet meer het 
oude figuurzagen, maar moderne zaken als le-
zingen over jazz en daarbij grammofoonplaten 
draaien.34 In Eemnes waren het, net als bij de 
Bussumse kapelaan Vos, weer de katholieken 
die het voortouw namen bij het opzetten van 
jeugdwerk. Daar werd de Katholieke jeugdbewe-
ging EJOKA (Eemnesser Jonge Katholieken) op-
gericht, naast de al bestaande bond voor jonge 
boeren.35 

Vanaf circa 1955 was, zoals de Bussumsche 
Courant het al vroeg formuleerde36, het tijdperk 
van offers nu afgesloten en brak er een nieuw 
tijdperk aan, maar vele van de voorzieningen 

zoals buurt- en clubhuis, bureau voor levens- en 
gezinsmoeilijkheden, medisch-opvoedkundig bu-
reau, Mater Amabilisschool zouden – al dan 
niet onder een andere naam – als vrucht van 
de vrees voor moreel verval van gezin en jeugd 
nog lang blijven bestaan en gelukkig werk blij-
ven verrichten.

Met dank aan Hans Jonker, Jan Out, Paul Schneiders, 
Gerard Trienekens, Jan Vollers, Aukje en Gjalt Zonder-
geld voor hun waardevolle adviezen.
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Hilversum krabbelt op na vijf jaar bezetting
Werken tegen lage lonen in opgelapte fabrieken

Bram van der Schuyt

Hoewel de Duitse Oberbefehlshaber in den Nie-
derlanden de laatste twee oorlogsjaren vanuit 
Hilversum had geopereerd en daardoor een 
groot stuk van Trompenberg in beslag geno-
men had, waren de verwoestingen door oor-
logshandelingen in de stad incidenteel. Ruim 
vijf jaar na het einde van de oorlog waren de 
handel en de nijverheid weer aardig opgekrab-
beld.

De metaalverwerkende industrie – vooral 
gevestigd in Over het Spoor – had de leegge-
roofde fabrieken weer opgetuigd en in bedrijf 
genomen en ook de vele andere bedrijven in 
deze industriële wijk van Hilversum zoals Van 
Son (inkt) en Ripolin (verf) hadden de produc-
tie kunnen hervatten. In augustus 1951 nam 
het farmaceutische bedrijf Roter een nieuw en 
groot fabrieks- en kantoorgebouw bij de Lieber-
gerweg in gebruik. In Hilversums belangrijkste 
industrie, Philips Telecommunicatie Industrie, 
werd zwaar geïnvesteerd om aan de grote 
vraag naar telefoons en radioapparatuur te 
voldoen. Aan de andere zijde van de spoorlijn 
waren de vijf omroepverenigingen druk bezig 
om aan een andere vraag te voldoen, namelijk 
die naar informatie en ontspanning. Ook zes 
jaren na de oorlog was aan bijna alles nog een 
groot tekort. Wat gemaakt werd, kon verkocht 
worden en de weer opgelapte fabrieken draai-
den op volle toeren

Er waren evenwel nog grote problemen. Het 
aantal fabrieken was niet groot genoeg en ze 
waren ook doorgaans uitgerust met oude, vaak 
uit Duitsland teruggehaalde machines en ap-
paraten. De ontwikkeling van nieuwe fabricage-
technieken en productiemachines die vooral in 

Amerika stormachtig was geweest, had hier in 
de jaren van de bezetting praktisch stilgele-
gen. Wat op de markt kwam, was dus relatief 
duur en niet altijd van de beste kwaliteit. Als 
je in 1951 wilde aangeven dat iets heel goed 
was, zei je: Het is vooroorlogse kwaliteit! Maar er 
was nog een andere oorzaak voor de wat aarze-
lende groei van de economie. Nederland was 
een arm land geworden en de mensen hadden 
weinig te besteden. Hilversum was de oorlog 
dan wel redelijk doorgekomen, maar elders in 
het land had de Duitse bezetter grote schade 
aangericht. De naoorlogse regeringen vonden 
dat herstel en vernieuwing van het land voor-
rang hadden boven pleziertjes van de indivi-
duele burgers en hadden de lonen laag gehou-
den. Daar komt bij dat nu juist in het jaar 1951 
de economische ontwikkeling en daarmee de 
groei van de welvaart tegenslag ondervond. De 
Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en Ame-
rika was voortdurend kouder geworden en had 
in 1950 tot een gewapend conflict in Korea ge-
leid. Een wereldwijde economische stagnatie 
was het gevolg. Nederland had zijn eigen oor-
log in Indonesië twee jaar tevoren weliswaar 
beëindigd, maar worstelde nog met de finan-
ciële en sociale naweeën daarvan. Bovendien 
begon de Marshall-hulp vanuit Amerika op zijn 
eind te lopen en dat alles leidde tot een be-
stedingsbeperking die tot in de Hilversumse 
winkels voelbaar was. In zijn jubileumboek 
noteerde Harry Dankers van de gelijknamige 
herenmodezaak later: 1952 – Zeer moeilijke tijd. 
Korea konflikt. Recessie in maatkleding, het per-
soneelsbestand wordt afgebouwd.

De prijzen stegen. Bier werd 10 procent duur-

Toen J.J.G. (Joost) Boot op 1 oktober 1951 zijn intrede deed als burgemeester van Hilversum, 
trof hij een gemeente aan met 89.500 inwoners, met een begroting die een batig saldo van 
1,88 miljoen gulden vertoonde en die de oorlog tamelijk ongeschonden was doorgekomen. 
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der, melkpoeder 15 en kolen meer dan 20 pro-
cent. Hogere prijzen betekende dat er minder 
gekocht werd, vooral van artikelen waarvan je 
de aanschaf nog even kon uitstellen. Zo daalde 
de omzet van schoenen met 22 procent ten op-
zichte van die van het jaar ervoor, die van textiel 
ging met niet minder dan 38 procent naar be-
neden. Eind juni stelden Veneta, Van den Brink, 
Fokker en Arie Veen een groot deel van hun 
personeel voor zes weken op wachtgeld. Voor 
het eerst sinds de bevrijding greep zorg voor 
de toekomst om zich heen.

Emigratie vooral naar Canada en Australië

Van de weergaloze welvaartsgroei die ons 
land te wachten stond, had men in 1951 nog 
geen flauw vermoeden. Integendeel, Canada, 
Australië en vooral Amerika waren landen met 
een materiële welvaart die voor berooide Hol-
landers nog generaties lang onbereikbaar leek. 
Bovendien groeide er een gevoel van bedrei-
ging door de Koude Oorlog en was er angst 

voor een mogelijke aanval van de Sovjet-Unie 
op West-Europa. Er kwam een landverhuizing 
op gang van tienduizenden Nederlanders naar 
met name Canada en Australië die tot in de 
jaren zestig zou voortduren. De kranten weer-
spiegelden de Nederlandse belangstelling voor 
die landen door regelmatig artikelen op te ne-
men over het dagelijks leven daar. Denkt u niet 
in een gespreid bedje te komen, was telkens de 
boodschap, maar de emigratie bleef groeien. 
Het was vooral de plattelandsbevolking die het 
niet meer zag zitten, maar ook ondernemers 
droegen bij aan de emigratiegolf. De Hilver-
summer H. van Loo, eigenaar van een meubel-
fabriek aan de ’s-Gravelandseweg, pakte zelfs 
zijn machines en gereedschappen in grote kis-
ten en vertrok met de hele santekraam naar 
Australië om daar opnieuw te beginnen.

Meer herstel dan vernieuwing

Met de slagzin Herstel en vernieuwing waren 
de naoorlogse kabinetten aan de slag gegaan. 

Luchtfoto van Polak en Schwarz Essencefabrieken, gelegen tussen de Liebergerweg en de spoorlijn naar 
Amersfoort, 1951. Van 1930 tot 1950 steeg de industriële werkgelegenheid in Hilversum met niet minder 

dan 80 procent. De sterkst groeiende sectoren waren de metaal, de chemie en de bouw (fotocollectie dienst 
Publieke Werken gemeente Hilversum, Streekarchief Gooi en Vechtstreek).
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Maar in 1951 was inmiddels duidelijk dat er 
vooral hersteld was en maar zeer beperkt 
vernieuwd. Bij de wederopbouw van de eco-
nomie was dat ook eigenlijk onvermijdelijk. 
Zoals wij hiervoor zagen, hadden bedrij-
ven en overheden eerst de productie 
maar weer op gang gebracht om 
later te gaan kijken, hoe het al-
lemaal nog beter zou kunnen. 
Dat was alleen maar verstandig. 
Maar met diezelfde instelling 
had men ook de wederopbouw 
van het politiek-sociale leven 
aangepakt. Vrijwel alle institu-
ties die de Duitse bezetter uit 
de samenleving had verwijderd, 
hadden in 1951 weer hun voor-
oorlogse posities heroverd. Na een 
halve eeuw terugblikkend verschilt de 
samenleving van 1951 nauwelijks van die 
van 1940. Wat vooral opvalt, is het herstel van 
de verzuiling. De katholieke, protestante, soci-
alistische en liberaal/neutrale zuilen in dit land 
hadden op vele facetten van het maatschappe-
lijk leven hun greep hernomen. Dit valt temeer 
op, doordat tijdens de bezetting gereformeer-
den, liberalen, socialisten, ja zelfs communis-
ten geleerd hadden om samen tegen de gehate 
bezetter te vechten, wat vaak tot waardering en 
wederzijdse bewondering had geleid. De eer-
lijkheid gebiedt wel om op te merken, dat vele 
verzetsgroepen in een vooroorlogse zuil hun 
oorsprong hadden gehad en dat dat ook in de 
bemensing van zo’n groep tot uiting kwam. De 
in Hilversum opererende groep U 61 bijvoor-
beeld, die was ontstaan rond dominee Roth 
en waarin mannen als de theologiestudent Gé 
Verheul een grote rol speelden, had een dui-
delijk protestantse nestgeur. Maar toch, onder 
druk van bezetting en terreur door een ge-
meenschappelijke vijand had een vermenging 
plaatsgevonden, die de direct betrokkenen na 
de oorlog niet zomaar wilden opgeven.

Tijdens de euforie van de bevrijding waren 
pogingen gedaan om op bijvoorbeeld politiek 
gebied de oude patronen te doorbreken en tot 
nieuwe politieke groeperingen te komen. De 
oprichting van de Nederlandse Volksbeweging 

was zo’n poging. Maar de vooroorlogse politici 
wisten de gevestigde partijen weer spoedig tot 
leven te wekken, zowel op nationaal niveau als 

ook in de plaatselijke politiek. De presentatie 
en vooral de naam van de partijen wer-

den wel ‘vernieuwd’. De socialisten 
wilden niet alleen maar sociaal-de-

mocratische ‘arbeiderspartij’ zijn 
maar streefden een ‘doorbraak 
naar het midden’ na onder de 
nieuwe naam Partij van de Ar-
beid. Ook de katholieken en libe-
ralen lonkten naar het politieke 
midden. Zij gingen zich presen-
teren als katholieke ‘volkspartij’ 

respectievelijk ‘volkspartij voor vrijheid en de-
mocratie’. De protestants-christelijke partijen 
deden hier niet aan mee en bleven zich antire-
volutionair respectievelijk christelijk-historisch 
noemen. Op lokaal niveau en ook in Hilversum 
traden deze twee partijen echter vaak geza-
menlijk op als Protestants Christelijke Fractie.

Verzuild maar eensgezind

Hoe waren de politieke verhoudingen in 1951 in 
Hilversum? In de gemeenteraad van 37 leden 
hadden de confessionelen met twintig zetels 
de meerderheid. Van die twintig waren er elf 
van de protestants-christelijken en negen van 
de katholieken. Tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1949 had de PvdA ongeveer een 
kwart van de stemmen veroverd (negen zetels) 
en de VVD een 15% (vijf zetels). De communis-
tische Partij Nederland  (CPN) was zes jaren na 
de oorlog reeds op de terugtocht maar bezette 
in de Hilversumse raad nog altijd drie zetels. 
Burgemeester Van Hellenberg Hubar die halver-
wege het jaar 1951 onverwacht overleed, was van 
katholieken huize. De vier wethouders (geen 
vrouw!) waren Lens (christelijk-historisch), De 
Jong (anti-revolutionair), Beudeker (KVP) en 

Mr. J.A.G.M. van Hellenberg Hubar, 
burgemeester van Hilversum van 1946 

tot 1951 (collectie Katholiek Documentatie 
Centrum, Nijmegen). 
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Vorstman (VVD). Pas na de verkiezingen van 
1953 werden tegelijkertijd de vrouwelijke en de 
sociaal-democratische representatie in het col-
lege tot stand gebracht met de benoeming van 
H. Straalman-Kremer. De eind 1951 optredende 
nieuwe burgemeester Boot was van onversne-
den anti-revolutionaire komaf.

De politieke landkaart van Hilversum ver-
schilde in 1951 nauwelijks van die in 1939. De 
PvdA lag vijf procent lager dan de vooroorlogse 
SDAP en de CPN was ongeveer vijf procent 
gestegen, een winst die tijdens de jaren vijf-
tig zou afkalven. Terugkeer dus naar vooroor-
logse verhoudingen! Had Nederland dan niets 
van de oorlog geleerd? Ja, toch wel. Landelijke 
en lokale politici hadden weliswaar hun voor-
oorlogse bolwerken in oude luister hersteld, 
maar waren veel meer dan gedurende de ja-
ren dertig tot samenwerking bereid. Eerst was 
het nog de Indonesische kwestie die als splijt-
zwam werkte, maar toen de overdracht van de 
onafhankelijkheid in 1949 een feit was, trad de 
landsregering in Den Haag op de terreinen van 
economische politiek, loonmatiging en sociale 
zekerheid, maar ook op het gebied van vei-
ligheid en militaire samenwerking zeer eens-
gezind naar buiten. Alleen de communisten 
deden niet mee. Naarmate de Koude Oorlog 
heviger en dreigender werd raakten de CPN en 
zijn vakbond EVC steeds verder geïsoleerd.

De omroep op de drempel van het tv-tijdperk

Waren levensbeschouwingen in het spel, 
dan lieten de politieke zuilen elkaar weer alle 
ruimte. Neem bijvoorbeeld het voor Hilversum 
zo belangrijke bedrijf van de radio. Tot achter in 
de jaren veertig heeft een vrij grote groep in het 
land geijverd voor een nationale omroep. Maar 
in 1951 hadden de oude verenigingen de om-
roepwereld weer stevig in handen. De heer K. 
Voskuil gaf op zaterdagavond zijn socialistisch 
commentaar voor de VARA, dominee Nicolette 
Bruining wijdde de ochtend in op de V.P.R.O. 
(met puntjes tussen de hoofdletters) en pater 
Henri de Greeve richtte zich via de KRO tot 
het katholieke volksdeel. Over omroep gespro-
ken, in 1951 begon ook de televisie. Korte tijd 

is gestoeid met het idee om voor dat nieuwe 
medium dan te komen tot een nationale ver-
eniging. Maar ook hier kwam de verantwoor-
delijkheid voor het programmeren van de uit-
zendingen al spoedig in handen van de vijf 
omroepverenigingen, die net op tijd weer op 
de been waren. Naar de radio werd overigens 
zeer intensief geluisterd. Het hoogtepunt was 
1953. Binnen het huiselijk leven nam de radio 
een centrale plaats in. Volwassenen luisterden 
dat jaar gemiddeld vijftien uur en drie kwartier 
per week.

Een aantal radioprogramma’s was erg popu-
lair. Heel Nederland luisterde naar de bloed-
stollende avonturen van Paul Vlaanderen, met 

Jan van Ees in de hoofdrol. (’s Nachts in een 
pikdonker huis: Ina, kindje, wat heb je een kouwe 
hand. Maar Paul, ik geef je helemaal geen hand!) 
Johan Bodegraven zamelde als aartsvader van 
de omroepspelletjes geld voor goede doelen in 

Antoon Coolen, een veel gelezen Hilversummer, 
kwam in 1920 als 23-jarige journalist in dienst van 
de ‘Gooise Post’, een streng katholiek streekblad. 
Hij woonde dertien jaar in Hilversum, waar hij 
onder meer zijn bekendste boeken ‘Dorp aan de 
rivier’ en ‘Kinderen van ons volk’ schreef (collectie 
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen).
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met zijn Haak-in-acties. Deelnemers moesten 
‘mastklimmen’ en het antwoord raden op de 
‘hamvraag’. 

Christelijk korfballen en katholiek lezen

Niet alleen de omroep maar alle maatschappe-
lijke activiteiten waar de levensbeschouwing een 

rol speelde, waren strak verzuild en in het bij-
zonder als die activiteiten zich ook op de jeugd 
richtten. Wim Drals artikel De Geur van Gras 
beschrijft hoe er in het toenmalige Hilversum 
neutraal, katholiek dan wel protestants-christe-
lijk gevoetbald werd. Christelijk korfballen deed 
je bij Altius en katholiek hockeyen bij Be Fair. 
De padvinderij kende naast de oorspronkelijke 

Affiche voor ‘Omar de woestijnhavik’, 1951. Op zaterdagavond gezellig naar de bios behoorde  
ineens tot de mogelijkheden (collectie Nederlandse Affiches, EYE Film Instituut).
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neutrale vereniging ook confessionele groepen. 
Met name je kerkelijke gezindte, tezamen met 
je sociale achtergrond, bepaalde waar je in het 
weekend ging sporten, op zaterdagavond ging 
dansen, waar je toneel speelde en waar je in 
meer algemene termen ontspanning zocht. De 
samenleving was sterk gelaagd en wat ons na 
een halve eeuw vooral opvalt, is dat iedereen dat 
toen heel normaal vond.

Het vermaak van de jeugd is trouwens door 
de eeuwen heen een bron van ouderlijke be-
zorgdheid geweest. Binnen verenigingen kon-
den geestelijke raadslieden en andere leiding-
gevenden op dat vermaak directe supervisie 
uitoefenen. Controle op hetgeen bioscopen en 
leeszalen aanboden, was lastiger te organise-
ren. Alhoewel, reeds ver voor de oorlog had-
den de zuilen de literatuurvoorziening stevig 
onder controle gebracht en na 40-45 hebben zij 
dat moeiteloos voortgezet.  Ook de boekwin-
kels behoorden tot een zuil.  In Hilversum was 
Blommestein typisch katholiek, Harkema be-
hoorde tot het protestants-christelijke circuit. 
Interessant is de relatie van de zuilen met de 
belangrijkste verschaffers van lectuur, namelijk 
de bibliotheken. In het Hilversum van 1951 wa-
ren er drie. Daar was de Openbare Bibliotheek 
met vestigingen aan de ’s-Gravelandseweg en 
de Neuweg. De kwaliteit van deze leeszalen, 
de dienstverlening enz., stond onder toezicht 
van de overheid die zich echter met het aanbod 
van de literatuur niet bemoeide. Controle op 
dat aanbod stond echter centraal bij de bibli-
otheken op confessionele grondslag. De pro-
testants-christelijke bibliotheek bevond zich op 
de Havenstraat, de katholieke leeszaal stond 
aan de Groest. Vooral aan de katholieke zijde 
was men op het vlak van begeleiding zeer ac-
tief. De Informatiedienst inzake Lectuur (IDIL) 
ontdekte rond de jaren vijftig onzedelijk taal 
en walgelijke gedachten in werken van Vestdijk, 
Hermans, Mulisch en Claus. Dat het oordeel 
van het IDIL van invloed was op het aankoop-
beleid van boekhandels en bibliotheken lijkt 
wel vast te staan.

Er werd in 1951 overigens veel gelezen. Een 
NIPO-onderzoek in dat jaar noemt als meest 
gelezen auteurs Anne de Vries, A.M. de Jong, 

Jan de Hartog,  Ina  Boudier-Bakker, Piet Bak-
ker, A. den Doolaard en de Hilversumse schrij-
ver Antoon Coolen.  Het was de tijd dat de om-
nibus als uitgave voor iedereen populair werd. 
Van de Antoon Coolen-omnibus en de Willy 
Corsari-omnibus werden omstreeks honderd-
duizend exemplaren verkocht.

Op zaterdagavond naar de bios

Er werd niet alleen veel gelezen maar, zoals we 
eerder vaststelden, ook intensief en als gezin 
naar de radio geluisterd. Daarnaast vonden 
vele Hilversummers hun wekelijkse ontspan-
ning in de bioscoop. Er waren er vier. Rex aan 
de Groest, Casino in de Naarderstraat, Chur-
chill in de Havenstraat en City in de Heren-
straat. Zes jaren na de oorlog waren Duitse 
films nog steeds niet erg populair. Het meeste 
materiaal kwam uit Hollywood: Doris Day in 
Tea for Two, Errol Flynn en zijn flitsende avon-
turen, maar ook Orson Welles in Shakespea-
re’s Macbeth. Nog  een  paar  namen? David 
Niven, Olivia de Havilland, Rita Hayworth en, 
toen al, Elizabeth Taylor. De nationale filmkeu-
ring beschermde het jonge volkje tegen al te 
uitdagende filmfragmenten waarbij ‘uitdagend’ 
hoofdzakelijk in erotische zin moet worden 
uitgelegd. Had een film het stempeltje meege-
kregen Alleen boven de 18 jaar, dan konden de 
toenmalige tieners het schudden, maar voor de 
volwassen klanten was zo’n oordeel een extra 
aanbeveling. Voor de teenagers was het ove-
rigens een prikkel om te proberen toch naar 
binnen te glippen en daar de volgende dag op 
school of in de werkplaats duchtig over op te 
scheppen. De belangstelling voor films was zo 
groot dat ernstig overwogen werd om ook bij 
Anna’s Hoeve een filmtheater in te richten, een 
drive-in bioscoop naar Amerikaanse snit. Dat 
is er nooit van gekomen. Waarschijnlijk waren 
er te weinig filmliefhebbers met eigen auto’s.

Voor de podiumkunsten was theater Gooi-
land het Hilversumse middelpunt. Sartres to-
neelstuk De eerbiedige lichtekooi gespeeld door 
het gezelschap Comedia beleefde vele extra 
voorstellingen. Vergelijkbaar succes maar dan 
in het lichte genre behaalden Johan Kaart en 
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Johan Boskamp in Potasch en Perlemoer. We-
kenlang was Gooiland uitverkocht! Ook nati-
onale beroemdheden als Ko van Dijk en Tilly 
Perin-Bouwmeister kwamen regelmatig naar 
Hilversum. Jan de Cler van Negen heit de klok en 
Pi Scheffer van The Skymasters waren in de eer-
ste plaats radio-artiesten, maar traden ook live 
op. In de amateurhoek bloeide de balletschool 
van Rudi Mees als nooit tevoren. Mevrouw 
Mees, de moeder van Pim Jacobs, heeft hele 
generaties Hilversumse meisjes ballet dansen 
geleerd en gaf regelmatig drukbezochte uitvoe-
ringen in Gooiland.

Grote vraag naar woonruimte

Een probleem dat in vrijwel alle politieke en 
maatschappelijke discussies een overheer-
sende plaats innam, was de woningnood. Ook 

in Hilversum was zes jaren na beëindiging van 
de oorlog de vraag naar woonruimte veel groter 
dan het aanbod. Weliswaar waren in de stad 
nauwelijks huizen ten prooi gevallen aan di-
recte oorlogshandelingen, maar de bouw van 
nieuwe woningen had jaren stilgelegen. Het 
opknappen en vervangen van oude huizen had 
sinds de jaren dertig ook een grote achterstand 
opgelopen. De omroep, Philips en andere be-
drijven haalden steeds meer mensen hier naar 
toe en Hilversum bleef aantrekkelijk als woon-
plaats voor forensen die werkten in Amster-
dam of Utrecht. Hilversum was op weg van 
80.000 inwoners in 1945 naar 100.000 in 1958!

De bouw van nieuwe woonruimte kwam na 
de oorlog echter maar moeizaam op gang. Niet 
alleen was het aantal woningen te klein, ook 
de soorten woningen die beschikbaar kwamen, 
leverden problemen op. Het aanbod sloot niet 

De Dr. Jac. P. Thijsseschool aan de Eksterstraat, 1955. Om de naoorlogse geboortegolf te kunnen opvangen, 
werden in rap tempo nieuwe basisscholen gebouwd. De Dr. Jac. P. Thijsseschool, een ontwerp van 

Dudok, opende in 1953 (fotocollectie Stedebouwkundige Dienst gemeente Hilversum,  
Streekarchief Gooi en Vechtstreek).
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aan op de vraag, pas in 1949 kwamen de groot-
schalige uitbreidingen. In de Jupiterstraat en 
Planetenstraat zette Dudok de eerste rijen flats 
neer. Maar in 1951 was op het einde van de wo-
ningnood nog geen enkel zicht. Pas achter in 
de jaren zestig en tijdens de realisatie van de 
nieuwe wijk Kerkelanden begon het probleem 
zijn scherpte te verliezen.

De kwantitatieve woningnood was geen speci-
fiek Hilversums probleem, maar een vraagstuk 
dat in heel het land actueel was. In de haast 
om de vele woningzoekenden tegemoet te ko-
men, is in de jaren vijftig veel woonruimte ge-
bouwd die achteraf gezien van armzalige kwa-
liteit was. Reeds in 1956 stelde de Nederlandse 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel vast 
dat de kwaliteit van veel nieuwbouw achter liep 
bij die van buitenlandse nieuw-
bouw door veel te spaarzaam 
toepassen van centrale verwar-
ming, gebrekkige isolatie tegen 
geluid en klimaat, het ontbre-
ken van goede afvoer van huis-
vuil in etagewoningen (flats) 
en de achterblijvende uitrus-
ting van de badkamers en de 
keukens. De inrichting van de 
toentertijd gebouwde huizen 
en flats was aanvankelijk nog 
geheel  ‘ vooroorlogs’. De be-
woners werden verondersteld 
in de huiskamer aan tafel te 
zitten waar zij niet alleen de 
maaltijd gebruikten, maar ook 
de krant lazen, huiswerk maak-
ten en de sokken stopten. Dit 
alles onder één boven de tafel 
hangende huiskamerlamp en verwarmd door 
één met kolen of olie gestookte haard, die vaak 
in de Hilversumse Jaarsmafabrieken was gefa-
briceerd. Pas toen relatief grote televisiekasten 
de huiskamers waren binnengedrongen, kwam 
de zithoek in zwang.

Geen wachtlijsten in de zorgsector

De gezondheidszorg in Nederland, en zeker 
ook in Hilversum, was in 1951 goed geregeld. 

Er waren hier twee ziekenhuizen, de RK Zie-
kenverpleging, in 1893 gebouwd aan de Ko-
ningstraat, en het Diaconessenhuis aan de 
Neuweg, dat dateerde uit 1918. Nieuw waren 
deze ziekenhuizen dus niet, maar de gebou-
wen waren een aantal malen grondig gemoder-
niseerd en uitgebreid. Sanatorium Zonnestraal, 
dat in de jaren zestig ook als ziekenhuis dienst 
deed, was nog geheel gericht op de behande-
ling van tuberculosepatiënten. De gemeente 
droeg de directe verantwoordelijkheid voor 
de eerste hulp bij ongelukken, de ambulance-
dienst, inentingen en keuringen. Daartoe was 
in 1919 de GG&GD opgericht. Ook het genees-
kundig toezicht op scholen had de gemeente 
naar zich toe gehaald en ondergebracht in een 
aparte dienst. Het was echter weer particulier 

initiatief dat in 1954 leidde tot de bouw van een 
inrichting waar Hilversumse bleekneusjes een 
kwartiertje onder de hoogtezon konden liggen. 
De inrichting was uniek in het land en is tot 
1980 in bedrijf geweest. Rond het jaar 1950 gin-
gen bleekneusjes echter vooral naar vakantie-
kolonies. De schoolartsen stuurden in die na-
oorlogse tijd jaarlijks zo’n 400 kinderen naar 

Reclamebrochure voor de Opel Olympia uit 1951 
(collectie Nederlands Centrum voor Autohistorische 
Documentatie).



tehuizen, die voornamelijk, zoals het toen be-
kende Bio-vacantieoord in Bergen aan Zee, aan 
de Noordzeekust lagen.

Bij het doorlezen van de verslagen van 
schoolartsen en van de GG&GD valt op dat 
de geneeskundige autoriteiten vooral beducht 
waren voor tuberculose (tbc). Alle leerlingen 
en  (op vrijwillige basis) leerkrachten werden 

jaarlijks op de aanwezigheid van tbc-besmet-
ting onderzocht. Normaal ging dat via de zoge-
heten huidreactie: een krasje op de bovenarm, 
wat smetvloeistof erin, pleister erop en na een 
week kijken of er wat ‘opgekomen was’. In 1951 
werd  evenwel voor het eerst op grote schaal 
schermbeeldfotografie toegepast, zeg maar 
doorgelicht. Ook badhuizen vielen toen onder 

gezondheidszorg. Die in de Meidoornstraat en 
in Over het Spoor ondergingen een grondige 
opknapbeurt met uitbreiding.

De geboortegolf nadert de scholen

In 1951 telde Hilversum niet minder dan 83 
scholen. Meer dan de helft daarvan (45) waren 

scholen voor basisonderwijs, toen lagere scho-
len geheten. Naast de inrichtingen voor dagon-
derwijs waren er ook zogeheten avondscholen, 
bestemd voor leerlingen die overdag de kost 
moesten verdienen. De 83 scholen gaven on-
derdak aan ongeveer 17.400 leerlingen.

Evenals het verenigingsleven, de leeszalen en 
de omroep was het onderwijs sterk verzuild. 

Aanleg van De Geert van Mesdagweg door het bos om de scholen heen, 1955. De letterlijk in het 
Corversbos uitgehakte betonnen weg leidde het groeiend autoverkeer van het Palacehotel naar de 

Vaartweg  en het havengebied (fotocollectie dienst Publieke Werken gemeente Hilversum,  
Streekarchief Gooi en Vechtstreek).
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Van bijna elk type school was er een openbare, 
een katholieke en een protestants-christelijke 
versie. Van de twintig kleuterscholen waren 
zes openbaar en twaalf confessioneel. Twee 
kleuterscholen waren ‘bijzonder’, hetgeen 
betekende dat de ouders van de leerlingen 
grotendeels voor de kosten opdraaiden. Een 
voorbeeld van zo’n bijzondere school was de 
Hilversumse Schoolvereniging aan de Frans 
Halslaan, met 39 kleuters het kleinste school-
tje in de stad. De grootste kleuterschool met 
291 leerlingen was die in de Minckelersstraat, 
een van de zes openbare scholen. Het lager 
onderwijs vertoonde een beeld dat sterk lijkt op 
dat van de kleuterscholen. Naast de openbare 
lagere scholen stonden aan de ouders katho-
lieke, christelijke en enkele bijzondere scholen 
ter beschikking. Van de instellingen voor mid-
delbaar onderwijs waren het gymnasium, de 
hbs en de handelsavondschool openbaar. Hun 
leerlingenaantallen bedroegen in 1951 respec-
tievelijk 367, 280 en 216. Confessioneel waren 
(met de leerlingenaantallen tussen haakjes) het 
Christelijk Lyceum (549), het R.K. Lyceum (472) 
en de R.K. Avondschool (230). De twee bijzon-
dere middelbare scholen waren het Nieuwe 
Lyceum (291), toen nog gevestigd aan de Ge-
raniumstraat, en de Godelindeschool (86) op 
Trompenberg. Uit al deze getallen blijkt wel 
dat het confessionele onderwijs in Hilversum 
geen marginaal bestaan leidde, integendeel. 
En ook het nijverheidsonderwijs begon zuils-
gewijs opgesplitst te worden. Naast de alge-
mene Ambachtsschool aan de Lage Naarder-
weg en de Philipsschool op het terrein van PTI 
was er al de R.K. Avondschool voor technisch 
onderwijs. Maar een christelijke en een katho-
lieke ambachtsschool waren al in de maak en 
voor een christelijke mts, een schooltype voor 
technisch onderwijs dat later tot hts zou wor-
den opgewaardeerd, lagen de eerste plannen al 
klaar. Algemeen en openbaar huishoudonder-
wijs werd gegeven aan de Vermeerlaan, de R.K. 
Huishoudschool stond aan de Larenseweg. Tot 
de typische vakscholen moeten gerekend wor-
den het Goois Muzieklyceum, de ‘Radioschool’ 
van Rens & Rens en de slagersvakschool die 
verbonden was aan het abattoir. Alles bijeen 

was het Hilversumse onderwijslandschap rijk 
en gevarieerd.

De naoorlogse geboortegolf was in 1946 ook 
over Hilversum heen gespoeld. De zogeheten 
vruchtbaarheid, die in de jaren ervoor op 18 tot 
20 geboorten per 1000 inwoners had gelegen, 
sprong in 1946 naar 29 om aan het eind van de 
jaren veertig weer te dalen naar negentien. In 
ronde getallen uitgedrukt waren er in 1946 niet 
1700 maar 2400 baby’s geboren en dat leger-
tje marcheerde vier jaar later de kleuterscholen 
binnen. Daar is voor de opvang kennelijk vol-
doende ruimte geweest maar de geboortegolf 
en de groei van het inwoneraantal als gevolg van 
immigratie gaven het gemeentebestuur aanlei-
ding om de capaciteit van het lager onderwijs 
uit te breiden. Aan de Kamerlingh Onnesweg 
verrees in 1951 de Maria Immaculataschool 
voor lager onderwijs aan katholieke meisjes en 
aan de Rigelstraat de Jan Ligthartschool. Twee 
jaar later,  in  1953,  kon een nieuwe openbare 
school aan de Eksterstraat in gebruik genomen 
worden die vernoemd werd naar de natuurvor-
ser dr. J.P. Thijsse.

Iets zal er moeten gebeuren

In een beschrijving van Hilversum kan een pa-
ragraaf over ‘het verkeer’ niet ontbreken. Ook 
een halve eeuw geleden maakten pers, publiek 
en politiek zich over de toenemende verkeer-
schaos in ons dorp ernstige zorgen. Maar waar 
ging het eigenlijk om? Veel auto’s waren er toen 
niet. Wel waren er al een heleboel brommers, 
voornamelijk van het merk Solex. Maar dat wa-
ren rijwielen met hulpmotor, die niet erg hard 
reden. Op de drukke kruispunten stonden in 
witte jassen gehulde agenten met verkeersbor-
den de boel te regelen. Eerst het rechtdoor-ver-
keer en wat linksaf wilde, moest voorsorteren 
bij het bord van oom agent. Maar op Hilver-
sums drukste kruispunt, de Kerkbrink, waren 
verkeersagenten al lang niet meer toereikend. 
Met een grote rotonde, in het midden geflan-
keerd door eigentijdse stoplichten, werden 
de auto’s, fietsen, solexen en voetgangers de 
brink over geleid. Wat was het probleem dan? 
De vrachtwagens die komende van de Vaartweg 
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rechtsaf de Langestraat in draaien, kunnen niet 
voorkomen dat zij ver op de linkerbaan van deze 
straat komen, waardoor zij een gevaar opleve-
ren voor de auto’s en vooral fietsers die vanuit 
de Langestraat de Kerkbrink op willen en daar 
geduldig voor het stoplicht staan te wachten, al-
dus de plaatselijke krant. Van verkeersdrukte 
en filevorming had de automobilist nog weinig 
last, maar het was allemaal een beetje nauw. En 
natuurlijk vooral, als je met een vrachtwagen in 
het centrum moest zijn. 

Iets zal er moeten gebeuren, vond Het Gooi- en 
Ommeland. En er gebeurde ook iets. Fabriek-
jes en bedrijven die als sinds mensenheuge-
nis in Hilversum gevestigd waren, begonnen 
het dorpscentrum te verlaten. Van Dorp’s Spe-
cerijen bijvoorbeeld was in de Kruissteeg niet 
meer te vinden. In 1951 verruilde Roter, bekend 
van de maagtabletten, de Huijgensstraat voor 
de Liebergerweg en verliet Metallic Industries de 
Groest om zich in het ruimere Loosdrecht te 
vestigen. De grote tapijtfabrieken bleven voor-
alsnog in het dorp. De omroepstudio’s, die 
uiteraard veel verkeer aantrokken – denk aan 
al die autobussen met leden uit het hele land 
voor een dagje uit naar de studio  van hun  ei-
gen omroepzuil – lagen gelukkig aan de rand 
van het dorp.

Een eigen weg

En zo begonnen de jaren vijftig in Nederland en 
in Hilversum. Als men thans op die tijd terug-
kijkt, dan lijkt dit decennium weinig opwindend 
geweest. Het zijn  de jaren zestig die fascineren. 
Toen gebeurde het! Een bedaarde en vlijtige sa-
menleving werd omgeploegd en herverkaveld! 
En in de aanloop naar die veranderingsdrift is 
het maar een saaie boel geweest. Maar was dat 
wel zo? In zijn boek De eeuw van mijn vader be-
schrijft Geert Mak de jaren vijftig aldus:

Uiterlijk leek het Nederland van de jaren vijf-
tig nog vroom en gezagsgetrouw, maar achter de 

schermen was er een stille afvalligheid gaande. 
Er was nog nauwelijks televisie – de communica-
tie verliep via massale toogdagen, toespraken en 
volle zalen – maar veel mensen hadden wel radio. 
Daarop hoorden ze van alles wat niet paste in het 
kader van de oude zuilen en dat – zoals het heette 
– in goede banen geleid moest worden. Bovendien 
kwam er meer vrije tijd. Net als in de jaren twintig 
begonnen de kranten te klagen over het lanterfan-
ten, het bioscoop- en cafébezoek, het niet naar 
beschaafde muziek luisteren, en al die vormen van 
‘onnutte’ vrijetijdsbesteding. Met name de jonge-
ren begonnen de georganiseerde verbanden van 
de zuilen te verlaten en hun eigen weg te zoeken.

Dit artikel verscheen eerder in Eigen Perk, 2001/4. 
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Wraak nemen op ‘politieke delinquenten’
Een zwarte bladzijde in de naoorlogse rechtspleging

Eddie de Paepe

Maandagmorgen 7 mei 1945. Nog voordat de 
eerste Canadese tanks Hilversum binnenrol-
len, wordt in de Emmastraat de eerste oorlogs-
misdadiger gearresteerd. Onder luid gejuich 
van het toegestroomde publiek wordt P. van 
de L. – ‘vermomd’ met rood-wit-blauwe strik en 
fototoestel – naar het politiebureau gebracht. 
Daar verdwijnt ‘de beul van kamp Amersfoort’ 
in de donkerste en meest stinkende cel. 

Net als elders in Nederland blijft in het be-
vrijde Gooi, Eemland en de Vechtstreek de 
gevreesde ‘bijltjesdag’ uit. De wraak van de 

bevolking beperkt zich tot het kaal knippen of 
scheren van ‘moffenmeiden’ en het hardhan-
dig opbrengen van NSB’ers en andere ‘foute 
elementen’. In Hilversum behoren een instruc-
teur van een berucht politie-opleidingskamp en 
een lijfwacht van NSB-leider Anton Mussert tot 
de eerste arrestanten. Zij worden herkend als 
zij – ‘getooid met Oranje’ – voor hotel Gooiland 
staan. Samen met honderden andere ‘fouten’ 
wordt het tweetal opgesloten in een hal van de 
door de Duitsers leeggeroofde Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek (NSF) aan de Jan van 

Direct na de komst van de geallieerden werden overal in het Gooi, Eemland en de Vechtstreek 
honderden NSB’ers en andere ‘foute’ Nederlanders opgepakt. In afwachting van verhoor en 
proces verdwenen ze in ‘bewaringskampen’. Nogal wat commandanten en bewakers van die 
kampen verwarden echter – met name in de eerste maanden – strenge tucht met wraak en 
sadisme. Een verhaal over het harde leven in de kampen. 

Het wegvoeren van NSB’ers in Bussum, mei 1945 (collectie SAGV, fotograaf onbekend).
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der Heijdenstraat. Sommigen arrestanten heb-
ben in het politiebureau al een kleine ‘voorbe-
handeling’ ondergaan, die onder meer uit het 
doen van kniebuigingen bestaat. Het ‘kamp’ in 

de NSF wordt bewaakt 
door leden van de Bin-
nenlandse Strijdkrach-
ten, voormalige ver-
zetsmensen die ‘geen 
consideratie’ hebben 
met ‘opstandige’ arres-
tanten. 

De eerste dag, maan-
dag, is dat de taak van 
leden van de Knokploeg 
(KP). Die treden echter 
‘zo barbaars en Duits’ 
op, dat zij ontwapend 
worden en vervangen 
door ‘gewone’ BS’ers. 
Als sectiecommandant 
Jan ter Haar met zijn 
mannen bij de NSF 

aankomt om hen af te lossen, ziet hij ‘een stel-
letje uitgeputte gevangenen’ staan die door de 
KP ‘zo’n beetje worden afgetuigd’. 

Het is al gauw vol in de NSF. Beneden zitten 
de mannen, in de zijruimten de vrouwen en 
kinderen. In een apart kamertje zijn twee ge-
hate SS-officieren opgesloten. Omdat de twee 

Commandant was een zeer humaan mens
De villa en de barakken aan de Witte Kruislaan/Kroonlaan in Hilversum bieden anno 1994 
onderdak aan het Landelijk Opleidingscentrum voor de politie. In de jaren na de oorlog zat er 
het kamp Lommerrijk. Er zaten hoofdzakelijk Nederlandse SS’ers en Landwachters, herinnert 
een voormalige bewaker zich. Als oud-verzetsman maakte hij van maart 1946 tot de opheffing 
in 1948 deel uit van de bewaking. In die tijd was het al een sanatoriumkamp voor tbc-lijders. 
Er waren ook gezonde gevangenen, die de zieken verpleegden en de boel schoonhielden, 
vertelt de Hilversummer. Lommerrijk was volgens de Hilversummer ‘een echt kuuroord’. De 
omstandigheden, het eten en de medische zorg waren in het kamp beter dan daarbuiten, 
meldt de oud-verzetsman. Van mishandelingen weet hij niets. Voor sommige bewakers was 
het echter moeilijk zichzelf te beheersen. Er was een Bussumer, die in diverse concentratie-
kampen had gezeten, een paar keer in elkaar was geslagen, en vervolgens ziek was thuisge-
komen. Toen een van de gevangenen een treiterige opmerking over zijn blauwe pak maakte, 
raakte hij buiten zinnen. Wij moesten hem tegenhouden, anders had hij die zieke man zo 
doodgeslagen. Dat in zulke omstandigheden de knoppen doorslaan, vindt hij ‘niet verwonder-
lijk’.

Gedetineerde NSB’ers met hun BS-bewakers bij 
kazerne ‘Oud Molen’ in Naarden, 1945 (collectie 
SAGV, foto A. Bonebakker).
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herrie maken, worden ze overgebracht naar 
de bunker aan de overkant. De SS’ers zijn ge-
dwongen de nacht staand door te brengen. De 
volgende morgen zijn ze zo geradbraakt, dat ze 
zich ‘als lammetjes’ gedragen. 

Een uit Amersfoort afkomstige gevangene 
wordt in een pikdonkere kelder zonder bed, 
matras of stro gestopt. Zijn behoefte deed hij 
noodgedwongen in een hoek en moest dan ie-
dere dag dit met de handen, voor zover het de 
vaste bestanddelen betrof, verwijderen. Gelegen-
heid om zich te wassen kreeg hij niet. Na drie-
en-een-halve week verschijnt er een Canadese 

sergeant, die hem wil verhoren. De geschokte 
militair laat de gevangene schoonmaken en be-
zorgt hem (tijdelijk) een nieuwe verblijfplaats.

Als paddenstoelen 

De NSF is een van de (doorgangs)kampen 
die in de dagen na de bevrijding overal in 
Nederland als paddenstoelen uit de grond 
schieten. In deze regio zijn dat onder meer: 
Crailo in Laren, het barakkenkamp bij De Ros-
kam in Weesp, de Weeshuiskazerne en kazerne 
Oud-Molen in Naarden, de Brandsmaschool in 
Bussum, jongenswerkkamp Almere in Huizen, 

de Blaskowitz-bunker, het ‘cellen-Raadhuis’ en 
‘sanatorium’ Lommerrijk in Hilversum. 

Op een gegeven moment telt Nederland 
meer dan tweehonderd van die kampen. Een 
deel van de gebruikte gebouwen is geschikt 
voor de huisvesting van de gevangenen zoals 
kazernes, tuchtscholen en huizen van bewa-
ring. Dat geldt minder voor andere locaties als 
nieuwe en bestaande barakkenkampen, fabrie-
ken, oude scholen, loodsen, opslagplaatsen, 
forten en bunkers. De meeste kampen vallen 
officieel onder het Militair Gezag (MG) in Den 
Haag en daarmee onder de door het MG inge-

stelde Politieke Opsporingsdiensten (POD’s), 
die jagen op ‘politieke delinquenten’. In de 
zomer van 1945 heeft het Militair Gezag in de 
meeste gevallen echter geen enkel idee waar 
de kampen liggen. Verder zijn in Den Haag 
slechts de namen van tienduizend van de ver 
over de honderdduizend gevangenen bekend. 
Dat de meeste kampcommandanten niet door 
het MG maar door plaatselijke of regionale 
BS-commandanten zijn benoemd, heeft daar 
veel mee te maken. Een flink aantal comman-
danten voelt zich volkomen onafhankelijk: ze 
hebben lak aan wat Den Haag zegt. Datzelfde 
geldt voor nogal wat POD-hoofden. 

Van collaboratie verdachte personen, in hechtenis 
genomen, op weg naar de NSF, in Hilversum, 
7 mei 1945 (collectie SAGV).

Van collaboratie verdachte personen, in hechtenis 
genomen door de BS, op weg naar de NSF in 
Hilversum, 7 mei 1945 (collectie SAGV).
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In de weken na de bevrijding is er een ware 
arrestatiegolf. Meer dan 150.000 NSB’ers en 
andere landverraders verdwijnen achter het 
prikkeldraad. In tegenstelling tot vrijwel alle 
door de Duitsers bezette landen in Europa be-
perkt deze internering zich niet tot de ‘uitge-
sproken gevallen’. Rijp en groen zit door elkaar: 
brood-NSB’ers naast kampbeulen. Ook enkele 
duizenden onschuldigen worden opgepakt: 
mensen die in een huis van een NSB’er wonen 
of dezelfde naam hebben als een ‘foute’ plaats-
genoot, beschuldigd zijn door een wraakzuch-
tige buurman of jaloerse vriendin of lid waren 
van de NSB als dekmantel voor hun illegale 
activiteiten.

Honger en strenge tucht

Eind 1945 zijn veel kleine kampen alweer op-
geheven. Het NSF-kamp wordt – bijvoorbeeld 
– begin augustus ontruimd. De vrouwen gaan 
naar Naarden, de mannen worden tijdelijk op-
gesloten in de veilinghallen bij de Nieuwe Ha-
ven in Hilversum. Uit onderzoek blijkt dat in de 

helft van de 130 kampen de sanitaire voorzie-
ningen onvoldoende zijn. Wat medische voor-
zieningen betreft, geldt dat voor twee derde. 
Verder wordt overal honger geleden. Ook in het 
kamp Crailo (Laren), waar gevangenen zitten 
die afkomstig zijn van de Levantkade in Am-
sterdam, de NSF in Hilversum en de Brands-
maschool in Bussum. Deze eerste tijd, aldus de 
kamparts, zou men misschien nog het best kun-
nen typeren als een prolongatie van de honger-
winter in de slechtste zin van het woord, want wij 
hadden in de winter nog steeds een mogelijkheid 
wat bij te kopen of te ruilen, wat de gedetineerden 
niet konden.

In de kampen heerst strenge tucht. Volgens de 
landelijke verordening moeten de gevangenen 
het kamppersoneel bij elke ontmoeting groe-
ten. Verder mag er niet gerookt worden en is 
het verboden om tijdens het werk te lachen, te 
zingen of te fluiten. Gevangenen mogen eens 
per maand een (gecensureerd) briefje schrijven 
of bezoek te ontvangen. Ten slotte is er een 
reeks tuchtmaatregelen voorhanden, waaron-
der strafexercities, collectieve straffen en (als 

De Nederlandse Seintoestellenfabriek in Hilversum in gebruik als verblijf van collaboratie verdachte 
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zwaarste) opsluiting in een donkere strafcel. 
Commandanten en bewakers worden in eer-

ste instantie gerekruteerd uit het voormalig 
verzet, de BS. Veel betrouwbare illegale werkers 
houden het echter snel voor gezien, omdat zij 
zich ergeren aan de misstanden in het kamp 
of omdat zij hun werk zinloos vinden. Vervan-
gers zijn moeilijk te vinden. Antecedenten en 
beweegredenen van nieuwe gegadigden wor-
den nauwelijks gecontroleerd. De eerste com-
mandant van het beruchte kamp Levantkade 
in Amsterdam is een notaris, die tot in 1943 
volstrekt fout is geweest, maar in september 
1944 bij de BS is gegaan. Elders wordt een be-
waker ontmaskerd als een voormalige lijfwacht 
van Mussert. Daarbij komt dat zelfs het ‘goede’ 
kamppersoneel – net als de rest van de Neder-
landers – de gevangenen als ‘de vijand’ ziet. In 
hun ogen zijn politieke delinquenten geen me-
demensen, maar landverraders die nog erger 
worden gehaat dan de Duitsers. Dat in deze 

haatdragende tijden een verzetsman zijn zelf-
beheersing verliest als hij oog in oog staat met 
de moordenaar van zijn kameraden, is in dat 
licht te begrijpen.

Prikkeldraad en ploertendoders

Nogal wat commandanten en bewakers verwar-
ren echter – zo wordt langzamerhand duidelijk 
– wraak en sadisme met strenge tucht. Volgens 
prof. mr. A.D. Belinfante, die een boek schreef 
over de berechting van politieke delinquenten, 
werden in meer dan de helft van de kampen ge-
vangenen mishandeld. Deze mishandelingen 
hadden volgens Belinfante een ‘uniform pa-
troon’: Mensen werden naakt uitgekleed en gesla-
gen of moesten rollen prikkeldraad om hun lichaam 
dragen, werden met blote voeten over prikkeldraad 
gejaagd, van trappen af geduwd, met ploertendo-
ders of met stokken op lichaam en hoofd geslagen. 
En: Opsluiten in donkere cellen, vaak naakt en 

Hij had een scherpe neus en rood haar
Het is vijftig jaar geleden, maar Joop Simons ziet nog steeds de man voor zich die hij in het 
kamp Oud-Molen in Naarden ‘onder handen’ heeft genomen. Dat is niet te vergoelijken. 
Direct na de bevrijding werd Simons, als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten, aangesteld 
als bewaker in wat later Het Arsenaal werd. De Bussumer ging zich bezighouden met de 
administratie. Op een dag werd er gevraagd of ik even naar de poort wilde komen. Daar 
kreeg ik te horen dat mijn broer was overleden in een concentratiekamp. Bij Simons sloegen 
de stoppen door. Ik ben naar binnen gegaan en heb een van de gevangenen eruit gepikt. 
Buiten heb ik hem over de wallen laten draven, terwijl ik met een stok achter hem aanzat. 
Omhoog en weer naar beneden. De Bussumer herinnert zich dat hij de man ook heeft laten 
‘grammofoonplaat-draaien’. Dit was een door de voormalige bezetters regelmatig toegepaste 
‘behandeling’, waarbij het slachtoffer met een vinger in het oor en met een vinger van de 
andere hand op de grond om zijn eigen as moest draaien. Typische Duitse rotmanieren, beseft 
Simons. Waarom hij nu juist op deze gevangene zijn woede koelde, weet de Bussumer niet. 
Ik wist toen alleen dat hij Versluis of Van der Sluis heette, maar niet wat hij gedaan had. Hij 
had een scherpe neus en rood haar, dat herinner ik me nog. Toen ik later aan mijn verloofde 
vertelde wat ik had gedaan, zei zij: ‘Als je zo doorgaat, word je precies als die Duitsers.’ De 
volgende dag heb ik ontslag genomen. De omstandigheden – in mei/juni 1945 – in Oud-Mo-
len omschrijft Simons als ‘schrikbarend’. De gevangenen moesten op de grond slapen, op 
stro. De luizen liepen over hun hoofden. En met een gevoel voor understatement: Ze kregen 
te eten, maar niet gek veel…
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zonder bed of meubels, kwam herhaaldelijk 
voor. Gevangenen werden met het gezicht 
tegen de muur gestompt. Veelvuldig werd de 
geweerkolf gebruikt om gedetineerden op te 
jagen. Om van de echte, sadistische mar-
telpraktijken in sommige kampen – zoals 
de Cellenbarakken in Scheveningen, De 
Levantkade in Amsterdam, De Harskamp 
op de Veluwe en het kamp Vught – maar 
te zwijgen. 

Maar weinig buitenstaanders zijn ge-
tuige van de mishandelingen. Toch sijpe-
len in de zomer van 1945 berichten naar 
buiten. Er verschijnen artikelen in enkele 
linkse weekbladen; kerkgenootschappen 
komen in het geweer. Deze ‘noodkreten 
van een enkele dominee of idealist’ vin-
den echter geen gehoor bij het publiek. 
Als een landverrader een keer klappen 
krijgt, is dat zijn verdiende loon, zo vindt 
men. Daarbij, je moet de vuile was niet 
buiten hangen. 

De regering ziet het iets anders en laat in-
specteurs een ronde doen langs de kampen. 
Het Militair Gezag stuurt op zijn beurt een 
groep officieren (‘de vliegende colonne’). Deze 
bezoekers krijgen echter geen zicht op de wer-
kelijke misstanden. De bewakers hebben niets 
te winnen bij loslippigheid en de gevangenen 
houden hun mond uit angst voor represailles 
of verlies van voorrechten. Ook de leden van 
de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht 
van de Tweede Kamer die in februari/maart 
1946 én van mei tot september 1947 enkele 
tientallen interneringskampen bezoeken, krij-
gen geen kijkje achter de schermen. 

Kamptoestanden 1944/45
In kamp Crailo begint een gedetineerde, 
oud-predikant H.W. van der Vaart Smit (voor-
malig hoofd van het ANP en tipgever van de 
SD), verhalen van gevangenen uit andere kam-
pen te verzamelen. Terwijl andere gedetineer-
den de wacht houden, typt hij zijn bevindingen 
uit. Telkens als er een gedeelte klaar is, wordt 
dit uit het kamp gesmokkeld, vermenigvuldigd 
en naar de dagbladen gestuurd. Maar geen en-
kele krant doet iets met dit ‘zwartboek’. Begin 

1949 weet Van der Vaart echter een samenvat-
ting van zijn bevindingen te publiceren. Zijn 
brochure Kamptoestanden 1944/45 doet veel 
stof opwaaien. Het publiek is even wakker ge-
schud, geschokt. In korte tijd verschijnen er 
drie herdrukken. Daarna is het voorbij. 

De vijf procureurs-generaal bij de gerechtsho-
ven besluiten echter een onderzoek in te stel-
len. Niet in de kampen zelf (daar mogen zij 
niet in!), maar bij de autoriteiten erbuiten. In 
een van die rapporten is te lezen dat de bur-
gemeester en de commissaris van politie van 
Hilversum een van de kampen in die plaats 
omschrijft als ‘een martelkamp’. Uit dit lan-
delijk onderzoek van de rijksrecherche volgen 
echter slechts zestien veroordelingen van com-
mandanten en bewakers: boetes en gevange-
nisstraffen tot een maximum van één jaar. 

Daarna besluit de Parlementaire Enquêtecom-
missie ‘Regeringsbeleid 1940-1945’ zich met de 
kampen te gaan bemoeien. In september 1949 
stelt de commissie een vooronderzoek in, dat 
wordt uitgevoerd door mr. A.M. baron Van Tuyll 
van Serooskerken. In het ‘voorlopige’ rapport 

De NSF in gebruik als verblijf van collaboratie 
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dat de baron een jaar later uitbrengt, worden 
de echte misstanden niet aan de kaak gesteld. 
Ondanks de conclusie dat nagenoeg alom be-
wakers zich niet hebben ontzien weerloze men-
sen te kwellen en te mishandelen, waarbij door de 
Duitsers gedurende de bezetting toegepaste me-
thoden zijn overgenomen. Zelden is een kans zo 
gemist, schrijft onderzoeker Belinfante later. De 
enquêtecommissie concludeert slechts dat een 
nader justitieel onderzoek gewettigd is. In Neder-
land behoren praktijken, welke aan die der nazi’s 
herinneren, niet straffeloos te kunnen geschieden. 
Van dit onderzoek komt echter niets terecht. 
Alleen de berichten over schietpartijen in De 
Harskamp, waar Nederlandse SS’ers zijn opge-
sloten, worden uitgeplozen.

De Blaskowitz-bunker 

Een van de geïnterneerden die Van Tuyll van 
Serooskerken (begin februari 1950) tijdens het 
vooronderzoek hoort, is de Amsterdammer 
H.J.W., die op 7 mei 1945 in Utrecht is gearres-
teerd. Begin november verhuist hij, met vijftien 
anderen, van De Harskamp naar de Blasko-

witz-bunker in Hilversum. Het kamp maakt deel 
uit van het bunkercomplex dat de Duitse gene-
raal Christiansen in de wijk Kannesheuvelpark 
(dat samen met het Nimrodpark tot spergebied 
was aangewezen) had laten bouwen. In de grote 
commandobunker van het complex vestigde 
zich in april 1945 Generaloberst J. Blaskowitz, 
opperbevelhebber van de Festung Holland. 

In diezelfde bunker worden na de bevrijding de 
verdachten opgesloten die het POD-district Hil-
versum (Gooi en Vechtstreek) wil verhoren. Het 
is een van de kampjes die niet onder het Militair 
Gezag vallen: de POD-rechercheurs hebben er 
vrij spel. De burgemeester en commissaris van 
politie van Hilversum doelden op deze bunker 
toen zij spraken van een ‘martelkamp’. 

De Amsterdamse gedetineerde zou merken 
dat dit geen loos gerucht was. Met vijftien an-
deren wordt hij in een cel van drie bij twee 
meter geperst. Wij moesten op onze knieën met 
het gezicht tegen de muur gaan zitten met de 
handen in de hoogte, vertelt W. Vervolgens wer-
den wij een voor een uit de cel geroepen. Toen 
ik opstond ben ik door de bewaker Z. met een 

‘Wat zijn jullie een smerige kerels’
Ze kregen slecht en weinig te eten. Rats en kuch: een kwak stamppot uit de ketel en een stuk 
zurig brood. Het leven was voor de vrouwelijke gevangenen in de Weeshuiskazerne in Naar-
den echter niet hard, vertelt een voormalige bewaakster. Een paar maanden na de bevrijding 
wijst haar vader de Bussumse erop dat er bewaaksters worden gevraagd. De toen 27-jarige 
Bussumse draait eerst drie weken nachtdiensten in het vrouwenkamp. Daarna bewaakt zij 
(ongewapend) een groep van achttien vrouwen, die tewerk zijn gesteld bij de wasserij Van 
Dalen aan de Lambertus Hortensiuslaan. In de drie maanden dat zij bewaakster is, heeft de 
Bussumse enkele incidenten meegemaakt. Zo gaan twee oudere bewakers telkens staan kij-
ken, als de vrouwen onder de douche staan. Wat zijn jullie een smerige kerels, vond zij. Ach, 
wat geeft dat nou, die rotwijven, lachte het tweetal. Toen heb ik gezegd dat ik naar ‘de ouwe’ 
zou gaan, als ik het nog één keer zou zien. Een andere keer ontdekte zij bij het fouilleren van 
een vrouw een foto waarop haar man en kind stonden. Ze smeekte of ze die mocht houden. 
Natuurlijk, zei ik. Maar het vrouwelijke hoofd van de bewaakster was woedend, begon te 
schelden en scheurde die foto in stukken. O ja, op een dag kwamen er een paar vrouwen uit 
Hilversum. Ze waren ontzettend bang. Ze hadden in een school gezeten, waar ze naakt tegen 
een hek waren gezet en vervolgens met een tuinslang natgespoten. Ik heb het idee dat ze 
lastig gevallen waren, maar niet wilden meewerken.
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karabijn weer neergeslagen. Wie uit vermoeid-
heid zijn handen laat zakken, wordt zwaar ge-
slagen. Met drie lotgenoten wordt W. in een cel 
opgesloten. De eerste tijd slapen zij op opklap-
bare bedden, zonder strozak, zonder deken. 
Na twee maanden krijgen zij een strozak. Er is 
geen toilet. De gevangenen moeten op vastge-
stelde tijden hun behoefte doen: om zeven uur 
‘s ochtends, één uur ‘s middags en half acht 
‘s avonds. Tussentijds was dit niet geoorloofd, 
met alle gevolgen van dien. Luchtverversing was 
er niet in de cel.

Zware mishandelingen 

Op een dag wordt W. overgebracht naar een 
verhoorcel, waar hij door een bewaker met de 
vuisten wordt bewerkt, totdat hij bewusteloos 
op de grond valt. Men heeft toen water over mij 
heen gegooid, waarna ik weer bijgekomen ben. 
Daarna wordt de ‘behandeling’ nog een keer 
herhaald. Hoe ik toen bijgeko-
men ben, weet ik niet. W. wordt in 
een cel geworpen. De volgende 
nacht vertelt bewaker K.i.h.V. dat 
de mishandeling bedoeld was 
als straf: W. zou tegen zijn cel-
genoten hebben verteld dat de 
vrouwelijke medegedetineerde 
M.H. een verhouding had met 
enige bewakers. W. ontkent dit. 

Twee dagen later haalt bewaker 
R. hem uit zijn cel: W. moet zich 
in de doucheruimte uitkleden. 
Als hij weigert te vertellen wie 
het verhaal dan wél heeft verteld, 
zet de bewaker hem onder een ijskoude douche. 
Tweemaal drie kwartier, met een ‘pauze’ van een 
kwartier, moet hij blijven staan. Op zijn tenen. 
Wanneer ik door mijn tenen heen zakte, kreeg 
ik met een stok slagen tegen mijn scheenbenen. 
Daarna wordt hij weer opgesloten. In zijn cel 
staat vijf centimeter water. Een slaapgelegenheid 
was er niet. Ik heb daar toen gedurende die veer-
tien dagen moeten staan, op mijn hurken zitten 
en ten slotte ben ik van vermoeidheid in het water 
gaan zitten. Dagelijks krijgt hij een half rantsoen 
brood en om de dag een halve portie warm eten. 

Povel, hoofd van de Inwendige Dienst van de 
Pod Hilversum, komt hem ‘bezichtigen’, maar 
weigert met hem te praten. Tijdens een verhoor 
in het POD-gebouw in Hilversum wordt W. door 
een marechaussee uit Harderwijk met de vuist 
bewerkt. In april 1946 wordt W. overgebracht 
naar de stafgevangenis in Utrecht. 

Ook Van der Vaart Smit wijdt in zijn brochure 
Kamptoestanden 1944/45 een bladzijde aan de 
bunker Blaskowitz. Van de drieëntwintig onver-
lichte en onverwarmde cellen stonden er twee on-
der water, zo schrijft hij. Pas medio november 
1945 wordt met het luchten van gedetineerden 
begonnen. Twintig man aan de ketting en met 
de losse schoenen in de maat lopen. De bewakers 
trapten hierbij de mensen op de hielen, waarna 
degene die zijn schoen opraapte een schop tegen 
het onderlijf kreeg en onder de koude douche ging.

Ook in bastion Oud-Molen in Naarden wor-
den gevangenen mishandeld, zo schrijft Van 
der Vaart Smit in zijn brochure. In dit kamp 

lagen er ’s morgens meermalen mensen vanwege 
honger en uitputting dood in het stro. Een Voor-
burger ziet hoe een oude man van de wallen 
wordt afgetrapt en net zo lang geslagen en ge-
schopt tot hij dood is. De Hilversummer B. 
wordt zo afgeranseld dat hij dagenlang niet 
meer kan opstaan. Door een combinatie van 
magere rantsoenen (twaalf biscuits en een 
halve liter waterige soep per dag) en slechte 
hygiëne breekt er een dysenterie-epidemie uit. 

De NSF in gebruik als verblijf van collaboratie 
verdachte personen, 7 mei 1945 (collectie SAGV).

161



162

De patiënten liggen op wat stro op de stenen 
vloer van een kazemat met een gemeenschap-
pelijk blik water om zich te wassen en een ben-
zinevat als wc. De eerste dode is de 62-jarige 
K, een Hilversumse musicus. Later grijpt de 
pastoor van Naarden in en worden de patiën-
ten naar de ziekenzaal in de Weeshuiskazerne 
overgebracht.

Kleinzielige plagerijen

Op 1 januari 1946 wordt het Militair Gezag op-
geheven en komen (bijna) alle kampen onder 
het departement van justitie. Diverse verplich-
tingen, die door vele gevangenen als vernede-
rend worden ervaren (zoals het groeten van 
de vlag en het verbod op lectuur), worden af-
geschaft. In de loop van 1946 wordt ook het 
rookverbod opgeheven. De POD’s worden op-
gevolgd door Politieke Recherche-Afdelingen 

(PRA’s), waarin ervaren politiekrachten gaan 
samenwerken met voormalige illegale werkers. 

Medio 1946 zijn de misstanden vrijwel overal 
voorbij. Er zijn uitzonderingen. Kampen waarin 
de commandant een onmenselijk regime hand-
haaft. In Lommerrijk bij voorbeeld, het ‘sanato-
riumkamp’ voor tbc-lijders aan de Witte Kruis-
laan/Kroonlaan in Hilversum. De commandant 
heeft, als oud-verzetsman, geen greintje mede-

dogen met de gedetineerden. Integendeel: de 
behandeling is grof, ruw en hardhandig. Er 
wordt geslagen, door de bewakers, door de 
commandant en de adjunct-commandant. 

Op 7 juni 1946 schrijven negen gedetineerden 
een klacht over de eeuwige kleinzielige plagerijen 
van de bewakers. De gevangenen zijn ‘schoften, 
rotplurken, rotters’, die hun ‘bek of smoel’ moe-
ten houden, willen ze niet ‘in bed gestampt wor-
den’ of ‘met een eind hout door de zaal geramd’. 
Een dergelijk initiatief werd, als het ontdekt werd, 
vaak gehonoreerd met ergere zaken dan het ge-
bruik van lelijke woorden, noteert Belinfante. De 
betrokken gedetineerden zullen dit risico dan ook 
wel alleen genomen hebben, omdat in feite dit 
ergere al gebeurde.

Dit wordt bevestigd door het rapport dat 
PRA-rechercheur Van H. op 13 juli 1946 op-
maakt. Hij stelt daarin dat de kampcomman-
dant en twee bewaarders het afrossen voor hun 

rekening nemen. In februari van dat-
zelfde jaar liep een gedetineerde een 
hersenschudding op, toen hij door 
twee andere bewakers in elkaar werd 
geslagen. Verder zou de comman-
dant een gedetineerde arts hebben 
mishandeld, omdat deze adviseerde 
twee gevangenen in bed te houden. 
Ook Van der Vaart Smit heeft wat 
over Lommerrijk te melden. Een 
18-jarige Zwollenaar wordt – in bij-
zijn van de commandant – zo met 
een gummistok afgeranseld, dat hij 
niet meer lopen kan. De Bussumer 
G.D. loopt een kaakfractuur op. De 
Hilversummer J.B., die open wond-
tbc heeft, wordt zo met een gummi-

stok afgetuigd, dat zijn gegil door het gehele 
gebouw gehoord wordt. De gedetineerde arts 
S., een Hilversumse chirurg, wordt van de trap 
geschopt. Een hoofdbewaker trapt een zwan-
gere vrouw tegen haar buik. 

In de loop van 1946 wordt in Lommerrijk 
orde op zaken gesteld. In de zomer wordt de 
commandant vervangen en begin oktober een 
nieuw adjunct benoemd. In 1948 wordt het 
kamp opgeheven. De gevangenen verhuizen 
naar andere kampen, onder meer in Vught.

Arrestatie van collaborateurs of NSB’ers in Laren, 
1945 (collectie SAGV, foto Jacques Stevens). 
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Op half rantsoen 

Een andere uitzondering op de algehele ver-
betering is de Blaskowitz-bunker, waarin het 
POD-district Hilversum de scepter zwaait. Een 
gedetineerde schrijft hoe hij op 3 april 1946 
naar Hilversum wordt vervoerd. Daar wordt 
zijn haar gemillimeterd (wat in andere kam-
pen allang niet meer gedaan wordt) en wordt 
hij in een cel gestopt, waar de druppels van 
de zoldering vallen. Hij wordt verhoord, maar 
bekent niet. Vervolgens zit hij negen dagen 
lang, op half rantsoen, in een kleine cel (1,60 
bij 2,10 meter). 

Alleen bij het wekken krijgt hij gelegenheid 
om naar het toilet te gaan. Verder wordt hij tel-
kens gedwongen minutenlang in de houding 
te staan onder een koude douche zonder kop. 
Bij zijn vrijlating wordt hij geslagen, omdat hij 
weigert te tekenen voor goederen die hem bij 
zijn arrestatie zijn afgenomen en niet worden 
teruggeven. Vrouwelijke gevangenen, zo meldt 
hij ten slotte, worden aangesproken met Dweil, 
in je hok! Een andere gedetineerde schrijft dat 
hij op 15 mei 1946 in een ondergrondse cel zon-
der daglicht werd opgesloten. Daar moest hij 
op zijn knieën met zijn gezicht naar de muur 
gaan zitten, waarna hij werd geschopt en met 
een riem geslagen. 

Meldingen over mishandelingen zijn over-
vloedig. Verdachten die niet willen zeggen wat 
hun ondervragers willen horen, worden net zo 
lang opgesloten tot zij murw zijn. Verdachten 
worden aan kettingen gelucht, opgesloten 
zonder verlichting of zonder gelegenheid om 
te zitten. Geneeskundige behandeling wordt 
geweigerd. Dit alles maakt de algemene in-
spectie uiterst huiverig voor dit gebouw. Eind 
1946 wordt de Blaskowitz-bunker als afdeling 
overgedragen aan het kamp Laren. Dit kamp 
behoort tot de grotere, die drie- tot vijfdui-
zend gedetineerden herbergen. Als de Vaste 
Commissie voor Privaat- en Strafrecht van de 
Tweede Kamer er op 13 februari 1946 een kijkje 
neemt, zitten er onder anderen ruim duizend 
gedetineerden uit Amsterdam, die nog steeds 
niet verhoord zijn.

Langzamerhand neemt het aantal kampen, 
gevangenissen en gevangenen af. In 1950 zit-
ten er nog circa 3000 gestraften en gedeti-
neerden. In 1960 nog 49. Van de ruim 150.000 
mensen die na de bevrijding zijn gearresteerd, 
worden er uiteindelijk 90.000 voorwaardelijk 
buiten vervolging gesteld.

De rest wordt berecht, de ‘lichte’ gevallen 
door de Tribunalen, de ‘zware’ door de Bijzon-
dere Gerechtshoven. De straffen variëren van 
het tijdelijk ontnemen van het kiesrecht tot tien 
jaar internering. In niet meer dan veertig geval-
len wordt de doodstraf uitgesproken én uitge-
voerd. Hoeveel gevangenen er in de kampen 
zelf om het leven zijn gekomen, is niet bekend. 
In zo’n veertig gevallen zijn sterke aanwijzin-
gen of bewijzen voor een gewelddadige dood. 
‘Enkele honderden’ gedetineerden bezweken 
aan ziekten en ondervoeding.
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Zwannie Hageman

Annexatiecomité in Vreeland
Waarin een klein dorp groot kan zijn

Geen wonder dat de Nederlandse bevolking 
schadevergoeding en vergelding eiste voor de 
geleden schade. Men dacht erover om een ge-
deelte van Duitsland te annexeren, de plaatse-
lijke bevolking uit die gebieden te deporteren 
en in het nieuw verworven land Nederlandse 
boeren te vestigen, zodat met de opbrengst 
van de nieuwe landbouwgrond de hongerende 
bevolking kon worden gevoed en ons land 
weer kon worden opgebouwd. Daartoe werd in 
1945 een Groot Landelijk Comité voor Gebieds-
uitbreiding gevormd en van daaruit werden 
plaatselijke comités opgericht met het doel de 
openbare mening te peilen over eventuele uit-
breidingsplannen in de richting van Duitsland. 
Initiatiefnemer was de minister van Buiten-
landse Zaken gedurende de periode 1939 tot 
1946, mr. E. N. van Kleffens.

Van Kleffens en zijn initiatief

Eelco Nicolaas van Kleffens (1894-1983) werd 
op 17 november 1894 in Heerenveen geboren. 
Hij studeerde rechten in Leiden, was sinds 1922 
ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken in de functie van hoofd van de afdeling 
Diplomatieke Zaken. In augustus 1939 werd 
Van Kleffens, die politiek neutraal was en dus 
partijloos, minister van Buitenlandse Zaken 
in het tweede kabinet-De Geer (1939-1940). 
Voordat Nederland bij de Tweede Wereldoor-
log betrokken raakte, hield hij vast aan de Ne-
derlandse houding van neutraliteit, al dekte hij 

met zijn ministeriële verantwoordelijkheid wel 
het in november 1939 gedane aanbod van ko-
ningin Wilhelmina en koning Leopold III (Bel-
gië) aan de oorlogvoerende mogendheden om 
zich samen in te zetten voor herstel van de 
vrede in Europa. In mei 1940 week Van Kleffens 
met de hele regering uit naar Londen, waar hij 
de grondslag legde voor een meer positieve en 
actieve buitenlandse politiek, die erop gericht 
was in samenwerking met andere mogendhe-
den de wereldvrede te bewaren. 

Minister E.N. van Kleffens tijdens een conferentie 
in San Francisco.

Na de capitulatie van Duitsland in 1945 bleef ons land berooid achter. Nederland was 
leeggeroofd en had op dat moment een grotendeels uitgehongerde bevolking. Treinen en 
auto’s waren voor een groot deel verdwenen, zelfs meer dan een miljoen fietsen waren 
weggehaald. Bruggen waren opgeblazen, huizen kapot geschoten. De Wieringermeer stond 
diep onder water en boerderijen waren ingestort. Complete inboedels van fabrieken waren 
overgebracht naar Duitsland. De schade bedroeg vele miljarden. 
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In de achtereenvolgende Londense kabinet-
ten en het eerste naoorlogse kabinet behield 
hij steeds de portefeuille Buitenlandse Zaken. 
Daarna werd hij Nederlands vertegenwoordi-
ger bij de Verenigde Naties en in de Veiligheids-
raad. Gedurende zijn ministerschap legde Van 
Kleffens de grondslag voor een nieuwe organi-
satie van de buitenlandse dienst. In juli 1944 
publiceerde hij in het Amerikaanse tijdschrift 
Foreign Affairs een opzienbarend artikel, waarin 
hij het denkbeeld lanceerde Duitsland na de 
oorlog te dwingen de aan Nederlandse bo-
dem toegebrachte schade te vergoeden door 
gebiedsafstand onder uitwijzing van de Duitse 
bewoners. Daarmee gaf hij een krachtige im-
puls aan de actie voor gebiedsuitbreiding, die 
in het eerste jaar na de bevrijding behoorlijk 
veel aanhang kreeg.1

Landelijk comité

Op initiatief van Van Kleffens werd direct na 
de bevrijding het Nederlandsch Comité voor Ge-
biedsuitbreiding gevormd, dat de regering van 
advies zou kunnen dienen in een voor die tijd 
heel belangrijke kwestie. Het doel van de op-
richting van het landelijke comité was de re-
gering moreel te steunen bij het bepalen van 
haar standpunt over annexatie van delen van 
Duitsland als vergoeding en vergelding voor 
de geleden oorlogsschade. De rechtmatigheid 
van een dergelijke eis werd als vaststaand aan-
genomen, maar volkenrechtelijk bestond hier-
voor geen enkele grondslag. Bovendien waren 
er in ons land ook tegenstanders van de an-
nexatiegedachte met als voornaamste argu-
menten: een ethisch bezwaar (de traditie van 
neutraliteit zou worden verbroken: na de Eerste 
Wereldoorlog werd het aanbod om Kleef aan 
Nederland toe te voegen van de hand gewe-
zen), voortzetting van de neutraliteitspolitiek 
zou in gevaar kunnen worden gebracht en vrees 
voor een mogelijke revanche-oorlog van Duitse 
zijde. Niettemin zette het landelijk comité zich 
energiek in voor de doelstelling om de mening 
van de bevolking ten aanzien van het annexatie-
vraagstuk te peilen. Overal in het land werden 
daartoe plaatselijke comités opgericht.

Het plaatselijke comité in Vreeland

Op verzoek van minister Van Kleffens stuurde 
dr. ir. F. Bakker Schut, secretaris van het lan-
delijk comité, op 21 juli 1945 een verzoek aan 
burgemeester L. Schiethart van Vreeland om 
een plaatselijk comité te vormen. De burge-
meester vond L.J. Breman, oud-consul te Ge-
nua, die op dat moment als evacué tijdelijk in 
Vreeland verbleef, bereid om zich met de vor-
ming van het plaatselijke comité te belasten. 
De samenstelling van het door hem gevormde 
comité was als volgt: L.J. Breman, voorzitter; L. 
Schiethart, burgemeester; mr. F.A. de Gelder, 
kandidaat-notaris te Amsterdam, verblijvend in  
Vreeland; R.M.J. de Cleijn Brem, wethouder van 
Vreeland; D. Stapper en P.C. Schuurman, welke 
laatste optrad als secretaris van de commissie.

Het comité hield op 27 augustus 1945 een 
openbare bespreking in Brugzicht te Vreeland 
om de mening van de inwoners te horen. Be-

halve de comitéleden waren veertig belangstel-
lenden aanwezig uit alle lagen van de bevol-
king, dus van elke politieke partij en van elke 
godsdienstige gezindte. Bij de vergadering wa-

Logo op de brief van het Nederlands Comité voor 
Gebiedsuitbreiding aan de burgemeester van 
Vreeland, d.d. 11 augustus 1945 (archief gemeente 
Vreeland, inv. nr. 324).
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ren vermoedelijk geen vrouwen aanwezig, want 
in die tijd bleven de vrouwen thuis om op de 
kinderen te passen. Om 20.00 uur opende de 
voorzitter de vergadering en legde uit, waarom 
het landelijk comité een groot gedeelte van 
Duitsland wilde annexeren, namelijk als ver-

gelding van het geleden onrecht en als vergoe-
ding voor de geleden schade. Nog niet duide-
lijk was hoeveel land men wilde annexeren en 
of de bevolking in de geannexeerde gebieden 
geëvacueerd moest worden. Ook was men er 
nog niet uit, of de annexatie van tijdelijke aard 
moest zijn of een blijvend karakter zou moeten 
krijgen. De voorzitter van de vergadering was 
voorstander van definitieve inlijving en verwij-
dering van de Duitsers uit het te annexeren ge-
bied. De betrokken bevolking zou er misschien 
wel tegen protesteren, maar dan had ze in het 
verleden maar een andere regering moeten kie-
zen. Wel zag men als probleem hoe de Duit-
sers tot democratische burgers moesten wor-
den opgevoed. Bovendien voorzag men in het 
geannexeerde gebied een taalprobleem en een 

integratieprobleem. Enkele voorstellen van Van 
Kleffens werden nader besproken:
1.  Het oorspronkelijke voorstel om alleen scha-

devergoeding te vragen voor de verwoeste 
landbouwgronden werd door velen te mini-
maal geacht.

2.  Behalve de directe vergoeding van verwoeste 
landbouwgrond werd ook gedacht aan een 
gedeeltelijke vergoeding van andere schaden. 
Omdat Duitsland niet genoeg geld had om 
deze schade terug te betalen, wilde men even-
tueel ook genoegen nemen met de leverantie 
van grondstoffen zoals hout, olie en kolen. 
Dit hield concreet in dat het Reichswald van 
9.000 hectare bosgrond, de streek ten oosten 
van Twente en Coevorden (voor levering van 
olie) en de kolenmijnen bij Aken door Neder-
land geannexeerd zouden worden.

3.  Als laatste en grootste eis werd genoemd om 
een gebied van Duitsland tot voorbij de Weser 
te annexeren. Een groot probleem daarbij was 
dat de bevolking ter grootte van zeven mil-
joen mensen geëvacueerd moest worden en 

Pension ‘Brugzicht’ te Vreeland, waar op 27 augustus 1945 de vergadering van het plaatselijk 
annexatiecomité plaatsvond (collectie W. Mooij).
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waarheen deze mensen verplaatst moesten 
worden. Indien tot annexatie van zo’n groot 
gebied zou worden besloten, kon tegelijkertijd 
iets worden gedaan aan de overbevolking van 
ons land, maar dit mocht naar de mening van 
voorzitter Breman nooit het eigenlijke motief 
voor de annexatie zijn. De overbevolking van 
Nederland was niet veroorzaakt door de oor-
log, maar gedeeltelijk kon dit probleem wor-
den opgelost door jonge boerenzonen uit 
Groningen, Oost-Friesland, van de Veluwe en 
het gebied ten oosten van Twente aan boer-
derijen en land in het geannexeerde gebied 
te helpen.

Diverse standpunten

Voorzitter Breman zei voorstander te zijn van 
annexatie, maar hij had een zo objectief mo-
gelijke inleiding gehouden om de aanwezigen 
de gelegenheid te geven hun eigen mening te 
vormen. Wel wilde hij deze avond tot een con-
clusie komen en het eindresultaat opsturen 
naar het landelijk comité. Een voorstel voor 
het formuleren van een conclusie had hij al op 
papier gezet. Op verzoek las Breman zijn tekst 

voor, waarna de publieke discussie volgde.
Burgemeester Schiethart deelde mee te kie-

zen voor het voorstel om te annexeren gebied 
in handen te geven van de staat, die vervolgens 
zou kunnen optreden als verhuurder en/of ver-
pachter van de gronden en die de inkomsten 
daaruit zou kunnen gebruiken voor de weder-
opbouw van het vaderland. Bovendien konden 
op deze wijze jonge landbouwers aan boerde-
rijen worden geholpen. Sluijter merkte op dat 
in het geannexeerde gebied niet alleen boeren 
nodig zouden zijn, maar ook middenstanders, 
artsen enz. D. Stapper had weinig vertrouwen in 
de toekomstige verhoudingen tussen Engeland 
en Duitsland. Wethouder Van der Lee kon zich 
vinden in het voorstel van de voorzitter, maar 
op grond van de ervaringen in de Noord-Oost-
polder betwijfelde hij, of er wel voldoende be-
langstelling zou zijn van jonge boeren om naar 
Duitse boerderijen te verhuizen. Hellingwerf 
vroeg aandacht voor het Ruhrgebied als belang-
rijk industriecentrum, maar Breman repliceerde 
dat door annexatie van dit gebied een groot 
bevolkingsprobleem zou ontstaan. De zoon 
van wethouder Van der Lee bracht naar voren, 
dat hij voorstander was van annexatie van een 

De handtekeningen onder het verslag der werkzaamheden van het plaatselijk comité inzake 
gebiedsuitbreiding, d.d. 21 september 1945 (archief gemeente Vreeland, inv. nr.324).



klein grondgebied van Duitsland met evacuatie 
van de bevolking, vooral omdat hij van mening 
was dat in ons eigen land intensiever bebouwd 
kon en moest worden. Zijn vader sloot hierbij 
aan met de mededeling dat de Wieringermeer 
en de Noord-Oost-polder goede operatiegebie-
den voor jonge boeren zouden kunnen worden 
en dat dus met een kleine grenscorrectie zou 
kunnen worden volstaan. G.L. de Jong bracht 
nog naar voren dat geannexeerde gronden niet 
moesten worden verkocht, maar door de staat 
moesten worden verhuurd of verpacht. Boven-
dien vroeg hij aandacht voor de behoefte aan na-
tuurgrond en recreatiegebieden. Het algemene 
gevoelen van de vergadering was om bij de rege-
ring aan te dringen op beperkte annexatie.

De eindconclusie

Aan het eind van de vergadering namen de 
aanwezigen unaniem de door de voorzitter ge-
redigeerde eindconclusie aan: 

De vergadering van Vreelandsche ingezetenen, 
bijeen ter bespreking van de plannen tot annexa-
tie door Nederland van een gedeelte van Duit-
schland, spreekt als haar meening uit:
 1.  dat over vroeger bestaande bezwaren van ethi-

schen en traditioneelen neutraliteits-politieken 
aard moet worden heengestapt;

2.  dat in principe een gedeelte van Duitschland defi-
nitief bij Nederland moet worden ingelijfd;

3.  dat behoudens kleine uitzonderingen de Duit-
schers uit het te annexeeren gebied geëvacueerd 
zullen moeten worden;

4.  dat er in beperkte mate geannexeerd zal moe-
ten worden, waarbij een zekere vergoeding 
wordt verkregen voor verwoeste landbouw-
gronden, alsmede ook voor andere schaden, 
die Duitschland toch niet op andere wijzen zal 
kunnen betalen, en wel in den vorm van bos-
chgrond, olievelden en mijngebied (met Aken 
en omgeving);

5.  dat eventueel een grootere uitbreiding van het 
grondgebied in overleg met of op verzoek van 
de Bondgenooten zal moeten plaats hebben, 
indien zulks strookt met een opbouwende poli-
tiek van Europa’s toekomst en de uiteindelijke 

inschakeling van Duitschland in een eventueele 
West-Europeesche economische en politieke 
bloc-vorming;

6.  dat de praktische uitwerking van het plan in on-
derdeelen aan een Regeeringscommissie moet 
worden overgelaten;

7.  en dat er voor gewaakt dient te worden, dat het 
inwilligen van annexatie-eischen geen nadeeli-
gen invloed heeft op andere rechtmatige ei-
schen van vergoeding in den vorm van levering 
van grondstoffen, machinerieën, transportmid-
delen enz., welke in de naaste toekomst noodig 
zijn voor den economischen wederopbouw van 
het Vaderland.2

Wat de regering met het advies van Vreeland 
heeft gedaan, weten we niet. Anderhalf jaar la-
ter in november 1946 kwam er een brief waarin 
werd meegedeeld dat de voorzitter van het 
landelijk comité plotseling was overleden. Uit 
deze brief blijkt ook dat de regering het voorstel 
tot beperkte annexatie van Duitse gebieden – 
waarschijnlijk onder invloed van internationale 
verhoudingen – niet had overgenomen: Hoewel 
het Dagelijks Bestuur (van het landelijk comité) 
meent, dat de houding van de Regeering een voor-
stel tot liquidatie van het comité wettigde, besloot 
het Werkcomité tot voorlopige voortzetting der ac-
tie en te trachten met alle ten dienste staande 
middelen het betreurenswaardige Regeerings-
besluit alsnog te doen wijzigen. In Vreeland is 
daarna niets meer vernomen van het Neder-
landsch Comité voor Gebiedsuitbreiding.

Bron
Streekarchief Vecht en Venen, archief gemeente 

Vreeland, inv. nr. 324.

Noten
1. Grote Winkler Prins Encyclopedie. Amsterdam 1954, 

zesde druk, deel 11, p. 127 en 128.
2. Archief gemeente Vreeland, inv. nr. 324.
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Marcus van der Heide

Oprichting van het Metropole Orkest in 1945
Zuivering Hilversumse omroep heeft gevolgen 

Na 5 mei 1945 kon Van den Broek in Hilver-
sum beginnen aan de taak met uitsluiting van 
iedere andere organisatie [de diverse omroepen] 
de omroep te verzorgen maar ook van hoog tot 
laag de zuivering door te voeren. Aan zijn reor-
ganisatie hebben we het Metropole Orkest te 
danken.

BBC-model

Van den Broek koos naar BBC-model voor een 
breed scala van orkesten in vaste dienst, sa-
men te stellen uit de vroegere formaties en met 
joodse collega’s die de oorlog hadden overleefd. 
De ‘huisorkesten’ van de omroepen waren 
daarmee van de baan. En zo startte 
op 1 juli 1945 al het Radio Philhar-
monisch Orkest. Het Omroep 
Orkest (symfonie en opera) en 
Omroep Kamerorkest, en het 
Vaudeville1 Orkest (licht-klas-
siek en operette; in 1949 Pro-
menade Orkest) volgden. 
Er kwamen een Groot Om-
roepkoor (met een kleinkoor 
en een vrouwen- en man-
nenkoor), en – naar voor-
beeld van het orkest van de 
Engelse orkestleider George 
Melachrino – een amusements-
orkest: het Metropole Orkest van 
[David >] Dolf van der Linden.

David Gijsbert van der Linden (1915-1999)

David groeide op in Vlaardingen, waar zijn va-
der een muziekwinkel dreef. De piano en ac-
cordeon hadden zijn speciale belangstelling. 
Zijn vader gaf hem op zevenjarige leeftijd al de 
eerste vioollessen, gevolgd door die van Leen 
van der Tand aan de Toonkunstmuziekschool. 
Daar kreeg David verder pianoles van Thijs 
Boerdam en van Jules Zagwijn harmonie- en 
compositieleer. De nasleep van de Beurskrach 
van 1929 trof ook zijn vader: de muziekzaak 
ging in 1933 failliet en David moest in eigen 
levensonderhoud gaan voorzien. Als accorde-

onist en pianist schnabbelde en schar-
relde hij her en der. Hij bespeelde 

graag het bioscooporgel in het 
Luxor-theater in Vlaardingen, 

waaraan hij een getuigschrift 
kan hem ten zeerste aanbeve-
len, daar hij een bekwaam or-
kestleider-pianist-arrangeur 
is overhield. In 1933 deed 
hij met zijn accordeonen-
semble The Jolly Boys een 
proefoptreden bij VARA, 
maar zijn radio debuut met 

het ensemble was bij de 
KRO op 25 maart 1933, ho-

norarium f 40. Vanaf 1934 en-

Operatie Market Garden van 17-25 september 1944, de luchtlandingen en veldslagen rond 
Arnhem, bracht niet het einde van WO II, maar wel de bevrijding van Zuid-Nederland. 
Meereizend met de geallieerde troepen arriveerde op 19 september majoor H.J. van den Broek  
(1901-1959), programmaleider van Radio Oranje in Londen, in Eindhoven. Zijn taak was een radio-
omroep op te richten ter vervanging van het collaborerende Hilversum. En zo klonk op 3 oktober 
1944 door de ether: ‘Hier Herrijzend Nederland, de zender op vrije vaderlandse bodem.’ 

Dolf van der Linden in 1939.
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gageerde de NCRV hem regelmatig voor een 
orgelbespeling, maar een nummer als Hexen-
tanz van A. Seybold was toch echt minder ge-
schikt (brief NCRV van 4-9-1934).

Dolf van der Linden

Het door hem zelf gelegde contact met Eddy 
Meenk, wiens AVRO Decibels wekelijks te ho-
ren waren op de radio, bracht David succes: hij 
werd de pianist van het uit 14 musici bestaande 
ensemble en volgde Dolf van der Linden Karel-
sen als arrangeur op. Deze liep vaak tussen de 

lessenaars door om laatste correcties aan te 
brengen. David deed hetzelfde, zodat de mu-
sici al gauw zaten te mopperen ‘Net als Dolf’. 
Het Dolf is gebleven: Dolf van der Linden was 
geboren. Drie jaar bleef Van der Linden bij Eddy 
Meenk. Herfst 1939 kreeg hij de kans van zijn 
leven, het schrijven van een arrangement voor 
het Groot Amusementsorkest van Elzard Kuhl-
man: in Tea for two probeerde Van der Linden al 
de klank van het grote Hollywoodorkest te be-
naderen. Na een proeftijd van zes weken kreeg 
hij een vaste aanstelling als componist/arran-

geur bij de AVRO. Het gezin Van der Linden 
kon verhuizen naar Hilversum, naar de Van de 
Sande Bakhuyzenstraat.

Oorlog en zuivering

Een half jaar later was alles anders, Neder-
land bezet. De omroep kwam in NSB-handen 
en werd maart 1941 Rijks Radio-Omroep (later: 
De Nederlandsche Omroep). Joodse musici als 
Karelsen werden ontslagen. In 1941 schreef hij 
nog de V-Marsch [Victorie-Mars], bedoeld om 
te spelen bij de Bevrijding; in 1942 – in juli be-

gonnen de deportaties – werd hij verraden, op-
gepakt en op transport naar Auschwitz gezet 
(waar hij is overleden, is niet bekend). In no-
vember 1941 werd de Kultuurkamer ingesteld, 
waarvan kunstenaars, schrijvers, musici enz. 
(gilde)lid moesten worden om te kunnen blij-
ven functioneren. 

Via een advocaat nam Dolf van der Linden op 
principiële gronden in mei 1942 ontslag, maar 
hij keerde eind dat jaar terug bij de AVRO. De 
Zuiveringscommissie van na de oorlog (741 om-
roepmedewerkers meldden zich: 341 kregen 

De ‘Parklane Band’ in 1945.
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een ‘certificaat van zuiverheid’) zag dit door-
werken als belastend: zijn muziek omlijstte 
immers nationaalsocialistische programma’s. 
Zijn tournee in het land met de Duitse amuse-
mentsdiva Evelyn Künneke begin 1945 was zeer 
laakbaar. Ook werd hem de terugkeer naar het 
Groot Amusementsorkest van ‘nazi-dirigent’ 
Kuhlman, die na Dolle Dinsdag (5 september 
1944) naar Duitsland gevlucht was (en een vol-
ledig beroepsverbod kreeg) aangerekend. Op 
3 december 1945 kreeg Van der Linden een te-
werkstellingsverbod bij de radio van zeven maan-
den, ingaande op 5 mei 1945 [sic]: hij had dus 
gewoon kunnen doorwerken.

De razzia op 23 oktober 1944

De razzia in Hilversum op 23 oktober 1944 trof 
ook de omroep. De Duitse Wehrmacht had in 
een Officieele Bekendmaking alle mannen tus-
sen de 18 en 50 jaar opgeroepen zich te mel-
den op het Sportpark voor werkzaamheden in 
Duitsland, dagelijkse vergoeding goeden kost, 
rookartikelen en vijf gulden. Een 800 tot 1000 
Hilversummers meldden zich of werden – huis 
aan huis – opgepakt, het merendeel belandde 
in Bramsche2 onder Osnabrück. Van der Lin-
den en collega’s als Tonny van Hulst en Eddy 
Develing kwamen in een kamp onder Biele-
feld terecht, waar ze aan een spoorwegviaduct 
moesten werken, stenen sjouwen en rails ver-
plaatsen. Van der Linden kreeg daarbij een on-
geluk: hij viel van een met stenen en bielzen 
volgestouwde wagon en blesseerde zijn rug. 
Hij lag weken in een ziekenhuis en werd – niet 
meer te gebruiken voor het zware werk – in een 
vrachtauto bij Gronau aan de grens gedropt. In 
maart 1945 kwam hij behouden en wel thuis.

Oprichting Metropole Orkest

Tijdens de Duitse gevangenschap dagdroomde 
Van der Linden al over een eigen orkest na de 
oorlog in de stijl van de Amerikaanse filmor-
kesten. De uitnodiging van Van den Broek om 
een nieuw orkest voor lichte muziek te forme-
ren kwam dus als geroepen. Van der Linden 
heeft, naar eigen zeggen, nooit precies ge-

weten waarom juist hij het verzoek kreeg. Eli 
Bomli, de vooroorlogse VARA-functionaris, die 
de muzikale uitzendingen van Herrijzend Ne-
derland coördineerde, zal zeker een duit in het 
zakje gedaan hebben.

Een ‘groot amusementsorkest’ samenstel-
len was intussen een heidense klus. Heel wat 
musici kwamen immers terecht in de nieuwe 
Radio Philharmonie, het Omroeporkest en Ka-
merorkest. Van der Linden beschikte zelf over 
een tienmansorkestje (met o.a. Manny Oets 
piano, trompettist/violist Sem Nijveen en de 
zanger/gitarist Tonny van Hulst), de Parklane 
Band, waarmee hij in de zomer van 1945 elke 
avond voor de Parklane Club van Amerikaanse 
en Engelse militairen optrad in hotel Jans in 
Hilversum. 

Op de uitnodiging om te solliciteren van Van 
der Linden stroomden de antwoordtelegram-
men van collega’s in binnen- en buitenland 
binnen en half september konden al de or-
kestrepetities in de NCRV-studio aan de Schut-
tersweg beginnen, met een twintigtal musici, 
nog zonder strijkers. De concertmeester werd 
Guus Valten, met naast zich Benny Behr (be-
vrijd uit Westerbork). Het vooroorlogse viool-

De eerste uitzending van een half uur in het 
programmablaadje van ‘Radio Herrijzend 
Nederland’.
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maatje van Benny, Sem Nijveen3, schoof defini-
tief in 1949 aan bij het Metropole, hij was The 
Rambles (die in de oorlog bleven doorspelen) 
nog een paar jaar trouw gebleven.

De eerste uitzending 

Op 25 november 1945 was het zo ver: het eer-
ste optreden van het Metropole Orkest stond 
gepland tussen de rubriek Nederland herrijst 
met de toespraak van mr. Duynstee4 en het 
wekelijkse praatje van vijf minuten van Lou 
de Jong (die opriep oorlogsmateriaal te leve-
ren voor het nieuwe ‘Rijksbureau’). De uit-
zending vond plaats in de grote AVRO-studio, 
met Joop Reinboud als omroeper. Geopend 
werd met de Parklane Serenade, de foxtrot die 
de herkenningsmelodie van het orkest werd. 
De arrangementen waren uiteraard van de 
orkestleider. Als eerbetoon aan Dolf Karelsen 
stond diens V-Marsch op het programma. Het 
tijdschrift Muziek maakte een vergelijking met 
het vroegere Groot Amusementsorkest van 
Elzard Kuhlman: het Metropole Orkest klonk 
uitgesproken Engels, met een neiging naar het 

Amerikaans, terwijl de klank van Kuhlman voor 
100 pct. Duits georiënteerd was. Het verschil zat 
hem in het ritme: Kuhlmans orkest had een dege-
lijke rhythmus, het Metropole Orkest echter heeft 
 rhythm, en wel een stevige, sturdy rhythm. De 
anonieme redacteur eindigde als volgt: Van een 
orkest als het Metropole Orkest en een arrangeur 
als Van der Linden kunnen we nog mooie uitzen-
dingen verwachten. Van der Linden zelf, jaren 
later in een interview: Ik wist dat dit orkest mijn 
grote liefde zou worden.

Nederlandsche Radio-Omroep in  
den Overgangstijd

De Nederlandsche Radio-Omroep in den Over-
gangstijd volgde in januari 1946 de omroep 
Radio Herrijzend Nederland op. Met ‘luistervin-
ken’ werden de uitzendingen van de orkesten 
gevolgd. Het Metropole bracht het er goed 
vanaf: 22 februari (VARA): ensemble dat gedis-
ciplineerd en genuanceerd kan spelen. Totaal-in-
druk: het beste grotere ensemble, dat ik tot nu 
toe hoorde. Hulde, meneer Dolf v.d. Linden en 31 
maart (AVRO): Instrumentatie voortreffelijk, spel 

Het Metropole Orkest in vol ornaat in 1946.
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doorzichtig, klank nooit overladen, melodische 
voordracht emotioneel en klankvol, begeleiding 
zang in goed afgewogen verhouding. De zang 
betrof Tonny van Hulst (ook de vaste gitarist) 
en Netty van Doorn (= Netty Rosenfeld, om-
roepster bij Radio Herrijzend Nederland).

Het eerste openbare optreden op 7 maart 
1946 in het Concertgebouw kreeg vanwege de 

meest hopeloze reclame te gering publiek, maar 
met Eens zal de Betuwe in bloei weer staan (van 
Netty van Doorn) en hoogtepunten als On the 
Sunny Side of the street en De V-Marsch van Ka-
relsen kan dit orkest met gerust geweten bestem-
peld worden met het predikaat IDEAAL, aldus 
Aat C. Swart in De Artistenbeurs.

De propagandanacht voor de Nederlandse 
lichte muziek op 22 mei 1946 in het City-thea-
ter in Amsterdam trok wel een volle zaal. Voor 
dergelijke extra concerten was overigens wei-
nig ruimte, getuige het werkbriefje dat Van der 
Linden op 26 juni van de Omroep in Over-
gangstijd kreeg: Dinsdag 23 juli tweemaal een 
halfuur voor de KRO, donderdag 25 juli een 
half uur AVRO, met zang van Ina Verwoerd, 
op vrijdag 26 juli een halfuur PCJ5 (zoals de 
Wereldomroep toen nog heette) en op zater-
dag 27 juli een dik half uur VARA, met zang 
van Bruce Low (door Van der Linden ontdekt, 
toen Low spirituals zong in een Canadese 
club).

Die zomer kwamen de omroepen met hun 
onvrede naar buiten: ze vonden een Philhar-

monisch Orkest van 77 man en drie orkesten 
van ruim 40 man eigenlijk wel genoeg. Na felle 
protesten was de dreigende opheffing (de eer-
ste van de vele in zijn bestaan!) van het Metro-
pole Orkest van de baan. Op 24 november 1946 
kon het orkest zijn eerste verjaardag vieren met 
een uitzending, die volgens het blad Symphonie 
& Swing klonk als een klok en haast Amerikaans 
aandeed wat vaart en afwerking betrof.

De Nederlandse Radio Unie

Met de oprichting van de Nederlandse Radio 
Unie (NRU) in januari 1947 kwam de radio weer 
in handen van de AVRO, KRO, NCRV, VARA en 
VPRO, die samen het bestuur vormden. In we-
zen veranderde er voor het Metropole Orkest 
niets, doordat alle omroepen immers van het 
orkest gebruik maakten. De uitzendingen van 
de Wereldomroep en radiostations in andere 
landen zorgden verder voor de nodige naams-
bekendheid. Ook de BBC, het grote voorbeeld 
voor Van den Broek indertijd, ruimde zendtijd 
in voor de Nederlandse navolger, het beste amu-
sementsorkest van Europa volgens het vakblad 
Musical Express.

De musici van de orkesten hadden allemaal 
hun cao, maar de aanstelling van Van der Lin-
den werd keer op keer verlengd met drie (en 
zelfs een keer met twee) maanden. In 1950 was 
dat weliswaar met een half jaar (met vermel-
ding van het weekloon van f 141,35), maar de 
benoeming ‘voor onbepaalde tijd’ kwam pas 
in maart 1953.

De titelsong, gezongen door Bert van Dongen, werd een van de grootste succesnummers  
van het orkest.
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Componeren voor hoorspelen was nieuw 
voor Dolf. De gerenommeerde hoorspelre-
gisseur van de VARA, Sallo de Vries jr. (1894-
1974), werkte graag met hem samen. Vóór de 
oorlog schreef deze toneelstukken en diverse 
romans, na de oorlog werden dat hoorspelen 
als De lijfwacht der heren, De doos van Pandora 
en Vleugels van de tijd. De muziek stond op pla-
ten, die De Vries afspeelde als hij met de ac-
teurs in de hoorspelstudio aan het werk was. 
In de zomer van 1947 werd in de studio van 
Decca in Hilversum ook de eerste officiële plaat 
van het Metropole Orkest opgenomen: op de 
ene kant van deze 78-toerenplaat Destiny uit de 
populaire Franse film Het balboekje, op de an-
dere kant het stemmige In the still of the night.

Nog breder werkterrein

Het eerste optreden van het orkest in het bui-
tenland, op 6 november 1948, in het Palais des 
Beaux Arts in Brussel op een liefdadigheids-
avond voor de Brusselse beau monde had 
veel voeten in de aarde. Het Metropole Orkest 
moest die avond nog tot negen uur in Hilver-
sum spelen onder gastdirigent Melachrino, 
wiens orkest indertijd model had gestaan. De 
KLM bracht uitkomst, en precies om 23.00 uur 
kon het concert in Brussel beginnen: het pro-
grammaboekje vermeldde naast de medewer-
king van de vocalisten Maria Zamorra en Tonny 
van Hulst dat het orkest per speciaal KLM-toe-
stel was vervoerd!

Nieuw in 1949 was het spelen van filmmuziek, 
een kolfje naar de hand van Van der Linden, 
die als enthousiast amateurfilmer bijzonder 
geïnteresseerd was in filmmuziek. Hij schreef 
zijn eerste soundtrack bij een Tom Poes-film 
van Marten Toonder. Zijn vuurdoop als film-
componist van Sterren stralen overal (1952), een 
luchtig liefdesverhaal tegen de achtergrond van 
de actuele emigratieproblematiek, zorgde voor 
een kassucces.    

Trombonist Jos Cleber van het orkest kreeg 
in 1949 de eervolle opdracht voor Radio Bata-
via een amusementsorkest samen te stellen en 
vertrok naar Indië. De Van der Lindens verhuis-
den naar zijn huis aan de Taludweg 2. In 1960 

vertoefde Dolf zelf zeven weken in Israël om 
voor de Israëlische omroep een amusements-
orkest te formeren.

Bestaansrecht

Na het succes van de eerste Decca-plaat kwam 
in april 1950 de tweede plaat van het Metropole 
Orkest uit, met onder meer de beroemde tango 
Jealousy van Gade. Criticus/componist Lex van 
Delden schreef in Het Parool vol lof: Nederland 
bezit in dit ensemble stellig een van de beste ter 
wereld.

De gastdirectie van Dolf van der Linden bij het 
orkest van Melachrino in Londen leverde op-
drachten voor nieuwe composities op, die Van 
der Linden dan zou opnemen met het London 
Promenade Orchestra. Dit laatste zinde hem 
niet: na een proefopname kon hij met zijn ei-
gen orkest aan de slag gaan. In totaal werd er 
in de zomer van 1950 zo’n vijf kwartier muziek 
aan Londen geleverd. Enkele ‘afgeronde num-
mers’ kwamen apart op de markt, in Amerika 

Dolf van der Linden in actie op een gastdirectie in 
Parijs in 1950.
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onder de vlag van Lynn and his orchestra: goed 
voor de binnenlandse deviezen! Kortom: het 
Metropole Orkest had na vijf jaar in alle op-
zichten bestaansrecht.

Terecht nam J.J.L van Zuylen in zijn Radio En-
cyclopaedie6 in 1949 al een lemma ‘Dolf van der 
Linden’ op. Hij schrijft o.a.: Het orkest treedt 
regelmatig op voor de B.B.C., Radio Stockholm, 
Radio Kopenhagen en de N.I.R. te Brussel. Dolf 
van der Linden verzorgt grotendeels zelf het reper-
toire en componeert werken op gebied der lichte 
muziek, zoals ‘Rhapsodie’, ‘Concertino’, ‘Larg-
hetto’ voor cello en orkest, ‘Impressie’ voor fluit 
en orkest, muziek voor talrijke hoorspelen; verder 
muziek voor teken- en speelfilms.

Dolf van der Linden was vijfendertig jaar het 
boegbeeld van het orkest, ‘de vader van het 
Metropole Orkest’. Hij ging in 1980 met pen-
sioen en overleed in 1999, maar zijn Metropole 
Orkest bestaat nog steeds.  

Noten
1. Vaudeville = vrolijke zangklucht met instrumentale 

begeleiding, genoemd naar Vaudeville in Frankrijk, 
woonplaats van de liedjesdichter Basselin (15de 
eeuw). 

2. Zie Egbert Pelgrim, Terug naar Bramsche (Eigen 
Perk 3, 1994). Bramscheganger Hans de la Rive Box, 
Goois veelschrijver (1906-1985) – titel artikel in TVE 
13, nr. 3, sept. 1995 – publiceerde eind 1945 al het 
autobiografische De hel van Bramsche.

3. Rami Koch, oud-primarius van het orkest, vertelt 
in Inge Jongerman, Ode aan de Heuvellaan, 90 jaar 
muziek (2019) over de Behr-Brothers: Die jongens 
konden alles. Benny had ervaring als violist in klas-
sieke symfonieorkesten, maar speelde ook saxofoon en 
klarinet in bands. Sem was een uitzonderlijk talent. 
Hij was leerling van de beroemde viooldocent Oscar 

Back, maar tegelijkertijd ook een van de beste jazz-
trompettisten van Europa. Hij speelde net zo mak-
kelijk het ‘Vioolconcert’ van Glazoenov als de meest 
ingewikkelde improvisaties.

4. Mr. Frans Duynstee (1914-1981) werkte in de oorlog 
op het Ministerie van Justitie en pleitte voor vrijla-
ting en buitenvervolgstelling van (vele!) geïnter-
neerden en politieke gevangenen. Na de oorlog 
was hij hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit 
van Nijmegen.

5. De BBC had Herrijzend Nederland de nodige 
kortegolfzenders ter beschikking gesteld om een 
‘wereldprogramma’ uit te zenden. De PCJ-zender, 
de grootste Nederlandse kortegolfzender, nam 
deze taak na herstel over. Op 13 oktober 1945 deed 
officieel een Nederlands ‘wereldprogramma’ zijn 
intrede in de ether. Uiteindelijk werd bij decreet van 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen in april 1947 de Stichting Radio Nederland 
Wereldomroep in het leven geroepen. Bron: Radio 
Encyclopedie (Amsterdam 1949).

6. De tweede druk van de Encyclopaedie voor Radioluis-
teraars (1939, door de Duitsers verboden vanwege 
de Joodse items). Verdere bronnen voor dit artikel 
waren Henk van Gelder, Metropole Orkest 60 jaar 
(Amsterdam 2005) en Bas Tukker, Dolf van der Lin-
den, de vader van het Metropole Orkest (Amsterdam 
2015). Met dank aan het Metropole Orkest voor het 
aanleveren van illustratiemateriaal.

DRS. MARCUS VAN DER HEIDE is classicus, musicus en 
publicist, met speciale belangstelling voor de Gooise ‘let-
terkunde’ zoals Bussum door schrijversogen (1984) en de 
tentoonstelling ‘100 jaar Gooise kinderboeken’ (2000). 
Als Gooibergpers gaf hij o.a. Schilderachtig Gooiland 
van J.H. Biegel en 125 jaar Toonkunstkoor Bussum uit. In 
2002 kreeg hij De Kleine Johannes, het erkentelijkheids-
symbool van de gemeente Bussum.
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Frits Booy

Fietsende en poetsende hoogheden
Nieuwe mores bij de Oranjes

Een zo ‘gewoon’ mogelijk leven 

Het prinselijk paar was in 1937 niet in de deftige 
Haagse residentie gaan wonen, maar in een ta-
melijk eenvoudig Eemlands dorp, alleen wel in 
een paleis met een groot park. ‘Wij wonen bui-
ten,’ zoals Juliana dat altijd formuleerde. Nu 
was dat in zoverre geen vernieuwing, doordat 
er al eerder een troonopvolger met zijn gezin 
zich op paleis Soestdijk in Baarn had gevestigd, 
namelijk kroonprins Willem Frederik, de latere 
koning Willem II, en zijn echt-
genote, de Russische prinses 
Anna Paulowna. Zij gingen 
echter als koning en koningin 
wél in Den Haag wonen. 

Alle officieuze ontvangsten 
vonden na 1948 plaats in het 
Baarnse paleis, maar de offi-
ciële ontvangsten en plechtig-
heden waren uiteraard in Den 
Haag, de standplaats van de 
regering en de Staten-Gene-
raal, of in de hoofdstad Am-
sterdam en bij kabinetsforma-
ties vertrok koningin Juliana 
uit praktische overwegin-
gen naar haar paleis aan het 
Lange Voorhout in Den Haag.

De vorstin wilde zo veel mo-
gelijk ‘gewoon’ leven met haar 
gezin en veel dichter bij de be-
volking staan dan haar moeder 

Wilhelmina. Daarom liet ze zich liever aanspre-
ken met ‘mevrouw’ (wel na één keer verplicht 
‘majesteit’), wuifde ze overdreven buigingen 
weg en liep ze vaak met opzet naast in plaats 
van over de rode loper. Ook stoorde zij zich wei-
nig aan de tijdsindeling van een werkbezoek, 
waardoor dat bezoek nogal eens uitliep, door-
dat de vorstin meer belangstelling toonde in het 
haar gebodene dan in het programma gepland 
was. Ze bracht haar dochters op de fiets naar de 
zondagsschool van mevrouw L. Spelberg-Stok-

mans in Hilversum, waarna 
zij thee dronk bij dominee 
E.D. Spelberg. Als moeder van 
schoolgaande kinderen ging 
ze nooit op de eerste rij zitten 
op schoolbijeenkomsten van 
haar kinderen. Ze winkelde 
het liefst als een gewone me-
vrouw in Baarn, waarbij ze 
keurig op haar beurt wachtte 
ondanks nerveuze pogingen 
van het winkelpersoneel om 
haar een voorkeursbehande-
ling te geven. Alleen direct be-
talen deed ze niet, alles werd 
op rekening aangeschaft. En 
ze excuseerde zich voor haar 
galakleding bij een snel be-
zoek aan een zieke vriendin 
met de opmerking: ‘Neem 
me mijn werkkleding maar 
niet kwalijk…’

Na vijf vreselijke jaren van onderdrukking, gebrek, wanorde en andere ellende was in mei 1945 
in ons land de behoefte aan vrijheid, veiligheid en opbouw uiteraard enorm. De grote vraag 
was echter, of men de draad van vóór mei 1940 zou gaan oppakken of geheel nieuwe wegen 
inslaan of een combinatie van beide mogelijkheden. Ook in het allerhoogste milieu speelden 
deze afwegingen. Al snel bleek dat prinses Juliana en prins Bernhard hun leven in vele 
opzichten anders wilden invullen dan hun koninklijke voorgangers.

Koningin Juliana met dochter 
Marijke achterop de fiets  

(fietsen123.nl).
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De koningin speelde graag toneel, zij deed dat 
met anderen op paleis Soestdijk en voerde met 
hen onder meer een blijspel van Annie M.G. 
Schmidt op, alleen gebeurde dat allemaal wel 
in besloten kring. De prins was een verwoed 
amateurfotograaf en -filmer die talloze kiekjes 
en filmfragmenten van zijn dochters maakte en 
vele door hem ‘geschoten’ beelden, kwamen 
al dan niet bewust in de publiciteit terecht. Zo 
kregen landgenoten een mooi en uitgebreid 
beeld van het dagelijkse leven van de vier prin-
sesjes.

Bij de prinsesjes thuis

Op 2 augustus 1945 arriveerden de drie doch-
ters van het kroonprinselijk paar per vliegtuig 
vanuit Canada in Nederland. Twee dagen later 
al werden alle schoolkinderen uit de buurt uit-
genodigd om de verjaardag van prinses Irene 
te komen vieren in de tuin van paleis Soestdijk. 
Ze deden spelletjes en genoten van het optre-
den van een goochelaar. Daarna maakten de 
prinsesjes een rijtoer met een ponywagen die 
de kinderen Irene voor haar verjaardag hadden 
gegeven. Beatrix merkte toen op dat de meeste 
kinderen zo slecht geschoeid waren of zelfs op 
blote voeten rondliepen. Haar verzorgster, zus-
ter Feith, legde haar uit hoe dat kwam, zodat 
Beatrix al snel begreep, hoe slecht de kinderen 
het tijdens de oorlog gehad hadden. Ze wilde 
daarom haar schoenen uitdoen.

De prinsesjes gingen in Baarn op de fiets naar 
school, met wel altijd een rechercheur in hun 
buurt en er kwamen wel eens klasgenootjes op 
paleis Soestdijk spelen. Zij leerden ook iets te 
doen voor mensen in nood: met hun balletklas 
gaven ze openbare dansvoorstellingen ten bate 
van Pro Juventute en het Kindernoodfonds 
van de Verenigde Naties. Op paleis Soestdijk 
organiseerden ze toneelavonden, waarvoor de 
bezoekers moesten betalen. De opbrengst er-
van ging dan onder meer naar het Rode Kruis. 
Met andere meisjes zaten de prinsesjes op de 
Kabouterkring van Soestdijk, waar ze evenals 
andere kinderen allerlei taken kregen, bijvoor-
beeld zeven dagen lang tafel dekken of schoe-
nen poetsen, want een kabouter moet leren 

gehoorzamen en helpen. Later zaten ze op de 
padvinderij. Hun ouders wilden op deze wijze 
het sociale inlevingsvermogen en organisatie-
talent van hun dochters stimuleren en ontwik-
kelen.

Er verschenen al snel fotoboekjes voor de jeugd 
met uitgebreide teksten over het leven thuis, de 
hobby’s en het schoolleven van de prinsesjes, 
waaruit blijkt dat zij graag dezelfde dingen de-
den als hun leeftijdgenootjes. De boekjes heten 
Onze prinsesjes thuis (Amsterdam 1945), Prinsen-
kinderen op school, bij sport en spel (Amsterdam 
ca. 1947) en Bij de prinsesjes in het paleis, op de 
Werkplaats, bij de padvinderij (Baarn ca. 1947). 
Ook weer een nieuw verschijnsel.

De school van Kees Boeke

De koninklijke ouders hadden ook moderne 
ideeën wat betreft het onderwijs van hun kin-
deren. Tot en met prinses Juliana werden Ne-
derlandse stadhouderlijke en koninklijke kin-
deren ten paleize opgevoed en opgeleid door 
gouvernantes, gouverneurs, hoge militairen en 
(hoog)leraren. Koningin Juliana en prins Bern-
hard wilden van deze traditie af. Bovendien wil-
den zij actief en creatief onderwijs voor hun 
dochters. Daarom lieten zij hen aanvankelijk 
naar de lagere (nu: basis-) school van de Werk-
plaats Kindergemeenschap te Bilthoven gaan, 
de school van de bekende pedagoog en on-
derwijsvernieuwer Kees Boeke. Dat leverde in 

De viering van de verjaardag van prinses Irene op 
4 augustus 1945 in Baarn (commons.wikimedia.
org).
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het land vele gefronste wenkbrauwen op, want 
Boeke stond bekend als een zeer progressieve, 
links georiënteerde pedagoog die zijn leerlin-
gen onder meer verplichtte tot huishoudelijke 
werkzaamheden als vloeren aanvegen en ra-
men lappen. De keus van de ouders van de vier 
prinsessen week dus wel heel sterk af van de 
principes en opvattingen van hun voorouders. 
Maar daar trokken die ouders zich weinig van 
aan, totdat koningin Juliana vaststelde dat haar 
dochter Beatrix door Boeke niet meer goed be-
geleid werd. Spoedig daarna verhuisden de ko-

ninklijke kinderen naar onderwijsinstellingen 
in Baarn. Het was dus niet prins Bernhard die 
het besluit nam, zoals door velen altijd is aan-
genomen, al vond hij het naar verluidt maar 
niets dat zijn dochters op de Werkplaats Kin-
dergemeenschap moesten schoonmaken. 

De oprichting van het Incrementum

Koningin en prins wilden hun dochters ook 
middelbaar onderwijs laten volgen en examen 
laten doen, maar hen dan wel laten opleiden 
met geselecteerde kinderen in kleine klassen 
en met meer ruimte voor experimenten en 
zelfwerkzaamheid dan op een reguliere mid-
delbare school. Bedoeling en opzet van zo’n 
kleine particuliere middelbare school waren 

zeer idealistisch. Voor deze school zouden 
geschikte kinderen uit diverse milieus worden 
uitgenodigd. Ze raadpleegden voor dit plan 
dr. J.A. Vor der Hake, de eerste rector van Het 
Baarnsch Lyceum, en twee andere landelijk be-
kende pedagogen, prof. dr. H.W.F. Stellwag en 
prof. dr. M.J. Langeveld, die op Het Baarnsch 
Lyceum had lesgegeven.

In april 1951 startte men met een eerste klas 
middelbaar onderwijs voor prinses Beatrix en 
zes andere meisjes en acht docenten onder 
leiding van de sinds 1948 gepensioneerde dr. 

Vor der Hake. Deze klas werd 
ondergebracht in een van de 
gebouwen, behorende bij pa-
leis Soestdijk. Nadat Vor der 
Hake een maand later plot-
seling overleed, werd drs. G. 
Buringh Boekhoudt, oud-do-
cente Duits aan Het Baarnsch 
Lyceum, bereid gevonden om 
voorlopig de leiding op zich te 
nemen.

Al was de opzet van dit 
schooltje goed doordacht, 
het bleek echter in de praktijk 
niet uitvoerbaar zoiets parti-
culier te doen vanwege aller-
lei wettelijke voorschriften. 

Toch wilden koningin en prins aan hun plan 
uitvoering geven. De voor de hand liggende 
oplossing was dat het schooltje een onderdeel 
werd van Het Baarnsch Lyceum, waar neerlan-
dicus en slavist dr. F.C. Driessen toen de lei-
ding had. Dat gebeurde en een jaar later ver-
huisden docenten en leerlingen naar een villa 
aan de Amalialaan in Baarn, in de buurt van 
Het Baarnsch Lyceum, dat toen aan de Stati-
onsweg in Baarn was gevestigd. Al snel werd 
deze vestiging ‘de grote school’ genoemd en 
het schooltje aan de Amalialaan ging uiteraard 
‘de kleine school’ heten, later werd het Incre-
mentum genoemd.

Vanaf 1 januari 1953 had dr. Sophie Ramondt 
(klassieke talen) de leiding over ‘de kleine 
school’, waar voornamelijk vrouwelijke do-
centen lesgaven. Onder de mannelijke docen-
ten bevonden zich enkele hoogleraren en de 

Kinderboekje over het leven van de vier prinsessen 
(Baarn 1947).
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toenmalige PSP’er A.G. van der Spek (schei-
kunde). Dus dat kon toen: een republikein die 
op een prinsessenschool lesgaf! Ook muziek, 
maatschappijleer, vrije expressie en godsdienst 
werden door mannelijke docenten gegeven. 
Voor sport gebruikte men de sportaccommo-
datie van ‘de grote school’, waaraan ook een 
aantal docenten van ‘de kleine school’ lesgaf. 
Men werkte in bepaalde perioden volgens de 
Daltonmethode met een hulpurensysteem; de 
persoonlijke hulp van docenten was groter dan 
op een reguliere school. Na de komst van prin-
ses Irene als leerling kwam er ook een afdeling 
middelbare meisjesschool (mms) en werden er 
ook jongens toegelaten, die echter altijd in de 
minderheid waren.

Uiteindelijk waren er op het Incrementum 
maximaal 75 meisjes en jongens, verdeeld 
over negen klasjes onderbouw, gymnasium en 
mms. Het schooltje vierde zijn lustra apart en 
hield ook de reünies gescheiden van die van 
Het Baarnsch Lyceum. Op verzoek van enkele 
ouders is het Incrementum na het voortijdige 
vertrek van prinses Christina voortgezet. Na 
het vertrek van conrectrix Ramondt in 1964 
nam drs. J.C. Jongh-Pathuis (wis-, natuur- en 
scheikunde) de leiding op zich. In 1967 werd 
‘de kleine school’ voornamelijk vanwege de 
kosten opgeheven en werden de overgebleven 
docenten (voorzover mogelijk) en leerlingen 
door ‘de grote school’ opgenomen. 

Een uitgebreid programma

Het lesrooster op het Incrementum was zo in-
gericht, dat de prinsessen een betere voorbe-
reiding op hun latere studie en functioneren 
zouden krijgen dan op een gewone middelbare 
school. Er werd veel aandacht besteed aan cre-
atieve vakken als tekenen, pottenbakken en 
muziek en aan maatschappijleer en bijbelken-
nis. Ook werd er veel aan projectonderwijs ge-
daan en men organiseerde tentoonstellingen 
en bazaars. Ze gingen vaak op excursie naar 
onder andere de Jaarbeurs, de Amsterdamse 
havens, Edam en diverse musea. Vooral deze 
excursies trokken de aandacht van persfoto-
grafen, waarop de prinsessen helemaal niet 

gesteld waren, omdat ze als gewone leerlingen 
wilden worden beschouwd.

In de aanloop naar de zomervakantie ging het 
hele schooltje altijd ergens in Nederland kam-
peren. Elk jaar werd een ander deel van ons land 
bezocht, zodat de prinsessen onopgemerkt 
hun land leerden kennen. Men kampeerde ook 
op de landgoederen De Ruy ghenhoek (bij Den 
Haag) en Het Loo van prinses Wilhelmina, die 
de leerlingen liet verwennen met lekkernijen 
zoals manden vol kersen.

Een van de oud-leerlingen schreef later over 
de werkweken: Die schoolkampen, gehouden in 
juli in de laatste schoolweek en dus verplicht, wa-
ren een merkwaardige instelling. Ze vormden een 
absoluut hoogtepunt in het schoolleven maar ze 
bevestigden ook de afzondering waarin we ons be-
vonden. Het was een kamp met een hek er om: in 
die jaren hielden we kamp op het terrein van ‘Huis 
Duinbeek’ bij Oostkapelle, bij ‘De Rips’ in de Peel 
op het terrein van de automagnaat Van Doorne, 
een paar keer op ‘Het Loo’ onder het wakend oog 
van prinses Wilhelmina. Het waren heel mooie 
tijden binnen die hekken en in die grote tenten die 
het leger voor ons had opgezet. 

Trix gaat een mat kloppen voor ‘De Werkplaats’, 
1949. Een foto die nogal wat deining veroorzaakte 
(‘Aanzien 45-50’. Amsterdam 1975).
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Actieve en creatieve prinsessen

Toen Beatrix’ klas in het vierde jaar kwam, wilde 
men een leerlingenbestuur instellen. Er waren 
toen 38 leerlingen over vier leerjaren verdeeld 
en twintig docenten. Gekozen werden: Trix van 
Oranje (praeses), Renée Roëll (vice-praeses), 
Elske Lodder (abactis), Hugo Berghauser Pont 
(quaestor) en Maud van Ommen van Guylik 
(assessor). De overige leerlingen vormden de 
leerlingenbond, maar waren ook lid van de leer-
lingenvereniging van ‘de grote school’.

De vier prinsessen behoorden tot de meest 
actieve en creatieve leerlingen, zeker wat betreft 
toneelspelen en schilderen, vooral Trix was (en 
is) artistiek begaafd. Ze maakte vele illustraties 
voor (kerst)kaarten en programma’s. Ze was 
ook zeer sportief, vooral wat betreft ski-, water- 
en ruitersport. Dat gold ook voor Irene, die ook 

veel gevoel voor poëzie en talen had (en heeft). 
Zij was op school zeer modebewust en droeg 
vaak zelfgemaakte kleding. Soms kregen de vier 
prinsessen allen uit één lap stof dezelfde jur-
ken, wat ze vreselijk vonden! Irene en Margriet 
speelden verdienstelijk toneel en de laatste kon 
al vroeg goed met kinderen omgaan. Marijke 
bleek erg muzikaal; ze schreef voor het school-
tje een scenario voor een poppenkastspel. Ze 
wist al goed wat ze wilde: ze veranderde in korte 
tijd van roepnaam (deze werd Christina) en van 

school (ze ging naar Amersfoort), wat nogal wat 
opschudding veroorzaakte.

Als eerste praeses van het leerlingenbestuur 
deed Trix haar werk erg voortvarend, de meeste 
leeftijdgenoten konden niet zo snel denken en 
beslissen. Ze vond het leuk maar eng om te 
doen en het was natuurlijk een goede oefening 
voor later. Trix stelde hoge eisen aan haar om-
geving, maar ook aan zichzelf. Alles wat dit be-
stuur deed, liep op rolletjes, want de kroonprin-
ses bleek een geboren leidster en organisatrice 
die niet alleen kon delegeren maar alles ook 
goed controleerde.

Dat ervoer ook conrectrix Ramondt, die door 
praeses Trix verzocht werd om een echte naam 
in plaats van ‘dependance’ voor het schooltje te 
bedenken. Na veel gezoek vond de conrectrix 
bij Vergilius ‘incrementum’, dat betekent onge-
veer ‘stekje’, dus een spruit van een oude boom 

(Het Baarnsch Lyceum), 
symbolisch gezien. Er 
werd een prijsvraag uit-
geschreven voor een pas-
send embleem en uit de 
anonieme inzendingen 
werd het ontwerp van Trix 
gekozen. Zij ontwierp een 
ovale ‘penning’ van ge-
bakken klei aan een groen 
(symbolisch voor de 
jeugd) fluwelen lint, die 
door de bestuursleden 
bij feestelijke gelegenhe-
den werd gedragen. Het 
embleem stelt een stekje 

voor met erom heen de tekst: ‘Incrementum IBL’ 
(Incrementum Baarnsch Lyceum).

Het eerste grote werk van het leerlingenbe-
stuur was de organisatie van een najaarsmarkt, 
die ruim f 4700 opbracht! Dit geld werd be-
steed aan studiebeurzen voor jonge vluch-
telingen. Deze markt waarvoor de leerlingen 
zelf voorwerpen vervaardigden en verkochten, 
werd een jaarlijkse traditie. Ook waren er re-
gelmatig tentoonstellingen van artistiek werk 
van leerlingen en elk jaar een gezellige sinter-
klaas- en kerstviering. Voor grote evenementen 
als tentoonstellingen kon men gebruik maken 

Beatrix, Margriet en Irene, klaar om op de fiets 
naar school in Baarn te gaan (puntuit.nl).
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van de aula van ‘de grote school’. Zo smeed-
den de leerlingen en de docenten een goede 
band met elkaar. Creativiteit, zelfwerkzaamheid 
en saamhorigheid blijken ook uit de hartelijke 
afscheidsfeesten, georganiseerd ter gelegen-
heid van het vertrek van de docenten Buringh 
Boekhoudt en Ramondt.

Herinneringen van conrectrix Ramondt 

Hoe was de geest op het schooltje en hoe gin-
gen we met elkaar en speciaal met de prinsessen 
om? Het was de uitdrukkelijke wens van koningin 
en prins, dat hun kinderen nooit anders behan-
deld zouden worden dan andere kinderen. Maar 
dit werd ook heel gemakkelijk gemaakt door het 
viertal zelf, dat niet anders wilde. Mocht er eens 
een enkele medeleerling ‘snobistische’ neigingen 
vertonen en het ‘mooi’ vinden met ze om te gaan, 
dan lag die er al heel gauw uit. Trouwens, ook 
docenten moesten het niet wagen, speciale aan-
dacht aan ze te besteden. Marijke moest door 
haar handicap wél extra aandacht krijgen, maar 
ze heeft er ook altijd het land aan gehad!

Ik geloof dat ze alle vier er veel aan gehad heb-
ben dat hun klasgenoten hun de waarheid zeiden, 
zoals dat onder jongens en meisjes het gewone is. 
Ook van docenten kregen ze graag eens een uit-
brander! En heel veel hebben zij evengoed als de 
andere leerlingen gehad aan alles wat ze zelf bui-
ten het werk op het Incrementum organiseerden: 
toneelvoorstellingen […], cabaret, poppenkast, 
sinterklaasfeest, kerstviering, ‘Grote Avond’ met 
dansen, gezamenlijk kamp vóór de grote vakantie. 
En niet te vergeten: jaarlijkse ‘markten’ voor een 
goed doel, waarvoor honderden mooie en bruik-
bare kunstnijverheidvoorwerpen in allerlei materi-
alen en technieken eigenhandig werden gemaakt. 

Tot slot

Verzuimen voor officiële taken werd de prin-
sessen toegestaan, maar hun huiswerk moest 
dan vaak wel gemaakt worden, anders kregen 
ze een standje van conrectrix Ramondt. In 
1968 vertelde deze aan het dagblad Trouw, dat 
Beatrix met haar klas in 1955 naar Den Haag 
ging om de opening van de Staten-Generaal bij 

te wonen. Zij wilde vanaf de publieke tribune 
wel eens zien, hoe het eraan toeging. De kroon-
prinses nam toen haar schooltas met boeken 
mee en ging meteen na de plechtigheid naar 
paleis Noordeinde om de tijd, voordat de tra-
ditionele rijtoer door Den Haag begon, aan 
haar huiswerk te besteden. Volgens Ramondt 
hebben de prinsessen op school heel hard ge-
werkt, want ze hadden meer te doen dan de 
gemiddelde leerling, maar deden desondanks 
het reguliere eindexamen.

Prinses Juliana, op hoge leeftijd winkelend  
met een vriendin (foto Edwin Jansen).
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Gerard Baar

Hoe een zwaar getroffen dorp zich hervond
Nederhorst den Berg in de naoorlogse jaren

Op 14 april had de bezetter 
de poldergemalen stilgezet 
met de bedoeling alles vrije-
lijk onder water te laten lo-
pen. Toen dat naar hun zin 
niet snel genoeg ging, blie-
zen de Duitsers begin mei 
met behulp van dynamiet 
twee gaten in de dijk van het 
boezemkanaal van de Hors-
termeer. Tegelijkertijd moest 
de dijk van de Vecht aan de 
zuidkant van de Horn- en 
Kuijerpolder het ontgelden. 
Op die vijfde mei stond 
daarnaast al het land aan de 
oostkant van de Vecht vanaf 
Muiden tot Maarssen onder 
water, de gemeente Neder-
horst den Berg echter hele-
maal! Nog meer dan tijdens 
de oorlog waren de bewoners op elkaar aan-
gewezen.

Een precaire situatie

In de Horstermeer bereikte het water in het 
midden van de polder een hoogte van rond de 
2.50 meter. Het dorp zat al een paar jaar tjok-
vol onderduikers en na de slag om Arnhem (in 
september 1944) waren er nog eens 150 eva-
cués uit die stad bijgekomen. De mondjesmaat 
beschikbare ruimte kromp in die laatste dagen 
van de oorlog nog meer, doordat vele Horster-
meerders met hun gezinnen naar het droog ge-
bleven deel van de gemeente waren gevlucht. 

In de Warinschool was een noodhospitaal inge-
richt, omdat het dorp totaal van de buitenwe-
reld was afgesneden. Burgemeester Harinxma 
deelde in een op 11 mei gedateerde brandbrief 
aan de leider van het bureau voor de voedsel-
voorziening te Hilversum mee, dat hij de cen-
trale keuken de volgende dag noodgedwongen 
moest sluiten vanwege voedselgebrek. Er was 
zo goed als niets eetbaars meer voorhanden.2 
Van de voedseldroppings rond 5 mei was wei-
nig in het dorp terechtgekomen.

5 Mei 1945, Nederhorst den Berg één groot eiland. Dit schrijft gemeentesecretaris Krol in 
zijn boek De geschiedenis van Nederhorst den Berg.1 De inwoners hadden weinig tijd om de 
Bevrijding te vieren. Iedereen moest noodgedwongen meteen aan de slag om de schade te 
herstellen die de Duitsers hadden aangericht, voordat ze definitief vertrokken. 

Een kaart van Nederhorst den Berg en omstreken 
rond 1935. De Spiegelweg (geopend in 1949) is 
er ingetekend. De kruisjes op de kaart geven de 
bestrate wegen binnen het dorp aan.
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De enige troost was dat onze bevrijders, de 
Canadezen, toegezwaaid konden worden bij 
Uitermeer. Zij rukten vanuit Bussum over de 
Loodijk op in de richting van Amsterdam. Het 
is maar een paar Bergse jongeren gelukt om 
tijdig bij de Vechtbrug te komen om de tanks 
en de legerauto’s voorbij te zien komen.      

De Militaire Commissie van het district Hil-
versum stuurde een samengestelde vragenlijst 
rond om een indruk te krijgen van de situatie 
in de omgeving. Op 12 mei zonden B en W van 
Nederhorst den Berg de vragenlijst ingevuld 
terug. Er stond onder andere in dat bijna ie-
dereen in de gemeente werkeloos was.  Naast 
de noodlottige inundatie lag ook de wasindu-
strie al vanaf september 1944, ten gevolge van 
de spoorwegstaking, totaal stil. De volksge-
zondheid was niet ongunstig, maar er kwam 
betrekkelijk veel ondervoeding voor, vooral bij 
kinderen. Op de waslijst aan klachten stond 
één pluspuntje: de waterleiding functioneerde. 
Daarentegen was er geen elektriciteit en geen 
enkele mogelijkheid tot vervoer, want de paar 
in het dorp aanwezige vrachtwagens konden 
niet rijden door gebrek aan benzine. Bovendien 
versperden tankgrachten de drie toegangswe-
gen. Er zat niet veel vooruitgang in de situatie. 
Om maar een voorbeeld te noemen: De leider 
van de centrale keuken te ’s-Graveland was er 
op 12 juni in geslaagd in Gelderland groente 
voor de gemeente Nederhorst den Berg te 
kopen. Om die groente hier te krijgen vroeg 
hij aan de burgemeester 50 liter benzine voor 
de vrachtauto van wasserij Franssen, want die 
wilde de groente wat graag voor hem gaan ha-

len. Dat er al tijden schaarste aan brandstof 
heerste, was heel duidelijk te zien. Rond half 
juli stond het hele dorp er zo goed als kaal bij. 
Op de bomen van de oprijlaan van het kasteel 
na, was er bijna nergens meer een boom te 
vinden. Zelfs het bos rondom het kasteel had 
eraan moeten geloven. Begin augustus kregen 
tien mannen toestemming om er de overgeble-
ven stronken te rooien. 

Verslag van een ooggetuige 

Niet alle Horstermeerders waren gevlucht voor 
het water. Sommige bewoners hadden hun toe-
vlucht gezocht op de zolder van het eigen huis. 
Een van hen was tuinder Henk Koster. In zijn 
bewaard gebleven dagboek hield hij bij wat er 
allemaal gebeurde tijdens die zinloze inundatie 
van bijna de hele Vechtstreek, een onderdeel 
van de door de tijd achterhaalde Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Koster begint zijn verslag op 
14 april en eindigt zijn relaas op 28 juni 1945 
met de mededeling dat zijn tuin weer droog 
staat en er bij het gemaal een karper van wel 
dertig pond is gevangen. Met een sloothaak!

Op de dag dat de vijand het gemaal van de 
Horstermeer uitschakelde, zag Henk de bui al 
hangen. Hij begon koortsachtig te redden wat 
er te redden viel, voordat de hele boel onder 
water zou komen te staan. In de gauwigheid 
haalde hij nog aardig wat van zijn gewassen 
uit de grond. Allereerst bracht hij zijn gekuilde 
aardappelen, bieten en worteltjes in veiligheid 
op de schuurzolder. Voor zijn op zondag ge-
rooide prei, zo’n 1000 kilo, vond hij natuur-

Een door de Duitsers met 
dynamiet opgeblazen stuk 

dijk van het boezemkanaal 
van de Horstermeer. 

Het lage dijkje van de 
Meeruiterdijksepolder 

hield het water maar een 
etmaal tegen. Daarna liep 
de Horstermeer veel sneller 

onder. Bij het bruggetje 
op de achtergrond ligt de 

Vechtdijk.
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lijk een koper, want er was nijpend gebrek aan 
voedsel. Met een inderhaast in Ankeveen ge-
leende paard en wagen bracht hij de geiten, het 
varken en zijn uit de grond gehaalde jonge ra-
barberplanten bij ene Janus in veiligheid. Twee 
dagen later wies het water onder een aanwak-
kerende storm zo snel, dat Koster vanwege de 
hoge golven zijn keurig opgestapelde broeira-
men niet meer weg kon halen. Brekend glas en 
bonkend hout hielden hem uit de slaap. De vol-
gende morgen besloot hij een roeiboot te gaan 
huren bij café Neutraal aan de Vecht in Over-
meer, want het kon wel eens een hele tijd duren 
voor alles weer gewoon was. Hoe hij dat bootje 
heeft opgehaald, beschrijft hij niet, wel dat ze 
nu tenminste melk en eten konden halen.3 

Het toppunt van vindingrijkheid

Mijn grootvader had zolderkoeien. Zo noem-
den grotere boeren de op de dijken grazende 
koeien van keuterboeren met te weinig land in 
verhouding tot het aantal koeien dat ze mol-
ken. Laat er nou in die hectische dagen werke-
lijk een koe op een soort zolder hebben gestaan 
in de Horstermeer! Ze stond hoog en droog 
op een door strobalen ondersteund schot. 
Op de zolder van de schuur lag voorlopig 
voer genoeg. De desbetreffende tuinder wilde 
zijn makke koe graag thuis houden vanwege 
haar heerlijke melk. Dat ging een dag of wat 
goed, totdat het water sneller begon te stijgen. 

’s Ochtends tijdens het melken merkte hij dat 
de tijd drong om het beest uit de schuur weg te 
halen. Het kozijn zou al gauw te laag zijn! Zijn 
buren schoten te hulp en binnen een mum van 
tijd lagen er drie met planken aan elkaar getim-
merde schuiten klaar om het beest in veiligheid 
te brengen. De koe liep rustig de middelste 
schuit in en voortgetrokken door een roeiboot 
konden ze met het gevaarte tot aan de dijk van 
de Kortenhoefsepolder komen. Later op de dag 
deelde het beest in ’s-Graveland het gras met 
andere in veiligheid gebrachte koeien.4

De extra hulp kwam van buitenaf 

Nadat de gaten in het boezemkanaal met uit 
Nigtevecht aangevoerde klei waren gedicht, kon 
het malen op 14 mei beginnen. Het gemaal van 
de Horstermeer had net daarvoor weer stroom 
gekregen doch werkte slechts op halve kracht. 
Gelukkig kreeg het ondersteuning van drie uit 
Noord-Holland aangevoerde motorpompen 
die de dag ervoor waren gebracht. Ingenieur 
Van Dalen van Provinciale Waterstaat had er-
voor gezorgd dat ze in Nederhorst den Berg 
terechtkwamen. Hij wist dat er in de tijdens 
de bezetting drooggemaakte Twiskepolder nog 
vier niet meer gebruikte motorpompen ston-
den. Op zoek naar iemand die ze richting de 
Waterlinie zou kunnen brengen, stond hij al op 
6 mei bij een schipper voor de deur die zijn 
motordekschuit had verstopt in het Landsmeer-
derveld. Het schip lag daar overdekt met vuilnis 

De uit het Twiske aangevoerde hulppompen bij het 
gemaal van de Horstermeer (foto J. van Noord, 
Purmerend).

Een van de twee gaten in het boezemkanaal is 
bijna gedicht.
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nauwelijks zichtbaar tegen een vuilnisbelt aan. 
Van Dalen ontdekte de boot en kwam achter 
het adres van de schipper door navraag in de 
buurt te doen. De eigenaar, Van Noord, sprong 
een gat in de lucht. Hij wilde samen met zijn 
zoon Jan liever vandaag dan morgen aan het 
werk. Het opladen van de pompen op meer 
opgetrommelde dekschuiten nam wel een paar 

dagen in beslag. Daarna trok een sleepboot alle 
schuitjes in konvooi naar Amsterdam. Bij het 
Centraal Station kwamen er nog wat vakmen-
sen bij. Het waren autogeenlassers die hun ei-
gen gereedschap en gas-en zuurstofflessen aan 
boord brachten. Toen was de ploeg compleet, 
dus op naar het geïnundeerde gebied. Er zou 
voor kosthuizen gezorgd worden voor de man-
nen die in Amsterdam aan boord waren geko-
men, maar dat was niet goed geregeld. Ze slie-
pen bij een boer in Uitermeer een paar nachten 
in het hooi en omdat ze elke ochtend onder de 
muggen- en vlooienbulten zaten, gingen ze sta-
ken. De mannen kwamen tot een compromis: 
ze kregen een fiets ter beschikking waarmee 
ze iedere avond, met wat etenswaar achterop, 
huiswaarts konden keren.

Jan van Noord, de schipper, voer overal heen 
in het geïnundeerde gebied vanuit Uitermer. Er 
was volop werk aan de winkel, want er moest 
in totaal ongeveer 5.000 ha land drooggemalen 
worden. Hij zat dan hier en dan daar in de kost, 

zonder inwoning, want hij sliep op zijn eigen 
dekschuit. Het weekend bracht hij thuis door. 
Jan moest vandaar nog een paar weken bij het 
gemaal van de Horstermeer aan de gang. Hij 
at dan mee bij Cees Lam, wiens boerderij in 
de Horstermeer nog altijd onder water stond. 
Deze boer was met een deel van zijn grote ge-
zin midden in het dorp ondergebracht in het 

voormalige distributiekantoor, 
De Turf, aan de Voorstraat.  Een 
paar van zijn vele dochters zorg-
den in Ankeveen voor het vee. 
Toch zaten er evengoed genoeg 
eters aan tafel. Als moeder opge-
schept had en er dan ineens nog 
iemand binnen kwam lopen, be-
gon ze heel verbaasd opnieuw te 
tellen! Zo van ‘waar kom jij nou 
weer vandaan?’5

Moeder Lam was lang niet de 
enige die naast haar eigen grote 
gezin meer mensen aan tafel had. 
Aan het ‘probleem’ rond de op-
vang van de evacués uit Arnhem 

en omgeving kwam pas eind oktober definitief 
een einde. De onderlinge kontakten hebben in 
meer gevallen heel lang stand gehouden.  

Het ging niet snel genoeg

Ondanks de hulp van de motorpompen zakte 
het water in de Horstermeer maar met 2 cm 
per dag. Op 26 mei kwam er een grote zand-
zuiger van de firma Blankevoort, met een ca-
paciteit van 200 m3 per minuut, in de Reevaart 
bij het gemaal van de Blijkpolder te liggen. Er 
mocht een gat in de Horstermeerdijk gegraven 
worden, zodat het water uit de Horstermeer 
vrijelijk de Blijkpolder in kon stromen. Door die 
maatregel ging het leegpompen van de Hors-
termeerpolder ineens een stuk sneller. 

Intussen waren burgemeester Harinxma en 
secretaris Krol druk bezig om de terugkeer van 
de evacués voor elkaar te krijgen. Zij zijn daar-
toe op 4 juni met de auto van de burgemees-
ter, voorzien van beschikbaar gestelde benzine, 
naar Arnhem, Renkum en Oosterbeek gereden 
om daar met de autoriteiten te overleggen. Half 

Het water op de Hoofdweg van de Horstermeer 
wordt opgezweept door de noordenwind.
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juni mocht er daardoor voor het eerst een aan-
tal van de vluchtelingen terug naar hun woon-
plaats. 

De man van de zolderkoe, Cor Kroone, had 
uit eigen beweging al op 24 mei mensen uit 
Angeren, die bij hem op zolder inwoonden, 
met hun spulletjes naar de Horstermeerdijk 
gevaren. Kroone reed ten afscheid mee met 
een gereedstaande paard en wagen tot Ame-
rongen. In die plaats stapten zijn evacués over 
op een andere paardenkar. Het afscheid luchtte 
hem ondanks alles op. Toen op 19 juni de weg 
droogviel, besloot Kroone dat te gaan vieren. 
Hij ging met zijn gezin een dagje met paard 
en wagen naar Bunnik om kersen te eten bij 
een tante van hem. Zijn vrouw was er na twee 
maanden met zes kinderen op zolder te heb-
ben gezeten hard aan toe.6 

Vol goede moed verder

Begin juli was de hele Horstermeer eindelijk 
weer zo goed als droog. De boeren en tuin-
ders konden met opruimen beginnen. Het land 
droogde door aanhoudend mooi weer verba-
zend snel op. Zo gauw het dus kon, begon ie-
dereen te spitten om later in het jaar nog wat 
te kunnen oogsten. Na taxatie bleek de geleden 
schade zo’n 1.500.000 gulden te bedragen.

Voordat de tuinders aan de slag konden, was 
er elders in het dorp al het een en ander in gang 
gezet. Van de stilstaande wasserijen kon Vecht 
en Dijk als eerste beginnen, doordat men in 
september 1944 de voorraad kolen op de akker 
had ingegraven. Het bedrijf kreeg ter compen-
satie van zijn gevorderde auto’s een legerauto 
ter beschikking. Helaas ging niet lang daarna de 
ketel stuk. Om de grotere nieuwe ketel goed te 
laten functioneren moest er hals over kop een 
32 meterhoge schoorsteen worden gemetseld. 
Dat kon er ook nog wel bij na alle ellende van 
de afgelopen tien maanden. Eind 1945 waren 
alle wasserijen eindelijk weer volledig in bedrijf.7   

De Amsterdamse Ballast Maatschappij (ABM) 
ging zo gauw het kon verder met het zuigen van 
zand in de Spiegelpolder. In de noordoosthoek, 
tegen de Stichts Ankeveensepolder aan, lag al 
een stort waarop vanaf 1936 tot 1942 zand was 

opgespoten. Doordat het wel tot 1948 duurde, 
voordat de ABM het opgezogen zand naar de 
stadsuitbreidingen van Amsterdam kon afvoe-
ren, ontstond er een heus duinlandschap in 
die hoek. In de zomervakanties was het een 
eldorado voor de Bergse jeugd. De ABM nam 
steeds meer Bergers in dienst, zodat het be-
drijf voor een deel meewerkte aan de oplossing 
van de grote werkeloosheid in de gemeente. In 
De Pijler van 11 maart 1977, het periodiek van 
de Ballast, staat een artikel over de huldiging 
van vijftig jubilarissen uit Nederhorst den Berg. 
Elke werknemer die je sprak toentertijd, toonde 
zich uitermate tevreden dat hij daar werk had 

gekregen. Ze raakten dan niet uitgepraat over 
alle voordelen die het bedrijf hun bood. De 
ABM stond bekend om de betrokkenheid bij 
het wel en wee van haar personeel. Het was 
een echt sociaal bedrijf.8

Marshallhulp? 

Al ver voor de oorlog maakte een deel van de 
tuinders uit de Horstermeer gebruik van jaar-
lijks terugkerende spitters om de grond poot- 
en zaaiklaar te krijgen. In 1946 was dat ook zo, 
want er was toen nog geen sprake van mecha-
nisatie. De enige bloemist in de polder, Johan 
van de Berg, zaaide dat jaar zo gauw het kon 
snijbloemen om daarmee, volgens zijn zoon 
Cor, de Bergse huisvrouwen op te vrolijken. 

Verteller Westland ploegt een stuk grond om in de 
Horstermeerpolder.



187

Zijn broer en hijzelf waren bij het zaterdagse 
uitventen binnen een mum van tijd los.

Vreemd genoeg scheen er in dat jaar toch af 
en toe groente doorgedraaid te zijn! Begin 1947 
kwam, in het kader van de Marshallhulp, een 
aantal tractoren per schip in Nederland aan. 
Volgens Gijs Westland (90 jaar in 2012) uit Nig-
tevecht zijn er vijftig grote en 
kleine tractoren bezig geweest 
om alle onder water gezette 
polders in de wijde omgeving 
weer optimaal geschikt te ma-
ken voor de land- en tuinbouw. 
Op te smalle percelen of bij te 
zwakke bruggetjes zat er niets 
anders op dan twee spaden 
diep te spitten. Maar zo gauw 
het kon, zetten de werkbazen 
Westland en zijn ‘kompanen’ 
in met zwaarder materieel. Op 
de foto (p. 186) is hij met zijn 
trekker in de Horstermeer, on-
der het toeziend oog van twee mannen, druk 
aan het ploegen. Al met al nam de enorme 
operatie voor de hele streek een flinke tijd in 
beslag, want volgens onze tractorbestuurder 
heeft hij wel twee jaar overal geploegd.9

De Spiegelweg
 

Met de infrastructuur rond Nederhorst den 
Berg was het slecht geteld: smalle, hobbelige 
en onverharde wegen. In juli 1946 diende de 
gemeente een aanvraag in voor een paar rub-
beren banden voor de fiets van gemeentesecre-
taris Krol.  Hij kon dan wat comfortabeler op 
weg naar besprekingen in Weesp en Hilversum. 
Vooral naar Weesp fietsen was hem een doorn 
in het oog, want de hoognodige aanleg van 
de Spiegelweg, een geplande afsnijding door 
de Spiegelpolder om de te smalle en bochtige 
Hinderdam te ontlasten, liet nog steeds op zich 
wachten! De benodigde grond was al in 1936 
aangekocht, maar de uitvoering kwam door de 
oorlog op een zijspoor. In samenwerking met 
het polderbestuur slaagde hij er na de oorlog 
in de provincie Noord-Holland te overtuigen 
van de urgentie van die nieuwe verbinding. Die 

ging uiteindelijk overstag, nadat de gemeente 
had beloofd de afgesproken tienduizend gul-
den op de rekening van diezelfde provincie te 
storten. Het benodigde zand was het probleem 
niet, dat lag bij wijze van spreken om de hoek 
bij de stort te wachten. Op 5 september 1949 
mocht zijn zoontje Hans een zilveren schaar op 

een kussen aanbieden aan dr. J. E. baron de Vos 
van Steenwijk, de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland. Hiermee knipte deze magi-
straat onder grote belangstelling het lint door 
waarmee hij de weg opende. De bus van de 
NBM mocht als eerste van de wachtende stoet 
de nieuwe weg op, daarna een hele rits met bloe-
men versierde personenauto’s, gevolgd door 
alle wasserij- auto’s van het dorp. 

Voor het gewone verkeer was de weg naar 
Weesp korter en veiliger geworden. De streek-
bus Hilversum-Weesp hoefde niet meer in het 
centrum van Nederhorst den Berg te keren 
om over Ankeveen naar Weesp te gaan.10 De 
nieuwe weg liep van de Zanderijsluis aan de 
Dammerweg van Weesp naar de Dammerweg 
in Nederhorst den Berg, daardoor was het voor 
al het verkeer gemakkelijker om de provinciale 
weg, de Loodijk, te bereiken.

De inauguratie van de nieuwe gemeentesecretaris 
Krol, naast hem zijn echtgenote. Hij drukte vanaf 
1936 tot 1953 zijn stempel op de ontwikkeling van 
Nederhorst den Berg. Bovendien sleepte hij met B 
en W de bevolking door de oorlog en de jaren erna. 
Achter hem burgemeester Schimmelpenninck.
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De eerste naoorlogse sociale woningbouw 

In 1924 kreeg Nederhorst den Berg voor het 
eerst woningen in de sociale sector. Het be-
trof het in 1980 afgebroken Rode Dorp aan de 
Overmeerseweg dat een stukje in de diepte 
lag vanaf de Overmeerseweg gezien. Aan de 
voorzijde beschikten de bewoners over grote 
moestuinen. Iedereen had in die jaren wel een 
moestuin maar de Rodedorpbewoners hadden 
de luxe dat ze er niet voor op pad hoefden. De 
pas opgerichte Bergse woningbouwverenigin-
gen St. Jozef en Goed Wonen hadden ervoor ge-
zorgd dat deze twintig woningen er uiteindelijk 
waren gekomen.   

De volgende fase van sociale woningbouw 
vond pas plaats in 1948. 
Toen kon Goed Wonen be-
ginnen met de bouw van vier 
dubbele woningen aan de 
Vreelandseweg in Overmeer. 
St Jozef vond in datzelfde jaar 
grond aan het begin van de 
Torenweg om er een dub-
bele woning neer te zetten. 
Op het om de hoek liggende 
JB Plein was plek voor drie 
aan elkaar gebouwde huizen 
schuin tegenover de Willi-
brordkerk. De moestuinen 
waren al wat kleiner!

In de eerste nieuwe straat 
van Overmeer, de Violenstraat (later omge-
doopt tot Kastanjelaan), een zijstraat van de 
Vreelandseweg, verrezen in 1950 aan weerszij-
den zes nieuwe woningen. Vijf daarvan wees 
de gemeente toe aan de wasindustrie voor het 
huisvesten van nieuw aan te trekken arbeids-
krachten. Er kwamen gezinnen te wonen met 
veel dochters uit Groningen en Drenthe. Alle 
meisjes van boven de vijftien jaar waren ver-
plicht een paar jaar bij een van die wasserijen 
te werken. Hier kunt u aan zien dat de blekers, 
naast de boeren, heel wat in de melk te brok-
kelen hadden binnen de dorpsgemeenschap. 
Naar buiten toe timmerden ze aan de weg 
met de slogan Nederhorst den Berg, de bad-
plaats voor uw was. Gedurende de jaren vijftig 

breidde Overmeer gestaag uit, er verscheen 
straat na straat met de hoognodige sociale 
woningen.11

Een geluk bij een ongeluk: de NERA komt  

De Radioverkeersdienst van de PTT zocht in 
1948 naar een gebied met een sterk waterhou-
dende bodem, omdat de nieuw ontwikkelde 
ruitantennes op de zandgrond in de duinen 
bij Noordwijk niet voldeden. Ontvangstation 
Nora in Noordwijk was daardoor ten dode op-
geschreven. In de Horstermeer had Staatsdo-
meinen de helft van haar bezit tijdens de cri-
sisjaren laten herontginnen. Dat land lag aan 
de zuidkant van de polder achter de ‘ringtocht’ 

en strekte zich uit tot aan de Kortenhoefsedijk. 
De Heidemij voerde het werk uit onder auspi-
ciën van de Dienst Uitvoering Werken (DUW). 
Honderden mensen uit het Gooi en omstre-
ken deden daar een paar jaar naar ‘hartenlust’ 
graafwerk in het kader van de werkverschaffing. 
Twee ‘Duwers’ zaten de hele dag fietsen te re-
pareren, zodat de gravers die pech onderweg 
hadden gekregen, toch weer tegen de avond 
fietsend naar huis konden. De bedoeling was 
goed maar het pakte heel anders uit. In plaats 
van droger was het land door die bewerking 
natter geworden, doordat de percelen veel te 
groot waren gemaakt. Het project ging hele-

Het radio ontvangststation ‘Nera’ net na de 
oplevering.
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maal ten onder tijdens de inundatie van de 
Horstermeer in 1940. Het gebied groeide in 
de loop der jaren uit tot een woestenij.12

De PTT kwam in haar zoektocht naar een ge-
schikte bodem bij dit voor de tuinbouw verlo-
ren gegane gebied van Domeinen terecht. Een 
vlak, waterhoudend gebied van 150 bunder, 
dat bovendien al in het bezit was van de staat. 
Hierdoor konden haar plannen wat sneller ver-
wezenlijkt worden. Dit waardeloos geworden 
deel van de Horstermeer kreeg zo een goede 
bestemming.

Toen eenmaal vaststond dat er gebouwd 
kon worden, raakte het hele gebeuren in een 
stroomversnelling. De architect Röntgen was 
op aanvraag al vroeg met tekenen begonnen. 
Zijn ontwerp had de kenmerken van de Weder-
opbouwstijl. Het viel bijzonder in de smaak bij 
de heren die over de bouw van het ontvangsta-
tion moesten beslissen. Voor de ronde prijs 
van een miljoen gulden kwam er een gebouw 
te staan dat waterdicht was en tegen allerlei 
rampen bestand zou zijn. In juli 1948 begon 
de aannemer op de drassige bodem met de 
bouw. Het was een wonder dat burgemeester 
Harinxma thoe Slooten – ondanks al dat ge-
ploeter in de bagger – het modernste radiosta-
tion van Europa al op 14 december 1950 kon 
openen, samen met het voltallige personeel en 
andere kopstukken. De wereld kwam vanaf die 
dag ongezien maar wel gehoord Nederhorst 
den Berg binnen. De burgemeester toonde zich 
trots op het feit dat de PTT besloten had voor 
zijn gemeente te kiezen en bovendien voor 
haar nieuwe vestiging de naam NERA (Neder-
horst den Berg Radio) had gekozen.13 De ge-
meente had zelfs voorgesteld een woonwijk in 
de Horstermeer te ontwikkelen voor het perso-
neel, maar bij navraag wilde niemand naar dat 
verre dorp Nederhorst den Berg verhuizen. Ie-
dereen ging liever in Bussum wonen vanwege 
het feit dat een daar gevestigde ambtenaar in 
een hogere salarisschaal viel. Van het woud aan 
masten is er anno 2020 eentje overgebleven. 
Hij steekt monumentaal een stukje boven het 
door bosschages aan het oog onttrokken ge-
bouw uit.

Emigratie

Toen Stalin in 1948 zijn atoombom kreeg, ver-
kilde de verstandhouding tussen de vier grote 
mogendheden. De Koude Oorlog veroverde 
vanaf die tijd langzaam terrein. De Nederlandse 
regering begon haar bevolking erop te wijzen 
dat het heel lang zou duren voor er welvaart 
zou komen, als we met zovelen bleven. Eerst 
vertrokken de mensen die bang waren voor 
het ‘rode gevaar’, naar respectievelijk Canada, 
Australië of Nieuw-Zeeland. Daarna volgden 

grote gezinnen waarvan de ouders zich een 
betere toekomst voor hun kinderschaar wens-
ten. Die propaganda van de overheid heeft lang 
niet altijd goed uitgepakt. Er zijn emigranten 
geweest, vooral vrouwen, die hun hele verdere 
leven enorme heimwee hebben gehad. Als hun 
mannen net als zij terug wilden, kon dat niet, 
doordat ze te arm waren. In de brieven naar 
huis schreven ze desondanks enthousiast over 
hun nieuwe vaderland om hun familie niet on-
gerust te maken. 

Ook in het dorp sloeg begin jaren vijftig de 
emigratiegolf toe. De eerste emigrant was 
misschien een tuinderszoon die in 1947 al ver-
trok naar de kolonie Holambra, een Hollandse 
kolonie in Brazilië. Een paar van de eerderge-
noemde dochters van Cees Lam emigreerden 
met hun echtgenoten naar Canada.  Maar de 
allereersten die uit de Horstermeer vertrokken, 
waren volgens orale bronnen de tweelingbroers 

Voorstelling over emigratie door de toneelvereniging 
Horstermeer.
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Gert en Wim Strijbis. Die tweeling kreeg vlak na 
de oorlog een oproep voor militaire dienst. Na-
dat ze goedgekeurd waren, gingen ze na een 
korte opleiding scheep naar Nederlands-Indië 
met minstens vijfhonderd lotgenoten. Voor die 
tijd waren ze waarschijnlijk alleen een paar keer 
op familiebezoek in West-Friesland geweest. 
Ineens zaten ze ver van huis in een oorlog die 
Nederland net na de Tweede Wereldoorlog be-
gonnen was tegen de naar onafhankelijkheid 
strevende Indonesiërs. Na de thuiskomst van 
de tweeling konden ze het hier, na alles wat ze 
daar hadden meegemaakt, niet meer vinden. 
Zij waren niet de enigen, vele andere oud-In-
dië-strijders hadden hetzelfde gevoel. Nie-
mand vroeg hun wat, ze moesten zich gewoon 
maar weer aanpassen aan het leven van alle-
dag. De jongens Strijbis beten dus het spits af 
door niet lang na hun terugkeer uit Indonesië 
naar Nieuw Zeeland te emigreren. Ze zijn nooit 
meer terug geweest! 

Aardig wat jongeren, vooral uit de Horster-
meer, volgden hun voorbeeld. Niet alleen om-
dat ze uit grote gezinnen kwamen, maar ook 
omdat het in de polder altijd maar ploeteren 
bleef op niet al te beste tuingrond. Dat ze die 
grote stap aandurfden, was misschien inhe-
rent aan het feit dat hun opa’s in het verleden 
ook al het risico genomen hadden alles achter 
zich te laten om hier een nieuw leven te be-
ginnen. De Horstermeer lag vroeger mijlenver 
weg voor die immigranten uit West-Friesland 
en Friesland. De vereiste moed om het onge-
wisse leven overzee te tarten, hadden de ver-
trekkende kinderen misschien meegekregen 
van hun voorouders die begin twintigste eeuw 
naar Nederhorst den Berg immigreerden.

Tot slot

De in de oorlogstijd deels weggevallen verschil-
len tussen de diverse gezindten en politieke 
overtuigingen in Nederhorst den Berg staken 
de kop weer op. In het dorp had bij de eerste 
naoorlogse verkiezingen tien procent van de 
kiezers op de CPN gestemd. Onder hen wa-
ren vele Horstermeerders die tijdens de oor-
log, naast de gereformeerden, aan het verzet 

hadden deelgenomen. Doordat de Russische 
dreiging toenam, keerde de verzuiling binnen 
het dorp terug.  Iedereen zocht zijn heil weer 
in de kring waar hij of zij zich door opvoeding 
of overtuiging thuis voelde. De eensgezind-
heid gedurende de oorlogsperiode en de paar 
jaar erna verdween, hoewel in mindere mate 
bij de bewoners van de Horstermeer. Volgens 
een paar Horstermeerders was hun polder een 
‘voorbeeld van een nieuwe wereld’. De onder-
linge solidariteit was er altijd al sterker geweest 
dan in de rest van het dorp. Door de gedeelde 
narigheid aan het einde van de oorlog en de 
eerste maanden na de Bevrijding had dat ge-
voel standgehouden.

  
Dit artikel is mede tot stand gekomen door de be-
waard gebleven archiefaantekeningen van de in 2011 
overleden Jan Baar. 
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Adriaan de Boer

Eenvoudige recepten voor magere tijden

‘Culinair’, als term voor thuis nog te munten, 
is het decennium 1945-1955 schraal. Een 
interbellum tussen gebrek na de Bevrijding en 
oog voor uitheems – niet alleen Frans. Tussen 
Kookkunst voor den distributietijd en het 
moderne Margriet kookboek uit 1953. Het duurde 
even voor je weer je ‘dagelijksch brood’ kon 
bakken, maar het ergste leek na mei 1945 voorbij 
zoals de sluikhandel, dubieuze aankopen, het 
improviseren, de rijen voor de gaarkeukens. En 
geen surrogaten meer als hongersauzen, Ersatz-
koffie en -thee, soep van tulpenbol en rode kool 
met plakken suikerbiet.

Het ‘Nationaal Kookboek’ in derde druk.

Huishoudschool, lokaal met 
fornuizen (collectie Stadsarchief 
Amsterdam).
Tot in de oorlogsjaren raad-
pleegde je als gegoede burger een 
vertrouwd, uit de band liggend 
en beduimeld Nationaal Kook-
boek, ‘samengesteld door Ne-
derlandsche vrouwen’. Vaker een 
geregeld bewerkte herdruk uit de 
degelijke sfeer van grootsteeds 
huishoudschoolonderwijs, door 
gelouterde leraressen, Martine 
Wittop Koning en Cornelia Wan-
née. Echo’s van keukenkunde 
uit eerdere eeuwen, van niet de 
eersten de besten: De schrandere 
Stichtsche keukenmeid, De nieuwe 
welervarene Utrechtsche keuken-meid, De volmaakte Gelderse keuken-meyd, Betje de goedkoope keuken-
meid, De welkokende Vriesche keukenmeid en verstandige huishoudster. Overtreffende trap: Aaltje de 
volmaakte en zuinige keukenmeid (met ‘ragoûts’ en ‘Fransche soupen’).
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Rijen voor een gaarkeuken, mei 1945 (collectie Stadsarchief Amsterdam).
In de harde praktijk van de Bezetting kon je meteen terugvallen op een van de (uiteindelijk tien-
tallen) aan de toegenomen schaarste aangepaste oorlogskookboekjes. Profetisch waarschuwt 
Kookkunst voor den distributietijd en ten deele… voor altijd in 1940 alvast voor vooroordeel tegen 
voedingsmiddelen, die ge nooit te voren proefde, of tegen bereidingswijzen, die ge zelf nooit toepaste, 
noch tegen combinaties die ge nooit eerder at. Wees nu in dat opzicht eens geen echte Hollander, doch 
eet al wat u wordt voorgezet. 

Het ‘Electro Kookboek’ voor de moderne huisvrouw 
(’s-Gravenhage 1933).
Thuis werd zelf gekookt, tenzij je een keuken-
meid had. Uit het Electro Kookboek (1933) haal-
den vriendinnen van elektriciteit in de huishouding 
die besloten hadden tot de electrische kookwijze 
over te gaan het recept voor gefarceerde zweze-
rik met zoetzuur van kwetsen of morellen en sta-
ken kennis op over het schenken van wijn. Een 
uitgave van het Centraal Bureau der Vereniging 
van Directeuren van Electriciteitsbedrijven, die 
actiefoto’s lieten opnemen van hulptoestellen 
der toekomst. Electrische voedselmenger, bezig 
met het klutsen van beslag. Je kon lid worden 
van de Vrouwen Electriciteits Vereeniging. 
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Recept voor gebakken vis uit het 
‘Margriet Kookboek’ (Haarlem 1953).
Delftsche Slaolie is voor visch het al-
lerfijnste wat er is!, toch liever géén 
zeebanket. Mia Kok (pseudoniem) 
in 1942, in Koken ... Nu!: Visch gaat 
gauw tegenstaan, dat zal daarom 
hoogstens 2 x in de week in ons 
menu voorkomen. Begin jaren zes-
tig schaft de rooms-katholieke kerk 
de vrijdagse onthoudingsdag van 
vlees af.

Portret van R. Lotgering-Hillebrand (collectie 
Stadsarchief Amsterdam).
In 1940 – het Oorlogskookboek van A. Geurts 
is toe aan een tweede druk – verschijnt Onze 
voeding in distributietijd, van de onvermijde-
lijke R. Lotgering-Hillebrand. In eerste instan-
tie was tijdens de oorlog ook in de grote stad 
nog eten genoeg voor het basisstramien van 
het gros van de inwoners. Soep misschien nog, 
aardappelen, groente, vlees soms, een enkel 
puddinkje. Geen tierelantijnen, meer van het-
zelfde. Weemoed naar delicatessen, maar geen 
honger. De verschraling trad in, nadat met de 
bevrijding van het zuiden belangrijke aanvoer-
lijnen werden doorgesneden. Andere populaire 
titels: Ons dagelijksch brood; goede maaltijden in 
oorlogstijd en Voorschriften en recepten voor de 
keuken in oorlogstijd.
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‘Smakelijk Koken’ (Amsterdam 1952) van C.M. Albach-Heeck.
Van Smakelijk Koken uit 1939 (van mevr. C.M. Albach-Heeck, 
oud-leerares Amsterd. Huishoudschool, in mei 1940 overleden) 
verschijnt in 1952 een slechts weinig gewijzigde derde druk, her-
zien door een collega. Smakelijke gerechten zonder kostbare hulp-
middelen. Advertentiepagina’s voor Maizena Duryea. Maar: De 
hoeveelheid vlees is verminderd met het oog op de gestegen prijs.

Voedseldropping in de omgeving van luchthaven Schiphol. Het verzamelen van de uitgeworpen 
voedselpakketten (collectie Stadsarchief Amsterdam).
Enige verlichting kwam in maart 1945 in de vorm van het Zweedse ‘manna’ – witbrood dat, anders 
dan voedseldroppings van na de wapenstilstand, niet aan parachutes uit de hemel neerdaalde. 
Het meel was met schepen aangevoerd en over 
de bakkerijen verdeeld. Het duurde even voor 
je mondjesmaat met bloem en gist thuis weer 
je ‘dagelijksch brood’ kon bakken, al leek het 
ergste in mei 1945 voorbij: de verdere verschra-
ling, de sluikhandel (een half brood voor 125 
gulden), dubieuze aankopen (gedroogd oud 
koffiezetsel, verrijkt met gemalen schapenkeu-
tels), het improviseren (schuifkaaseconomie 
en restverwerking van resten), de rijen voor 
de gaarkeukens. De surrogaten (crisiscake, 
schijngehakt, lawaaivullingen, hongersauzen, 
Ersatz-fratsen met koffie en thee, soep van ra-
dijsloof, tulpenbol en croûte, rode kool met plakken suikerbiet die je kookte op je laatste brandstof 
en liet nagaren in de hooikist, naast zoete dakhazenpeper). Verlichting door het geleidelijk opheffen 
van de distributie. Koffie ging als laatste van de bon, zeven jaar na de bevrijding.
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‘Eenvoudige Recepten’ (Amsterdam 1948) van Martine Wittop 
Konings.
Wittop Konings’ Eenvoudige Recepten uit 1901 (motto: ‘Met 
nieuwe tijd komt nieuw weten’) bereikt in 1948 de eenenzestig-
ste druk. In een hoofdstukje ‘Ziekenvoeding’ spreekt het van-
zelf dat waar het de voeding van zieken, zwakken, of herstellenden 
betreft, niets mag worden gedaan dan in overleg met de dokter. 
Aansterken met sagowater of gortwater. Of melk en suiker met 
(‘sterke’) koffie aan de kook 
brengen en uitgieten over een 
geklopte eierdooier. 



Het populaire ‘Margriet Kookboek’ (Amsterdam 1953) van 
Marianne.
Op papier wordt het met de moderne keuken menens door het 
Margriet kookboek, onder de paraplu van het gelijknamige Week-
blad voor moeder en kind samengesteld door Marianne, nom de 
plume van C. Voorhuis-Wasser. Ruim formaat, overzichtelijke 
lay-out, niet de aloude met tekst volgepropte pagina’s. Tevens 
krijgt de ambitieuze huisvrouw houvast bij tafeldekken en tafel-
dienen (niet nieuw), maar ook Voorbeelden van Diner-Menu’s. 
Inleidingen en receptuur zijn in de marge verlucht met virtuoze 
lijntekeningetjes (‘rijkelijk’ is een understatement). Het vaste 
koksfiguurtje is een man met toque, illustrator Ies Spreek-
meester blijft onvermeld. Bij ‘chocoladepudding’ vangt de 
kok een ongekleed zwart jongetje in een puddingvorm. Nu 
uiteraard uit den boze!

Marianne’s Margriet kookboek is tevens basiskookboek. Griesmeelpap van de huishoudschool. 
Indische gerechten, run-of-the-mill. Ze geeft evenveel toespijzen (‘gebakken’) als de Nieuw Oost-In-
dië en is met medewerking van de Voedingsraad gul met boter en suiker. Zweempje regio: Fries 
suikerbrood, Westlandse koffietafelschotel. Marianne blikt verder over de schutting. Beetje Franse 
(magere) uiensoep, poularde (gemeste kip) en warempel bouillabaisse van een halve kilo vis door 
elkaar. Maakt niet uit, verse haringen kunnen erbij, en port of madeira. Vleugjes Europees. Spaanse 
rijst met olé van rum en een vanillestokje. Riz à la Condé. Londonderrysoep. Vegetarische (!) zuur-
koolschotel. Scandinavisch appelgerechtje, Zweedse appelpudding, Zwitserse hazelnootkoekjes. 
Deens smörrebröd, Deense vla. Hongaarse goulash. Ice cream soda! Coupe Benelux (vanille-ijs, 
zachte handperen en rood fruit). Geen ressentiment, gewoon Duitse biefstuk, Weihnachtsstolle. 
Onder de H de harde Wener taart, bij S de Sachercake, overig Weens bakwerk onder de W. Mooie 
omweg: tea-time-in Paris-cake (‘Amerikaans recept’). Bij warm en koud drinken de Nikkertjesdrank 
(ai!): suiker tot karamel branden en oplossen in melk. Wijn alleen warm: Bereid deze drank als 
warm, gekruid bessensap, maar vervang het bessensap door rode tafelwijn (b.v. Médoc). 

Filiaal Horn & Hardart Times Square 
New York, rond 1939. Concept van 
‘Automat’.
Kein Trinkgeld, bediene Dich selbst, 
zwanglos, rasch und gut! In Berlijn kon 
je jezelf bereids eind negentiende eeuw 
na muntinworp trakteren op een maal-
tijd, warm of koud. In het electrisch-au-
tomatisch restaurant ‘Automat’. Zehn 
pfennig inwerpen, langzaam een Ber-
liner Weiße tappen. Ertegenover zehn 
Pfennig in de gleuf naast een van de glazen raampjes in de lange, weelderig met glanzend hout-
werk gedecoreerde wand. Vakje openen, gerecht op bord tillen, met je blaadje naar een (sta)
tafeltje. Bij meer trek (Duitsers) herhaal je de estafette. Evenwel deed zich in de ‘kelnerloze gas-
tronomie’ achter de uitbundige Jugendstil-gevel het gemis voelen van intermenselijk contact en 
geroezemoes. Zelfs geen schimmen achter de luikjes. In Amerika kreeg Automat meer voet aan 
de grond. 
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Voor meer variatie raadpleegde men ‘Praktische 
recepten uit andere landen’.
Culinair is de Wederopbouw een surplace, een schraal 
interbellum tussen het afkalven van traditionele eet-
gewoonten en een nieuwe tijd met geuren van hoger 
honing van over de grens. Onveranderd gold wat J. 
Bles-Thuring in 1920 in een vinnig voorwoord stelde 
bij Practische recepten uit andere landen - Variatie in 
’t Menu: Ondanks de vele voortreffelijke kookboeken, 
die steeds herdrukt worden, blijft het dagelijksch menu 
in ’t Hollandsche huisgezin […] van smakelooze een-
tonigheid. De andere landen waren vooral Frankrijk.

Het in 1942 herdrukte Nieuw volledig Oost-Indisch 
kookboek uit 1902 daarentegen is een adembene-
mend breed basiswerk, met onder meer zeventig 
sambals en bijna honderdvijftig kwée-kwées (‘In-
dische gebakken’). M.J. Catenius-van der Meijden schreef het 
voor de belanda met baboe en kokkie in de Gordel van Smaragd en zette netjes Surrogaat boven 
niet-authentieke heimweerecepten voor de expat. Jonge laboebladeren in de Indische boerenkool, 
sesawie vervangt andijvie. Daarvan weer omkeringen in een kort Aanhangsel voor Holland: Voor 
koetjaï gebruike men jonge prij.

Plaatjesautomaat met ‘Tophits van Telefunken en Mercury’ (collectie Stadsarchief Amsterdam).
Gemakseten, kant-en-klaar, fast food, haal je anno 1955 in een pannetje af bij de buurt-Chinees. Je 
koopt een ijsje, at een taartje, een belegd broodje, een slaatje. Je trok een pakje Lucky Strike uit de 
automatiek maar niets warm en eetbaar uit de muur, als de ‘croquette’ (Maria Haezebroeck gaf in 
1848 een recept in De hedendaagsche kookkunst), Maison Febo is nog in ontwikkeling. In 1958 staat 

in de Amsterdamse Kalverstraat een 
eenzame grammofoonplaatjesauto-
maat met Tophits van Telefunken en 
Mercury. In een maanloze nacht stap 
je na sluitingstijd met nadorst en 
trek in de Utrechtsestraat langs de 
donkere contouren van een trekkast 
met platte bruine nylonkousen in de 
laatjes. Evenals de te ontsluiten ‘we-
reldkeuken’ is ‘Alles Warm’ achter 
een luikje toekomstmuziek. 
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Plaat met typisch Hollandse kommen 
tomatensoep.
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ADRIAAN DE BOER (Hongerwinter meegemaakt) was 
tot 2004 verslaggever en redacteur bij de Volkskrant. Met 
collega en latere tv-maker Wouter Klootwijk zette hij de 
kookrubriek ‘Volkskeuken’ op. Als het duo De Boer & De 
Cocq deden zij verslag van opmerkelijke voorvallen in 
de horeca en daarbuiten. Adriaan de Boer schreef onder 
meer een calendarium over eten en drinken, Wat doet die 
kip in het aquarium? (Amsterdam 2007).
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Jaap Groeneveld

Philips breidt uit tussen Vecht en Eem
Het Gooi als het ‘Eindhoven van het Noorden’

De hoofdvraag in het kader van dit themanum-
mer is: Wat was het belang van Philips in – ge-
makshalve – het Gooi voor de Wederopbouw? 
De Wederopbouw, die gewoonlijk wordt be-
grensd tot 1958, ging ook gepaard met de wens 
in de samenleving om dingen anders te doen 
en na vijf jaar stilstand een pad in te slaan naar 
meer welvaart voor meer mensen. Eigenlijk kan 
de periode 1945-1958 voor wat betreft Philips, 
niet los worden gezien van een nieuwe fase van 
ontplooiing van Philips die al omstreeks 1920 
in Eindhoven begon, noch van de grote herori-
entatie die Nederland in de complexe context 
van verscheidene maatschappelijke ontwikke-
lingen doormaakte in de naoorlogse decennia. 

Het begon met lampen

Gerard Philips (1858-1942), werktuigkundig in-
genieur en zoon van een bankier en sigarenfa-
brikant in Zaltbommel, stichtte in 1891 in een 
verlaten weverij aan de Emmasingel in Eindho-
ven met steun van zijn vader de gloeilampen-
fabriek Philips & Co. Zijn zestien jaar jongere 
broer Anton (1874-1951), ruim getalenteerd met 
een grote mate van creatieve handelsgeest, 
ging Gerard vanaf 1895 met enige tegenzin en 
op aandrang van hun vader helpen de lampen 

aan de man te brengen. Anton kreeg de smaak 
te pakken en aan hem is als drijvende kracht 
en door zijn neus voor capabele mensen het 
commerciële succes van Philips, tot zijn terug-
treden als president in 1939, te danken. 

Voor een beter begrip en benutting van fysische 
verschijnselen nam Gerard Philips in 1913 de fy-
sicus dr. Gilles Holst in dienst met de opdracht 

In het werkgebied tussen Vecht en Eem was Philips vertegenwoordigd met drie profit centres 
met een centrale rol in de wereldwijde leiding daarvan, ook met productontwikkeling en 
fabricage. De oudste daarvan was Philips’ Telecommunicatie Industrie (PTI) in Hilversum 
(1918), voortgekomen uit de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF). De tweede was 
– kortweg genoemd – Philips Duphar in Weesp (1935). De jongste tot slot was Philips’ 
Phonographische Industrie (PPI) in Baarn (1946), ook Phonogram genoemd. Nevenvestigingen 
waren er in Huizen en ’s-Graveland. 

Reclameposter voor Philips Arga gloeilampen,
1917-1918, gemaakt door Albert Hahn sr.  

(Philips Company Archives).
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het Natuurkundig Laboratorium (Natlab) op te 
richten.1 Hiermee werden de voorwaarden ge-
schapen om zelf nieuwe ontdekkingen te doen 
en op basis daarvan producten te kunnen ont-
wikkelen. We beperken ons tot die zaken die 
voor dit verhaal van belang zijn.

Met de glas-metaaltechnologie in huis werd 
bij Philips tijdens de Eerste Wereldoorlog aan-
geklopt om te helpen met het vervaardigen van 
elektronenbuizen, die men op dat moment 
niet meer uit Duitsland kon betrekken. Artsen 
vroegen om vervangende röntgenbuizen, waar-
door Philips zich daarop ook toelegde als eer-
ste diversificatie.2 Daaruit is uiteindelijk Philips 
Health care voortgekomen, de tegenwoordige 
kernactiviteit van Koninklijk N.V. Philips. 

Ook in die tijd, in 1917, vroeg de Haagse radio-
pionier ir. H.H.S. Schotanus à Steringa Idzerda 
de hulp van Philips om radiobuizen te maken, 

die heel lang ‘radiolampen’ werden genoemd, 
omdat ze op lampen leken. Daarmee houdt de 
overeenkomst op. In de periode 1923-1928 zou 
Philips zich met nieuwe initiatieven vanuit de 
industriële vaardigheden rond de lampenfabri-
cage verder ontplooien.

Vroege Gooise en Vechtse raakvlakken
Tot 1922 zou het fabriceren van radiobuizen 
een bescheiden bijzaak blijven, maar dat ver-
anderde toen de NSF aanklopte. Anton Philips 
raakte overtuigd van de mogelijkheden van het 
medium omroep en de vele ontvangtoestellen 
die dat in huiskamers zou vereisen. Hij liet zich, 
heel uitzonderlijk voor hem, in 1923 verleiden 
tot een commissariaat bij de NSF.3 Zie verder 
bij PTI hierna.

In 1927 realiseerde Philips voor het eerst een 
rechtstreekse korte golf-radioverbinding met 
Nederlandsch-Indië met behulp van de zender 
PCJJ, waarbij het Natlab en de NSF waren be-
trokken. Daarbij was een grote watergekoelde 
zendbuis het fundamenteel belangrijke ele-
ment. Vanaf 1928 zou de PHOHI vanuit Huizen 
de uitzendingen verzorgen.4 Deze zender laten 
we verder buiten beschouwing, omdat hij in 
1947 werd ontmanteld. Echter, de programme-
ring werd ondergebracht in de Radio Nederland 
Wereldomroep, die op zich als promotiekanaal 
van Nederland meehielp Nederland internatio-
naal op de kaart te zetten.

Ook werd in 1927 gewerkt aan de ontwikke-
ling van de zogenaamde ‘hoogtezon’ (lagedruk 
kwikdamplamp) voor de bestrijding van rachi-
tis (Engelse ziekte) die vroeger veel voorkwam 
door gebrek aan vitamine D en calcium. Bij 
toeval bleek in het Natlab dat door bestraling 
met ultraviolet licht ergosterine in vitamine D 
werd omgezet. Waarschijnlijk heeft contact tus-
sen Anton Philips en Geert van Mesdag, com-
missaris bij Philips en medefirmant van de Ko-
ninklijke Fabriek van Cacao en Chocolade C.J. 
van Houten & Zoon te Weesp, geleid tot de 
oprichting van de gezamenlijke onderneming 
Philips-Van Houten om vitamine D in een pas-
tillevorm aan de man te brengen.5 

Een jongere generatie binnen het college van 
bestuur, onder wie de latere topmannen O.M.E. 

Reclame voor Philips Radio’s met de zingende 
torens van de NSF, ontwerp van Hans Oertle, 1924 
(Philips Company Archives). 
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(Othon) Loupart, ir. P.F.S. (Frans) Otten en mr. 
H.F. (Herman) van Walsum, zorgde met steun 
van Anton Philips in 1928 voor een beleidswij-
ziging. Anton en zijn broer Gerard, die zich ove-
rigens in 1922 had teruggetrokken maar nog 
commissaris was, volgden eerder vooral met 
productvernieuwing, als anderen de richting al 
hadden bepaald. Met de mogelijkheden van het 
Natlab in huis wilde de jonge garde nu zelf met 
nieuwe producten komen en zelfs al werk ma-
ken van een totaal nieuw fenomeen: televisie. 
Holst vond het nog te vroeg. Er zou na een wei-
nig hoopgevend experiment in 1928 pas in 1935 
serieus werk worden gemaakt van televisie met 
een proefzender in Eindhoven.6 Pas in 1951 zou 
de televisie zich in Nederland ontplooien vanuit 
Studio Irene in Bussum, waarbij PTI nauw was 
be trok ken. 

In 1928 stapte Philips in de fabricage van gram-
mofoons. Men combineerde die met radio’s tot 

fraaie meubels, door een samenwerking aan te 
gaan met de Britse Columbia  Graphophone Co. 
Ltd. Uiteindelijk zou Philips zelf in 1946 ook de 
fabricage van grammofoonplaten ter hand ne-
men na de overname van Hollandsche Decca 
Distributie N.V., die overigens de opnamestu-
dio van de NSF in de Hof van Holland in Hil-
versum gebruikte. 7 Dit werd de opstap naar PPI 
en Phonogram.

Nieuwe start in 1946
De bezetting van Nederland en de oorlogshan-
delingen zouden een zware wissel trekken op 
het bedrijf. Na de bevrijding en de eerste peri-
ode van puinruimen en herstelwerkzaamheden 
werd in 1946 de draad weer opgepakt. Dat jaar 
was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis 
van Philips. 

In het voorjaar van 1946 werd besloten tot een 
herstructurering van het concern in Hoofd-Indu-
striegroepen (HIG’s), die oppervlakkig te verge-
lijken zijn met productdivisies. Daaronder viel in 
elk geval al die voor telecommunicatie. In april 
van dat jaar werd ook besloten tot een statuten-
wijziging, waarbij het doel van de onderneming 
werd uitgebreid met: Ter behartiging van de belan-
gen van alle bij de vennootschap betrokkenen zal zij 
streven naar een welvaartspolitiek op langen termijn 
en naar een maximaal nuttige werkgelegenheid. 
Frits Philips had in 1941 al de toezegging aan de 

vakbonden gedaan om 
op termijn te komen tot 
een Collectieve Arbeids-
overeenkomst (CAO). 
Het zou echter nog tot 
1949 duren, maar toen 
was er dan ook een vorm 
gevonden die model zou 
staan voor de Neder-
landse industrie. Voor 
die tijd had het bedrijf 
onder zijn vader en oom 
de arbeidsvoorwaarden 
eenzijdig vastgesteld. 
President Frans Otten 
en zijn zwager en vice-
president Frits Philips 

stonden een minder paternalistische aanpak 
voor. Het bedrijf had al een traditie opgebouwd 
van goede zorg voor het personeel. De vooruit-
strevende familie Philips, Anton voorop, wilde 
beslist niet horen bij de ‘fabrikant-uitbuiters’, 
zoals hij die zelf noemde.

De eigengereide vooroorlogse houding, die 
samengevat kan worden in Antons woorden Ze 
zullen weten wie ze voor zich hebben, werd ver-
laten. Teneinde de relatie met de overheid te 
verbeteren werd in Den Haag in 1946 een per-

Een vergaande kant van Philips’ sociale zorg: 
zuigelingenzorg van ‘babyboomers’ bij PTI in 1947.
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manent Directiebureau ingericht. Ook de over-
heid realiseerde zich dat ze Philips nodig had 
als hoogwaardig technologisch bedrijf met zijn 
Natlab en als exporteur van navenante artike-
len. Dat gold ook voor bewapening (Hollandse 
Signaal) en kernenergie. De situatie op het fi-
nanciële vlak was ook drastische gewijzigd. Kon 
het bedrijf voor de oorlog met matige maar ze-
kere dividenden zijn eigen uitbreiding financie-
ren, daarna werd het afhankelijk van externe 
financiering.8

Tijdens de besprekingen in 1948 van de Raad 
van Bestuur over het artikelbeleid wist Loupart 
als de hoogste commercieel verantwoordelijke 
van Philips de andere leden ervan te overtui-
gen, dat niet alleen producten gemaakt moes-
ten worden die in het Natlab waren ontwik-
keld, maar ook commercieel kansrijke andere 
producten. Daaronder waren die met betrek-
king tot het huishouden zoals huishoudelijke 
apparaten, maar ook de muziekdragers (zie 
PPI) kan men hiertoe rekenen. Loupart zou 
in 1947 ook de farmacie een kans geven (zie 
Duphar).9 

Philips’ Telecommunicatie Industrie

De NSF als bakermat van de Gooise media
Ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog was 
er behoefte ontstaan aan een nationale indu-
strie voor radioapparatuur. Op initiatief van een 
achttal grote rederijen, de Bataafsche Petro-
leum Maatschappij (opgegaan in Shell) en Ra-
dio Holland als afnemer en verhuurder van ra-
dioapparatuur, werd op 27 februari 1918 de NSF 
opgericht in het Scheepvaarthuis in Amsterdam. 
Kort daarna zou de Britse Marconi Wireless ook 
instappen als leverancier van kennis en licen-
ties. Antoine Dubois (1887-1956) werd directeur 
en zou de drijvende kracht worden achter de 
publieksomroep. 

Na tijdelijke huisvesting in Hilversum aan 
de Groest en Langgewenst werd in 1921 op 
de heide aan de Jan van der Heijdenstraat de 
nieuwe fabriek geopend. Het bedrijf liep in de 
eerste jaren moeizaam. De noodlijdende NSF 
fabriceerde door gebrek aan orders ook andere 
zaken (o.a. zelfs fietsen) om inkomsten te gene-
reren en de mensen aan het werk te houden. In 

Leeggeroofde fabriekshal van NSF in 1945.



1923 werd Anton Philips door de nood-
lijdende NSF gevraagd daar com-
missaris te worden. Dat leidde 
tot overname met het doel er 
de eerste eigen Philips ra-
dio’s aan de lopende band 
te maken en de verkoop 
van radio’s op gang te 
brengen, voordat de gi-
gantische radiofabriek 
in Eindhoven (Strijp) 
tot stand kwam.10 Daar-
naast maakte de NSF 
ook eigen ontvangers 
en andere professionele 
radioapparatuur.

In 1923 begaf de NSF 
zich, na het experiment met 
een beurszender vanaf 1920, 
met proefuitzendingen op het 
pad van de publieke omroep. Dit 
moest de vraag naar radiotoestel-
len en bouwpakketten aanzwengelen. 
Het nog beperkte zenderbereik werd vergroot 
door twee grote masten met een draadantenne 
daartussen, die Anton Philips in 1924 schonk. 
De NSF werd landelijk beroemd door de ‘zin-
gende torens’. Ze zouden tot de meidagen van 
1940 het silhouet van de fabriek aan de Jan van 
der Heijdenstraat bepalen. Door de hier aanwe-
zige zendinstallaties vestigden zich in Hilver-
sum de verzuilde omroepverenigingen, waar-
door Hilversum de ‘Mediastad van Nederland’ 
is geworden.11

Het personeelsbestand van de NSF steeg 
van circa honderd in 1926 naar bijna tweedui-
zend in 1930. De crisis daarna veroorzaakte 
een grote dip, maar van 1932 tot en met 1944 
verdubbelde het personeelsbestand gelijkmatig 
van circa 1200 naar bijna 2500. De gebouwen 
aan de Jan van der Heijdenstraat breidden zich 
navenant uit, zelfs met een nieuwe hal die in 
1942 klaarkwam.12

NSF op een glibberig pad door WO II
De NSF werd als leverancier van militaire en 
professionele radioapparatuur na de Duitse 
inval direct gekoppeld aan de Wehrmacht voor 

de levering van zulke 
apparatuur. Het bedrijf 
probeerde onder leiding 
van directeur J.G.E. Gies-
kes (1888-1974) zoveel 
mogelijk mensen binnen 

te halen en te houden in 
verband met de kriegswich-

tige Produktion, zodat ze 
niet naar Duitsland hoefden. 

Dit was geheel in lijn met de in-
structies die door de uitgeweken 

concernleiding waren gegeven. Zo zijn 
750 mensen uit handen van de Arbeitseinsatz 
gehouden.

Bij de NSF werd bijvoorbeeld twee jaar lang 
aan een order gewerkt voor 1500 Telefun-
ken-ontvangers, die in 1943 onafgewerkt naar 
Berlijn werden gestuurd en daar direct naar 
de schroothoop konden als onbruikbaar.13 Een 
latere Verwalter gaf eigenlijk een onbedoeld 
compliment met de constatering dat de Duitse 
beheerder als tegenspeler tegenover een zeldzame 
massa samengebalde intelligentie staat in de kring 
van hogere Philips-beambten.14

De fabriek was ook een bron van materiaal 
voor zenders en ontvangers voor de illegaliteit. 
Vooral de fluit die ging voor het luchtalarm, 
gold als de ‘gapfluit’; het personeel stroomde 
dan oncontroleerbaar naar de hei met mede-
neming van belangrijke spullen.15 Studiotechni-
cus Jaap van den Hul van de opnamestudio in 
het hotel Hof van Holland zat diep in het verzet 
en was leider van een groep met geheime zen-
ders. In de studio zat sinds 1942 het Leading 
Station voor de regio verborgen, nota bene on-
der de neus van de Abwehr (Duits contraspio-
nage), die het hotel had bezet. Met Van Hul liep 

Ir. H. Furstner, vanaf 1945 directeur en 
van 1949 tot 1957 directievoorzitter 

van de PTI, toont omstreeks 
1954 een negistor-unit van het 

nieuwe transmissiesysteem 
naast een oude NSF-radio 
(Streekarchief voor Gooi 
en Vechtstreek, collectie 
J. Stevens).
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het helaas toch nog slecht af, want de zender 
werd alsnog ontdekt.16

Vanaf september kon de fabriek niet meer 
draaien door gebrek aan elektriciteit. Deze werd 
in de maanden daarna leeggeroofd door Duitse 
‘sleepkevers’. Het personeel werd op wachtgeld 
gezet, dat met kunst- en vliegwerk werd gere-
geld. In de leeggeroofde fabriek bleek later zelfs 
een groot deel van de bekabeling verdwenen, 
maar het ketelhuis was nog intact. De eerste 
gedachte aan ‘wederopbouw’ ging uit naar de 
eigen fabriek. Met spullen uit een onderschept 
transport, een enkele achtergelaten machine en 
door werknemers thuis in zekerheid gebrachte 
gereedschappen werd met een be-
perkt aantal werknemers eind mei 
1945 een begin gemaakt met de op-
bouw van het bedrijf. Met de groei 
van de gaandeweg heringerichte werk-
plaatsen keerden de 1700 vooroor-
logse werknemers in dienst terug, de 
laatste wachtgelder in januari 1946.17 

Helaas hebben 34 medewerkers, 
onder wie acht verzetsstrijders, de 
oorlog niet overleefd ten gevolge van 
vijandelijkheden. De namen van de 
verzetsmensen staan ter herinnering 
op een gedenkplaat die in 2008 is ver-
plaatst naar de begraafplaats Gedenk 
te Sterven in Hilversum, maar helaas 
vanwege het brons is gestolen.

NSF wordt PTI
Tijdens de oorlog had de concerndi-
rectie, die naar New York was uitge-
weken, al besloten dat de NSF zou 
worden uitgebouwd tot het centrum 
van de Hoofd-Industriegroep (HIG) 
Philips’ Telecommunicatie Systemen (PTS), 
met als hoofdkantoor de vestiging in Hilver-
sum. Later zou daar ook Defensie aan worden 
toegevoegd (HIG TDS) met de overname van 
Hollandsche Signaal in Hengelo. Omdat de 
oude naam van de NSF niet meer de lading 
dekte, werd deze in 1947 gewijzigd in N.V. Phi-
lips’ Telecommunicatie Industrie (PTI).18 

In januari 1946 besloot de regering dat Philips 
de geconfisqueerde Siemens Zwakstroomafde-

ling in Den Haag kon overnemen. Hier wer-
den Siemens telefoniesystemen gefabriceerd, 
die ook bij de PTT (destijdse voorganger van 
KPN) gebruikt werden. De in Den Haag geves-
tigde fabriek werd eerst ingeschakeld om be-
schadigde systemen helemaal te reviseren. De 
zogenaamde F- en Teka-systemen werden ook 
nagebouwd voor vervanging en uitbreidingen. 
Onderdelen daarvoor werden in de metaalwa-
renfabriek in Hilversum geproduceerd. Onge-
veer 70 procent van de openbare telefooncen-
trales waren van het Siemens F-systeem en 
vele waren beschadigd. Het snelle herstel en 
de nalevering daarvan als kopie voor uitbrei-

ding en nieuwbouw door PTI kunnen worden 
beschouwd als een directe bijdrage aan de lan-
delijke wederopbouw en het herstel van de na-
tionale economie. 

Om op de telefoniemarkt in Nederland te kun-
nen meespelen stond PTI voor de uitdaging een 
modern automatisch telefoniesysteem te ont-
wikkelen dat moest concurreren met enkele ge-

Behelpen in de ‘Studio Irene’ in Bussum omstreeks 
1953.
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vestigde en ervaren leveranciers. Dat is gelukt 
met het UR49-systeem, dat staat voor ir. J.M. 
Unk (later hoogleraar te Delft) als uitvinder 
van de roterende snelkiezer U45 en dr. ir. N. 
Rodenburg (latere president van Philips), die 
dit systeem in 1949 definieerden. Na een lange 
ontwikkeltijd werd in 1954-1955 in de sector 
Winschoten een netwerk van een aantal centra-
les aangelegd met 4600 nummers. Dit was nog 
een bescheiden aantal om de werking met wei-
nig risico in de praktijk te testen. Het ging goed 
en met enige aanpassingen tot UR49a werd het 
systeem op grote schaal in Nederland uitgerold. 
De assemblage van telefoniecentrales van PTI 
heeft nauwelijks in Hilversum plaatsgevonden, 
maar vooral in Den Haag en voor bedrijfstele-
fonie later ook in Hoorn en het buitenland. De 
ontwikkeling heeft altijd in Hilversum plaatsge-
had. Eerst tijdelijk aan de ’s-Gravelandseweg en 
later in de uitdijende nieuwbouw aan de Jan van 
der Heijdenstraat. 19

De in Eindhoven opererende afdeling Lijn-
telefonie (later Transmissie), die in 1939 een 
doorbraak had met een belangrijke exportorder 
naar Australië voor een draaggolfverbinding 
over kabel, werd begin 1946 van Eindhoven 
naar Hilversum verplaatst. Dit product met 
lijnversterkers (nog met elektronenbuizen) was 
sterk verwant aan de radiotechniek. De moge-
lijkheden tot miniaturisatie van deze systemen 
met behulp van onderdelen op basis van het 
door Philips ontwikkelde hoogwaardige ma-
teriaal Ferroxcube heeft PTI wereldwijd met 
deze transmissiesystemen een leidende rol be-
zorgd.20 Dat leidde ertoe dat het Amerikaanse 
bedrijf AT&T, met zijn vermaarde Bell Labs, in 
1983 alleen een joint venture voor telefonie aan 
wilde gaan met Philips als ook Transmissie van 
PTI daaraan werd toegevoegd.21

De radiotak werd voortgezet met professio-
nele radioapparatuur, van mobilofoon tot grote 
zenders aan toe, voor civiele en militaire toe-
passingen. Daaraan toegevoegd werden ook ra-
dar en draaggolftelefonie via straalzenders. En-
kele voorbeelden: in 1953 kreeg PTI de opdracht 
om het havenradarsysteem langs de Nieuwe 
Waterweg te installeren, dat in 1955 werd opge-
leverd en uniek was in de wereld, Nederlandse 

kruisers werden uitgerust met radarsystemen 
van PTI en deelname aan ruimtevaartprojecten 
kwam later ook voor.22 

‘Studio Irene’, de geschiedenis herhaalt zich
PTI raakte direct betrokken bij de daadwerke-
lijke introductie van televisie in Nederland. De 
verzuilde omroep en de even verdeelde politiek 
treuzelden over de besluitvorming ten aanzien 
van de introductie van dit nieuwe medium. An-
dere landen waren al verder en Philips wilde 
ook door in Nederland. Begin 1951 kreeg de PTI 
de gelegenheid de hand te leggen op het oude 
Nederlandse Hervormde kerkje in Bussum. De 
toren werd verhoogd tot een straalzendermast 
voor de verbinding met Lopik en het gebouw 
werd ingericht tot een kleine studio. PTI ont-
wierp toen de volledige inrichting met camera’s 
en andere techniek. Philips leende deze studio, 
Irene genoemd, uit aan de publieke omroepen 
voor hun toen nog twee wekelijkse uitzendin-
gen. In 1953 droeg Philips de studio over aan 
de NTS, de Nederlandse Televisie Stichting en 

Een affiche voor vitamineproduct Actifral van 
Philips-Roxane c.q. Duphar (Philips Company 
Archives).
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voorloper van de NOS en NPS, die hem nog 
tot 1983 zou gebruiken.23 PTI in Huizen bouwde 
de tv-zenders die in verschillende delen van het 
land werden opgesteld. 

In Argentinië haalde PTI in januari 1952 een gi-
gantische order binnen voor een landelijk radio- 
telegrafienetwerk. Dit is hoogstwaarschijnlijk 
mede te danken aan de roemruchte handels-
missie waaraan prins Bernhard in 1951 deelnam. 
Het in samenwerking met PTT ontwikkelde pro-
duct TOR (telex over radio) zou jarenlang een 
succes zijn. Omdat in Hilversum de ruimte te 

beperkt was om alle activiteiten onder te bren-
gen, werd in 1953 de industriegroep Radio & 
Radar ondergebracht in nieuwbouw langs de 
Havenstraat in Huizen. 

Aan dat telegrafieproject zat ook een schakel-
technische kant voor het leggen van verbindin-
gen en het tijdelijk opslaan van telegrammen. 
Dat vakgebied zou uiteindelijk PTI op com-
putergestuurde telegrafiecentrales (DS714) 
brengen die rond 1970 zeer succesvol waren 
in de toepassing voor een luchtvaartboekings-
systeem en weerberichtensysteem. Die kennis 
kwam later ook weer ten goede aan de compu-
tergestuurde telefoniecentrale PRX die een ro-
buust en succesvol product zou worden en in 

grote delen van Nederland werd toegepast, met 
enkele zeer grote exportorders tot gevolg.24 We 
dwalen af naar het heden, maar dit laat zien dat 
het bedrijf belangrijk was voor hooggekwalifi-
ceerde technische werkgelegenheid in het Gooi.

Philips-Van Houten wordt Duphar

Zoals al vermeld, werd door het contact tussen 
Anton Philips en Geert van Mesdag, directeur 
van C.J. van Houten & Zn in Weesp en sinds 
1914 commissaris bij Philips, op 20 mei 1930 

een gemeenschappelijk bedrijf opgericht: N.V. 
Pharmaceutische Productiemaatschappij Phi-
lips-Van Houten, kortweg Philips-Van Houten. 
Het vitamine D houdende preparaat, dat bij 
Philips in Eindhoven werd gemaakt, werd bij 
van Van Houten in Weesp verwerkt in choco-
lade-omhulde pastilles. Het middel werd op de 
markt gebracht als Dohyfral. Verder onderzoek 
en ontwikkeling op het gebied van vitamine D in 
het Natlab leidde vooral ook tot een vorm van 
Dohyfral als supplement in diervoer. 

Toen investeringen nodig waren voor uitbrei-
ding van de activiteiten met vitamine D

3
, insu-

line en adrenaline, verkocht Jaap van Mesdag 
(zoon van Geert) in 1935 Van Houtens deelne-

De gebouwen van Philips-Roxane ‘Duphar’ in Weesp in 1953. Op de achtergrond de oude  
vitaminefabriek, vooraan typische Philips nieuwbouw uit de jaren vijftig (Philips Company Archives).
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ming voor zestigduizend gulden aan Philips. 
Van Van Houten werd een niet gebruikt gebouw 
overgenomen, het tegenwoordige rijksmonu-
ment De Vitaminefabriek, en de Eindhovense 
productie werd naar Weesp overgebracht, even-
als het Amsterdamse verkoopkantoor. De voor-
malige Natlab-onderzoeker dr. E.H. Reerink 
werd algemeen directeur en E.P. van Marken 
verkoopdirecteur. Het bedrijf behield nog wel 
zijn oude naam. Er zouden later nieuwe gebou-
wen in Philips-stijl verrijzen op het eigen terrein 
langs de Gooilandseweg (N236).25

Herkansing voor een ‘prutszaakje’
Philips-Van Houten werd in 1941 voor 47 pro-
cent aandeelhouder van N.V. Roxane in Olst, 
dat insuline en leverpreparaten produceerde. In 
1946 nam het bedrijf N.V. Physica in Amster-
dam, fabrikant van bestrijdingsmiddelen, over 
van diervoederbedrijf Trouw & Co. Dat was ei-
genlijk om de productieruimte aan de Uilenbur-
gerstraat in Amsterdam te doen, maar zo kwam 
Philips-Van Houten ook in de productie van be-
strijdingsmiddelen terecht, die een derde poot 
van het bedrijf zou worden. 

Anders dan bij de NSF was Philips-Van Hou-
ten vrijwel ongeschonden de oorlog doorgeko-
men. Verkoopdirecteur Van Marken legde er 
eer in werknemers uit handen te houden van 
de Arbeitseinsatz door het belang voor de ge-

zondheidszorg en Philips 
als Rüstungsindustrie te be-
nadrukken, wat hem steeds 
weer gelukte. Aan het eind 
van de oorlog was de voed-
selsituatie slecht. Doordat 
mosselvlees werd gebruikt 
voor de extractie, werd 
het afval een belangrijke 
voedselbron. Ook werd vi-
tamine D, vermengd met 
meel en suiker, aan het per-
soneel verstrekt.

De uitgeweken concern-
directie in New York heeft 

destijds overwogen om Philips-Van Houten 
over te doen aan Organon (Oss). Een door 
Reerink en Van Marken opgesteld vijfjarenplan 
werd in 1947 besproken door de Raad van Be-
stuur. Vicepresident Loupart wilde dat pruts-
zaakje nog een kans geven. Reerink was een 
wetenschapper en geen koopman. Loupart 
vond een geschikte verkoopdirecteur in de per-
soon van J.W.M.J. Boost. Hij schreef een nieuw 
‘drie-zuilen-plan’ op basis van de centrale doel-
stelling: ‘Voor de gezondheid van mens, dier 
en plant’. Met enige aarzeling keurde de Raad 
van Bestuur het plan goed en als uitvloeisel 
daarvan werd de hoofdindustriegroep Farma-
ceutisch-chemische Producten Philips-Roxane 
opgericht om er een grote onderneming van te 
maken.26

Vreemde eend Duphar slaat de vleugels uit
In Nederland fuseerden in 1949 de drie eerder 
genoemde bedrijven tot N.V. Philips-Roxane 
Farmaceutisch-Chemische Industrie ‘Duphar’, 
onder directie van Boost (voorzitter), Van Mar-
ken (verkoop) en Reerink. Duphar – afgeleid van 
Dutch Pharmaceuticals – zou pas vanaf 1958 als 
merknaam naar voren worden geschoven.27

Verscheidene samenwerkingsrelaties werden 
na 1951 aangegaan om toegang te krijgen tot 
kennis en het vermarkten van eigen producten. 
In dat jaar werd ook het landgoed Boekesteyn 
in ’s-Graveland aangeschaft om te dienen als 
proeftuin met een boomgaard voor gewas-
bestrijding en een pluimveeproefbedrijf.28 

‘Hoog Wolde’ in Baarn omstreeks 1960, anno 
2020 geheel vervangen, maar het koetshuis 
(rechtsboven) bestaat nog (collectie A. Pruijssers).
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 Philips-medewerkers in het Gooi konden hier 
in de herfst letterlijk de vruchten van plukken. 
Voor schappelijke prijzen konden appels per 
kist worden gekocht. Ik heb er rond 1980 kisten 
vol Coxen weggehaald als wintervoorraad. Som-
migen vonden dat maar eng, producten van 
zo’n proeftuin. Op 15 november 1952 werd een 
grote proef gedaan met vaccinatie tegen griep 
(influenza) bij verscheidene grote bedrijven on-
der leiding van het Instituut voor Preventieve 
Geneeskunde in Leiden; Philips-Roxane leverde 
als enige Europese bedrijf de vaccins.29

Duphar zou steeds een vreemde eend blij-
ven in de vijver van het Philips-concern, maar 
verwachtingen ten aanzien van een symbiose 
tussen elektronica en (bio)chemie deden nog 
lange tijd de balans doorslaan naar niet afsto-
ten. In elk geval kon gebruik worden gemaakt 
van de wereldwijde verkoopkanalen van Philips. 
Duphar en PTI richtten voor dat doel zelfs eind 
1953 samen N.V. Philips Midden-Oosten op.30 

Al die initiatieven leidden ertoe dat het bedrijf 
groeide: In Weesp was in 1960 een zware ont-
wikkelingsafdeling met 367 personeelsleden, 
onder wie 57 academici. Daarnaast was er ook 
fabricage op bescheiden schaal, maar aantallen 
zijn niet bekend. Duphar zou doorgroeien tot 
circa 1850 medewerkers, van wie circa 1200 
in Weesp in 1972. Het bedrijf was daarmee de 
grootste werkgever van Weesp.31 De fabriek van 
Van Houten Cacao zou door een nieuwe eige-
naar in 1971 worden gesloten.

Hoge researchkosten belastten de winstge-
vendheid van Duphar zwaar. Ondanks de hon-
derdvoudige omzetstijging in 18 jaar tot 1966 
bleef de winstgevendheid achter. Uiteindelijk is 
het bedrijf in de etalage gezet. In 1973 ketste 
een overname door het bedrijf DOW Chemical 
nog af door grote weerstand bij de werknemers-
organisaties, maar in 1980 volgde de overname 
door het Belgische Solvay & Cie met goedkeu-
ring van de Ondernemingsraad.32

Philips Phonographische Industrie

In 1942 deed zich de gelegenheid voor om de 
Hollandsche Decca Distributie N.V. over te ne-
men. De Amsterdamse bankier Wim van Zoe-

len, die 90 procent van de aandelen bezat in 
het bedrijfje van zijn jazzminnende zoon Henk, 
wilde wel van de aandelen af, nu de zaken nog 
goed gingen. Op dat moment was er namelijk 
geen import van Engelse en Amerikaanse mu-
ziek. Ondanks de opgelegde culturele beperkin-
gen floreerde het bedrijf hierdoor in de oorlog.33 

Frits Philips regelde in 1942 met de familie-
bank Fred. Philips in Zaltbommel om de aan-
delen op te kopen, met de optie voor Philips 
als bedrijf ze in 1946 over te nemen, hetgeen 

toen ook gebeurde. Dit werd zo geregeld om 
bemoeienis van de Duitse Verwalter te voorko-
men. Hiermee zette Philips de eerste schreden 
op de weg naar eigen productie en distributie 
van Decca-grammofoonplaten en van eigen op-
namen. Van Zoelen bleef directeur.34

De platenperserij van Decca Distributie stond 
altijd in Amsterdam, maar werd begin 1949 ver-
plaatst naar nieuwbouw in Doetinchem. Het 
kantoor en de distributie bleven in Amsterdam, 
de opnamestudio bleef in Hilversum.35 Deze 
provisorisch verbouwde opgegeven schouw-
burg van Hof van Holland, met al zijn oude or-
namenten, bleek een uitstekende akoestiek te 
hebben: De studio zal bijna een kwart eeuw lang 

‘Farewell Blues’, de laatste serie geperste 
grammofoonplaten uit de laatste platenfabriek van 
inmiddels ‘Polygram’ aan de Torenlaan in Baarn in 
juli 1997 (collectie A. Pruijssers).
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met afstand de belangrijkste platen-
studio van het land blijven, ... een 
instituut op zich.36 

De Oranjegezinde Van Zoelen 
wist met een rijksopdracht voor 
vijftig platen Zeven eeuwen Neder-
landsche muziek twee medewer-
kers uit handen van de Arbeitsein-
satz houden, maar ook traineerde 
hij de zaak met allerhande voor-
wendselen. De opname-activitei-
ten schiepen waarschijnlijk ook 
de mogelijkheid de illegale activi-
teiten te verhullen van de eerder 
genoemde studiotechnicus en ver-
zetsman Jaap van Hul. Er is overi-
gens geen plaat van gerealiseerd.37 
Net als bij de andere bedrijven was 
het motto: ‘Obstructie onder de 
vlag van samenwerking’. Openlijke tegenwer-
king was op het laatst dodelijk en bracht velen 
in gevaar.

Baarn als internationaal muziekcentrum
Als gevolg van het artikelbeleid van 1948 werd 
de hoofdindustriegroep Philips’ Phonographi-
sche Industrie (PPI) opgericht, waarin de we-
reldwijde activiteiten op het vlak van muziek-
dragers zou worden gebundeld. Henk Hartong, 
directeur van de HIG Radio, Grammofoon en 
Televisie (RGT) en later vicepresident, was een 
overtuigd voorstander van eigen platenfabri-
cage, want zonder eigen muziekdragers was 
Philips overgeleverd aan anderen. Een N.V. met 
dezelfde naam werd in 1950 in Baarn gevestigd 
als internationaal opererende onderneming en 
de Hollandsche Decca Distributie werd hierin 
ondergebracht, met alle andere rechten op dat 
vlak.38 

Ir. P.R. Dijksterhuis had de opdracht als tech-
nisch directeur een geschikt onderkomen te 
vinden. Hilversum had wat betreft de onder-
neming de voorkeur, als radiostad en vanwege 
de vele ‘populaire artiesten’ die daar woon-
den. Tijdens een vergadering begin 1950 met 
een gemeentelijke commissie werd Dijkster-
huis door een commissielid toegevoegd: ‘Wij 
vinden in Hilversum een boom belangrijker 

dan een industrie’, waarop Dijksterhuis ant-
woordde ‘Gaat u dan met z’n allen in die boom 
zitten’, en hij verliet verontwaardigd de verga-
dering. Toen viel na wat zoeken het oog op de 
villa Hoog Wolde, Gerrit van der Veenlaan 4, 
nabij het station in Baarn als locatie voor het 
hoofdkantoor. De gemeente Baarn had twee 
dagen nodig voor toestemming. Burgemees-
ter Boot van Hilversum zou als niet betrokkene 
later zijn spijt betuigen, want hij propageerde 
in 1958 dat Hilversum een ‘Nederlands soort 
Hollywood’ en een ‘culturele stad’ in plaats van 
een forenzenstad moest worden.39 

De tweede stap was het vinden van een ge-
schikte locatie voor een platenfabriek. Aan de 
merkwaardige situatie van de ver weg in Doetin-
chem gelegen perserij met laboratorium moest 
een einde komen. Dat gebeurde toen het ge-
bouw met het nog grotendeels braakliggende 
terrein van de N.V. Zilgroba Metaalwarenfa-
briek aan de Torenlaan in Baarn per 1 maart 
1950 in eigendom overging.40 Het werd in 1951 
verbouwd en uitgebreid voor de fabricage van 

Willem Jacobs, 14 jaar en jongste werknemer, ‘legt 
de eerste steen’ op 6-11-1950 voor 66 woningen 
aan de Anthony Fokkerweg in Hilversum. Directeur 
H. Furstner (l.) en wethouder P.Th. Beudeker 
kijken toe (Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, 
collectie J. Stevens).
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de zogenaamde ‘minigroefplaat’ (opvolger van 
de 78 toerenplaat). Het laboratorium werd hier 
als eerste ondergebracht.41 De fabriek kwam in 
het voorjaar van 1952 in gebruik.

Niettemin werden op 21 september 1951 Phi-
lips’ Phonographische Industrie en de nieuwe 
vinding van de ‘langspeelplaat’ met ‘minigroef’ 
aan overheid, bedrijfsleven, muziekwereld en 
pers voorgesteld in kasteel De Hooge Vuursche. 
Bij die gelegenheid stelde Philips de jaarlijkse 
Professor Van der Leeuw-prijs beschikbaar aan 
een Nederlandse componist. Aan de prijs was 
een bedrag van drieduizend gulden verbonden. 
Sem Dresden zou op 12 maart 1953 als eerste de 
prijs ontvangen. De Baarnsche Courant schreef: 
Baarn wordt internationaal muziekcentrum.42 

Creatief pionieren in een Baarnse villa
De vleugels moesten worden uitgeslagen en 
daarbij was een belangrijk aspect de promotie 
van de grammofoonplaat. Daarvoor werd in 
maart 1950 drs. E.B.W. Schuitema aangesteld 
als commercieel directeur. Als verkoopleider 
van Ford Motor Cy. België maakte hij in 1928 
de overstap naar Philips. Hij was afgestudeerd 
psycholoog en bij Philips expert geworden op 
het gebied van reclame en kaderplanning. Vol-
gens hem moesten reclame-uitingen de aan-
dacht trekken, zo ook de lp-hoezen.43 

In Baarn gaf Schuitema vorm aan een com-
pleet nieuwe organisatie met creatieve en kleur-
rijke geesten, zoals Piet Beishuizen die helemaal 
thuis was in de showbusiness, jazz en klassieke 
muziek. Hij werkte bij PPI van 1951-1966 en 
was de drijvende kracht achter het prestigieuze 
kwartaalblad Philips Music Herald en hij schreef 
op persoonlijke titel een gevreesde column in 
De Groene Amsterdammer. Cornelius van Vel-
sen en Emmerich Weninger ontvingen veel lof 
voor hun ontwerpen van platenhoezen.44 Wil-
lem O. Duys begon zijn carrière bij PPI in Baarn 
als medewerker van de afdeling Internationale 
Publiciteit. Hij gebruikte zelf bij het interviewen 
van gecontracteerde artiesten een (Philips-)
bandrecorder, wat de aandacht trok in 1958.45 

Er was meer uitwisseling tussen de omroep 
en PPI. Daarnaast waren er carrièrestappen 
vanuit orkesten naar PPI. Zo kwam in 1950 

Otto Glastra van Loon, musicoloog en dirigent 
van het Philipsorkest, PPI versterken om een 
klassieke catalogus onder het Philips-label op te 
bouwen. Eind 1950 werd de eerste opname ge-
maakt met Tsjaikowski’s Vierde Symfonie en de 
Peer Gynt Suite van Grieg, beide onder leiding 
van Willem van Otterloo. Omdat al veel buiten-
landse musici waren gecontracteerd door 
maatschappijen in het buitenland, kregen vele 
Nederlandse artiesten via PPI ook de kans op 
buitenlandse bekendheid.46 In 1956 stapte de 
directeur van het Residentie Orkest, mr. Evert 
Cornelis, over naar PPI om een leidende rol te 
spelen in de programma-afdeling.47 

In de herinnering van Leo Boudewijns, pla-
tenhoezenontwerper sinds 1954, van 1974 tot 
1977 directeur bij Phonogram, keek men vanuit 
het streng georganiseerde Eindhoven naar die 
kleine, onaangepaste fonografische kwajongen [= 
PPI] met enige reserve, maar liet hem gelukkig le-
vensruimte. Die levensruimte is ten volle benut, 
want het bedrijf groeide voorspoedig. 

In Eindhoven was men inmiddels teleurge-
steld geraakt in Van Zoelen. Hij kon niet groot 
denken volgens de Philips-stijl en hij had meer 
met het artiestenwereldje dan met de zakelijke 
kant van de platenbusiness. In 1952 werd hij 
overgeplaatst naar Zuid-Afrika en Jack Philips, 
zoon van Gerard, volgde hem op voor de Ne-
derlandse tak van het bedrijf, die nog steeds de 
naam Decca voerde.48

In 1953 was Hoog Wolde al te klein, zodat de 
Nederlandse verkoopmaatschappij N.V. Pho-
nogram, de feitelijke opvolger van de Holland-
sche Decca Distributie, naar Amsterdam ver-
trok.49 Er werd op het terrein van Hoog Wolde 
uitgebreid. Het nog kleine bedrijf moest ook 
samenwerkingen aangaan. Een belangrijke sa-
menwerking was die met Columbia Records 
Inc. in de VS, waarmee een PPI in 1951 over-
eenkwam om met ingang van 1952 elkaars re-
pertoire te mogen uitbrengen. In 1951 is met het 
Concertgebouworkest onder leiding van Eduard 
van Beinum een begin gemaakt met de produc-
tie van opnamen voor PPI, wat in 1954 tot een 
contract leidde.50

In 1954 kopte Het Vrije Volk: Export van talent: 
nieuwe bron van deviezen. De Kilima Hawaii-
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ans hadden met een plaat van PPI een miljoen 
exemplaren in Duitsland verkocht. Ze kregen 
daarvoor een gouden plaat. Een waslijst aan 
bekende bands (o.a. Dutch Swing College Band) 
en diverse zangers droegen op deze wijze bij 
aan de export van PPI.51 Overigens werden deze 
‘gouden platen’ (ook) verguld bij PTI, die in de 
galvanische afdeling beschikte over goudba-
den.52 Schuitema ging per 1 januari 1957 met 
pensioen en kon met trots op zijn werk terug-
zien. Eind 1956 werkten er al duizend werkne-
mers bij PPI in Baarn op Hoog Wolde en in de 
fabriek aan de Torenlaan. De fabriek perste dag 
en nacht in drie ploegen platen. 

Hilversum wilde PPI in 1950 niet hebben. 
Maar PPI richtte in Hilversum wel een nieuwe 
opnamestudio in aan de Honingstraat. Deze 
werd door de latere joint venture PolyGram in 
1978 vervangen door de vermaarde Wisseloord-
studio, waar veel wereldberoemde, gecontrac-
teerde artiesten hun opnamen maakten. 

Wederopbouw tussen Vecht en Eem

In de zin van ‘herstellen wat vernield is’ is tij-
dens de Duitse bezetting van de drie besproken 
bedrijven buiten Eindhoven alleen PTI van grote 
betekenis geweest wegens de reparatie van het 
landelijke telefoonnet. Philips-Van Houten kan 
men zeker nog een rol toedichten in het er weer 
bovenop brengen van mensen met vitamine D, 
maar een verwijzing daarnaar heb ik niet ge-
zien. In de eerste vijf jaren na de oorlog was er 
in het Gooi geen sprake van aanwezigheid van 
Philips Phonographische Industrie, behalve dat 
Decca Distributie de opnamestudio van de NSF 
gebruikte. 

In dit verband moeten we ons realiseren dat 
Nederland als koloniaal land tot 1949 zijn po-
sitie als zodanig poogde te herstellen. De Ne-
derlandse welvaart werd afhankelijk gesteld van 
het bezit van de koloniën, in het bijzonder Ne-
derlands-Indië. In 1949 is de onafhankelijkheid 
van Indonesië erkend. Materieel was dan op 
dat moment de schade van de Bezetting wel 
ongeveer hersteld, maar het verlies van Indië 
deed de regering wanhopen. Deze vreesde niet 
alle monden te kunnen voeden en raadde inwo-

ners zelfs actief aan om te emigreren. Dit ad-
vies en de dreiging vanuit het communistische 
Oostblok zette een half miljoen Nederlanders 
er inderdaad toe aan voorgoed naar overzeese 
continenten te vertrekken.53 

Er was ook wederopbouw nodig van Neder-
land als niet-koloniaal land. Al tijdens de oorlog 
was het besef doorgedrongen dat Nederland 
en grote bedrijven als Philips, Shell en Unile-
ver elkaar nodig hadden, maar ook werkgevers 
en werknemers. Dit vond zijn neerslag in de 
oprichting van de Sociaal Economische Raad 
(SER) in 1950, waarin het Nederlandse ‘polder-
model’ handen en voeten werd gegeven, en die 
moest zorgen voor het in redelijkheid verdelen 
van de koek. Wind uit de zeilen halen van de 
‘communistische heilstaat in het oosten’ zal 
hier ook zeker een rol hebben gespeeld. Op dit 
platform van overleg werden de voorwaarden 
geschapen waaronder Nederland zich met een 
grote mate van arbeidsrust van een agrarisch 
land kon omvormen tot een hoogwaardig ex-
portland.

Groei van Philips tussen Vecht en Eem
In de periode tot 1955 is PTI gegroeid tot in to-
taal ruim zesduizend personeelsleden in Hil-
versum, Huizen en Den Haag (alleen fabriek). 
Door de Bestedingsbeperking van de overheid 
in 1957 daalde het personeelsbestand met circa 
duizend tot 5205. Dit zou weer stijgen tot circa 
zevenduizend rond 1980, van wie vierduizend 
in Het Gooi. Daarbij is aangetekend dat er toen 
ook nog nevenvestigingen waren bijgekomen in 
Amersfoort (in 1972 naar Polygram voor de cas-
settebandjes54), Hoorn en Leeuwarden. 

De personeelsbehoefte kon niet gedekt wor-
den door de directe omgeving, zodat er ook in 
het hele land werd geworven, daarbij werden 
later ook gastarbeiders voor eenvoudig werk 
toegevoegd. Beperkt in de mogelijkheden om 
fabricage in het Gooi verder uit te breiden, als 
dat al gewenst zou zijn, is door PTI mede op 
verzoek van de overheid in het kader van het 
spreidingsbeleid uitgeweken naar de periferie 
van Nederland, waar veel werkloosheid be-
stond of van landarbeid werd overgeschakeld 
op fabrieksarbeid: Stadskanaal in 1956 (in 1957 
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overgedragen Philips Components wegens ge-
volgen Bestedingsbeperking), Hoorn in 1964, 
Leeuwarden 1972 (overname van een voorma-
lige stofzuigerfabriek).55 

Ook bij PPI in Baarn en Duphar in Weesp 
nam het aantal werknemers toe met de stijging 

van de omzet en ontwikkelinspanningen, zoals 
we zagen. Al die mensen moesten ergens wo-
nen. Er heerste in het algemeen grote woning-
nood, maar in het bijzonder in het Gooi. Die 
is mede veroorzaakt door de uitbreidingen van 
Philips en de omroepen die overgingen op te-
levisie. Philips had ervaring met woningbouw. 
In Groot-Eindhoven had het bedrijf door vanaf 
1900 zelf te bouwen en door de oprichting van 
een bouwvereniging voor grote aantallen wo-
ningen gezorgd. 

Ten behoeve van Philips-vestigingen werden 
enkele woningbouwprojecten in Hilversum en 
omgeving gerealiseerd door het Woning- en 
Grondbedrijf, daaraan gelieerde partijen en 

door het bedrijf zelf. In de periode 1951-1953 re-
aliseerde Philips van de 2759 woningen lande-
lijk er 264 in Hilversum, 75 in Huizen, zestien 
in Baarn en zes in Laren, dus 361 in het Gooi. 
Enkele voorbeelden in Hilversum zijn: zeventig 
middenstandswoningen en zestig arbeiders-
woningen in Hilversum-Noord in 1950. In 1951 
volgden 66 etagewoningen aan de Anthony Fok-
kerweg en 120 woningen type Skandia elders in 
Hilversum (110) en Baarn (10). De Hilversumse 
wethouder Lens toonde zich in 1950 jaloers op 
de industrie die wel een extra contingent wonin-
gen kon realiseren, terwijl dat de gemeente niet 
lukte. In 1952 was er sprake van een contingent 
van honderd woningen in Hilversum.56

Door de beperkte bouwmogelijkheden in het 
Gooi werd het bedrijf later genoodzaakt in an-
dere gemeenten te bouwen, zoals in Eemnes 
in verschillende fasen van 1965 t/m 1971 met 
koop-, middenklasse huurwoningen en woning-
wetwoningen voor de gemeente (22), bij elkaar 
228 woningen.57 De verdeling van de woningen 
was een heel gepuzzel en vaak resulteerde het 
in een kettingreactie waar meer mensen van 
profiteerden door op te schuiven naar een voor 
hen geschiktere woning. Het Woningbureau 
van PTI was hierin zeer bedreven in samenwer-
king met de verschillende gemeenten en wo-
ningbouwstichtingen.58

Van typische Philips-wijken is in Weesp geen 
sprake geweest. Het hogere kader woonde 
veelal in het Gooi. Weesp had een moeizame 
verhouding met de bedrijven, als het aankwam 
op huisvesting. Niettemin is Weesp gegroeid 
dankzij de industrie. In 1948 bouwde wo-
ningstichting Patrimonium woningen aan de 
Talmastraat en bij de eerstesteenlegging kon-
digde de burgemeester aan dat er grote plan-
nen waren. Die zouden in elk geval na 1950 
gestalte krijgen met Plan Zuid I en II en met 
andere grotere plannen. Van Houten was hierin 
van doorslaggevend betekenis met vijftig wo-
ningen.59 Van Philips geen spoor, behalve vier 
woningen aan het begin van de Aetsveldselaan 
(nrs. 2 t/m 8, even) recht tegenover de bedrijfs-
poort, waarover Duphar in 1959 beschikte blij-
kens een verbouwing.60

De uitbreiding van Eemnes betekende in die 

Herinneringen ophalen bij Philips-producten op de 
reünie van ruim honderd Eemnesser oud-Philips-
medewerkers in het ‘Huis van Eemnes’ op 5 maart 
2020 (foto Joris Klaui).
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tijd een invasie van Philips en in iets mindere 
mate van omroepmedewerkers uit alle wind-
streken die het karakter van het dorp zouden 
wijzigen. In juli 1965 werd de drieduizendste 
inwoner en in juni 1972 de vierduizendste ver-
welkomd.61 Verscheidene nieuwkomers zouden 
betrokken zijn bij de oprichting van nieuwe ver-
enigingen.62 Verder werd er in die tijd tussen 
1965 en 1970 ook in Huizen en Bunschoten 
gebouwd. Het beeld is onvolledig, maar het 
geeft een indruk. Soortgelijke invloeden zijn er 
in andere kleine plaatsen in de regio geweest. 
Dit speelde zich wel af na 1958, maar deze uit-
werking was daarvoor door eerder gemaakte 
keuzes al bepaald.

Besluit

Als we alles overzien, was de periode van de 
Wederopbouw, of we die nu bekijken tussen 
1945 en 1950 of oprekken naar 1958, een in-
termezzo in de groei van het Philips-concern. 
Het sterk gediversifieerde en verticaal geïnte-
greerde (zelfvoorzienend) bedrijf zou in om-
vang zijn top bereiken in 1974 met wereldwijd 
circa vijfhonderd vestigingen en circa 412.000 
medewerkers, van wie toen 91.000 in Neder-
land (in 1970 zelfs 98.000).63

De periode van de Wederopbouw zou beter 
gezien kunnen worden als één waarin Neder-
land als natie zich vooral opnieuw moest uit-
vinden in het licht van geopolitieke en maat-
schappelijke omstandigheden als dekolonisatie 
en dreiging uit het oosten, respectievelijk hero-
riëntatie van agrarisch naar industrieel export-
land. Philips als geheel droeg daaraan bij vanuit 
zijn eigen doelstellingen en door de uitvoering 
van het spreidingsbeleid in samenwerking met 
de overheid. 

De twee ondernemingsdelen PTI als NSF en 
Duphar als Philips-Van Houten waren vooroor-
logse zaailingen in de kweekbak die tussen de 
Vecht en de Eem lag. De jonge Philips-loot PPI/
Phonogram werd in 1950 bewust bij de Hilver-
sumse mediawereld geplant om daarin te ge-
dijen. Zij zouden alle drie bijdragen aan hoog ge-
kwalificeerde werkgelegenheid en welvaart voor 
duizenden in onze omgeving met een navenante 

uitstraling naar andere sectoren. Jammer dat er 
nu nog zo weinig van over is, nadat Philips af-
scheid heeft genomen van de drie productgroe-
pen in het ‘Eindhoven van het Noorden’.64 

Illustraties
Niet verantwoorde foto’s bevinden zich in particuliere 

collecties, terwijl de fotografen onbekend zijn. 
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Henk van den Boomgaard

Soest en Soesterberg verstedelijken
Zuilenstructuur blijkt taaier dan verwacht

Gebruik van de ruimte

Uit een blik op een kaart van Soest valt in 1945 
de leegheid ten westen van de Nieuweweg en 
Beukenlaan op. De huidige woonwijken Smits-
veen, Overhees en Klaarwater bestonden nog 
niet. In het terrein is een enkele woning met 
vooral een agrarische bestemming te zien. Van 
industriële activiteiten rond de Koningsweg is 
nog geen spoor te bekennen.

In Soest-Zuid is een aantal straten in de Bunt 
wel herkenbaar. De Soesterbergsestraat en de 
Birkstraat vormen centrale assen en eindigen 
beide op de Kerkstraat. De nu belangrijke weg 
via de Vondellaan en de Ossendamweg in de 
richting van de Nieuweweg en later Konings-
weg ontbreekt. Meer winkels zijn te vinden op 
een deel van de Soesterbergsestraat (vanaf de 
Kerkstraat in de richting van het zuidelijk gele-
gen sanatorium Zonnegloren) en op een stuk 
van de Birkstraat (tussen Kerkstraat en Garage 
Tensen). Van de Gallenkamp Pelsweg loopt een 
directe verbinding naar de Kolonieweg en ver-
der de Engh op. Van de Eikenlaan kwam je via 
de Parklaan op de Nieuweweg. De lijnbus ge-
bruikte deze weg als route achterom. De over-
stapplaats lag toen nog aan de Birkstraat nabij 
de Eikenlaan. Tenslotte was het huidige station 
Soest-Zuid als halteplaats Nieuweweg meer in 
de richting van de Kolonieweg gelegen, direct 
bij de ingang van het Koloniehuis Trein 8.28. 
Dit huis werd snel na mei 1945 als tehuis voor 
NSB’ers en landverraders ingericht.

In Soestdijk zien we bewoonde straten rond 

de Lazarusberg. Daar woonden beter gesitu-
eerden. De Eng was ten zuiden van de Prins 
Bernhardlaan eigenlijk nauwelijks nog be-
woond. De Dalweg zag eruit als een landweg/
boerenpad naar de landerijen op de Eng. Ze 
verbond de door Soest lopende rijksweg met 
de weg over de Engh vanaf Nieuwerhoek naar 
Amersfoort, waar nog niet aan gebouwd was. 
De Dalweg moest het qua grootte afleggen van 
de Veldweg, die ook de Engh kruiste. Het stra-
tenpatroon in de Kerkebuurt en hier vandaan 
naar Soestdijk is goed te herkennen vanuit het 
hedendaagse beeld. Bijzonder voor Soest is 
ook de ontwikkeling vanuit de Kerkebuurt als 
lintdorp naar de Birkt toe. De as van de Vre-
dehofstraat langs onder meer de Middelwijk-
straat naar de Birkstraat vormde als rijksweg 
de route van Amsterdam naar Amersfoort en 
verder. Vooral langs deze route was er horeca 
naast allerlei middenstand. Op deze weg kwa-
men relatief veel ongelukken voor (in 1945 en 
1946 vaak met Canadese auto’s).

Soesterberg bestond slechts uit enkele stra-
ten: Schoolweg, Postweg, Kampweg en na-
tuurlijk de Amersfoortsestraat. Deze laatste 
vormde een deel van de Wegh der Weegen, ont-
worpen door Jacob van Campen in 1650 tussen 
De Bilt (Utrecht) en Amersfoort. Soestduinen 
(en zijn station) en Soest waren verbonden 
via de Banningstraat. Belangrijk was het ook 
door de Duitsers gebruikte vliegveld, als Vlieg-
heide aangegeven, waar je via het eraan gelegen 
Vliegkamp op kwam.

In dit artikel wordt de wederopbouw in de gemeente Soest tussen mei 1945 en 1950 geschetst. 
De bevolking groeide en ook de bedrijvigheid nam toe en verschafte werk aan vele inwoners. 
Na de Tweede Wereldoorlog betekende het niet alleen letterlijk iets bouwen, maar ook de 
samenleving opnieuw oppakken en invullen. De wens van velen dat de verzuiling niet zou 
terugkeren, ging echter niet in vervulling.
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Uitbreidingsplannen 

Vele ruimtelijke ontwikkelingen in deze tijd 
beginnen in de oorlogsjaren en de tijd daar-
voor. In 1927 waren al uitbreidingsplannen in 
voorbereiding voor hoe Soest eruit moest zien 
met ruimte voor wonen en industrie. In 1942 
wilde oorlogsburgemeester Des Tombe (geen 
lid van de NSB) van de directeur gemeentewer-
ken uitvoerig weten hoe een herzien en volledig 
uitbreidingsplan voor Soest vorm kon krijgen. 
De directeur wilde dat plan een stevige soci-
aaleconomisch-geografische fundering geven 
door het doen van wetenschappelijk onder-
zoek. Uiteindelijk kreeg dr. C. Vlak in Utrecht 
eind 1942 deze opdracht. In Soest was onvrede 
over de invulling van de ruimte. Bouwen aan de 
Stadhouderslaan leverde kritiek op, want het 
verstoorde de openheid van het gebied naar 
de Eem toe. Meer verarming in de oorlog en 
vooral ook het beslag op overheidsgeld door de 
Indonesische kwestie hebben gezorgd voor het 
sterk vertraagde tempo van nieuwe, herziene 
uitbreidingsplannen. 

Het uitbreidingsplan voor de gemeente Soest 
van 1948 bevatte: een deel van de gemeente ten 
noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort; 
een vanwege het vliegveld apart deel zuidelijk 
van deze spoorlijn met Soesterberg en uitbrei-

dingsplannen in onderdelen om een aantal ge-
bieden verder uit te werken. Het gaat om de 
regeling tot uitbreiding van de bestaande be-
bouwde kom.

Voor het eerst genoemde deel was de hoofd-
vraag in welke richting wilde Soest gaan bou-
wen: de Engh (verder) op of naar de Eem toe? 
Beide hadden immers hoge landschappelijke 
waarden. Uiteindelijk koos men voor deels de 
Engh op en daarnaast voorbij de Engh het ge-
bied van het Soesterveen in. Toch is door de 
aankoop van de buitenplaatsen Colenso, Vre-
dehof en Braamhage ook gekozen voor bebou-
wing in de richting van de Eem.

Wat betreft een plek voor de industrie, kwam 
in eerste instantie het plan op tafel om het ge-
bied tussen de spoorlijnen Soestdijk-Baarn en 
Amersfoort-Baarn, dus in de richting van de 
Grote Melm in te richten. Uiteindelijk zag de 
gemeente daarvan af en is industrie ontstaan 
rond het Oude Grachtje, de Industrieweg en bij 
de later aangelegde Koningsweg.

Voor Soesterberg bestond in deze tijd ondui-
delijkheid. De gemeente hield vergeefs reke-
ning met de komst van de KLM op het vliegveld 
en een Fokkerfabriek. Hoe konden militaire be-
langen bij de landsverdediging worden afgewo-
gen tegen het belang van het beschikken over 
natuur en recreatie? Deze besluitvorming was 

Eerste elektrische trein van de Stichtse lijn in 1948.
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lastig en resulteerde pas in de jaren vijftig in 
uitbreidingsplannen. Begin 1946 is besloten 
dat niet vliegveld Soesterberg, maar vliegveld 
Deelen bij Arnhem het centrale Nederlandse 
militaire vliegveld zou worden. Voor Soester-
berg ging men van een vergroot vliegveld uit, 
waardoor de Veldmaarschalk Montgomeryweg 

(voorheen Banningstraat) deels moest wor-
den omgelegd en van Weerden Poelmanweg is 
gaan heten. (Montgomery bezocht officieel op 
1 september 1945 Soesterberg voor het eerst, 
wat de gemeente een grote eer vond.) Ook de 
rijksweg, de Wegh der Weegen (in de bebouwde 
kom Rademakerstraat) werd noordelijk van de 
kom omgelegd.

De ontwikkeling van Soestduinen is planolo-
gisch een vergissing geweest uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Het treinstation trok 
meer dan gewenst bewoning, industrie en de 
Utrechtse Waterleiding Maatschappij in een 
bosgebied aan. Men streefde hier niet naar een 
verdere vergroting.

Bevolkingsgroei

De gemeente Soest had op 31 december 1949 
22.522 inwoners en op 1 januari 2020 46.607. 
De bevolking is daarmee in deze periode ver-
dubbeld. Van het aantal inwoners in 1949 
woonden niet meer dan ongeveer tienduizend 

mensen (44,4%) in de kernen van Soest en 
Soestdijk.  Eind mei 1947 hield Nederland de 
twaalfde volkstelling, ongeveer tweeëneenhalf 
jaar eerder dan de hierboven staande cijfers. 
De gemeente telde nu 21.548 inwoners. Dit laat 
een groei zien van 974 mensen (4,5%) en die is 
veel meer dan tussen 2018 en 2020, waarin de 
bevolking met een kleine tweehonderd mensen 
(0,4%) toenam. Iets meer dan de helft van de 
bevolking (11.279) was vrouw, tegenover 10.269 
mannen. Vrouwen leven gemiddeld langer en 
in Soest betrof het meer dan duizend vrouwen 
(10%). Dat valt landelijk wellicht op.

De oppervlakte van de gemeente was eind 
1949 4.582 ha. Deze was 75 jaar later iets groter, 

Landgoed ‘Braamhage’.
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namelijk 4.643 ha. Per inwoner was dus eind 
1949 0,2 ha beschikbaar. Dit daalde naar 0,1 ha 
en vormt daarmee een duidelijke indicatie van 
de verstedelijking van de gemeente. Ondanks 
deze ontwikkeling is veel van het dorpse leven 
van vroeger in Soest nog te herkennen.

Bedrijvigheid

In de eerste naoorlogse jaren was veel bedrijvig-
heid in Soest ‘slechts’ gericht op de plaatselijke 
bevolking. Een belangrijke oorzaak hiervan was 
de nabijheid van de centra Utrecht, Amersfoort 
en Hilversum, waar forensenverkeer naar be-
stond. Een klein deel van de bevolking werkte 
direct of indirect voor het toerisme. De natuur 
(bossen, stuifzanden en weilanden) van de ge-
meente trok publiek aan, al was in deze tijd 
veel recreatie vooral eendagsrecreatie. Ook had 
Soest van oudsher agrarische bedrijvigheid, en-
kele kleinere plaatselijke industrieën en diverse 
militaire instanties. Interessant was dat begin 
1948 een landbouwvoorlichtingsavond werd 
georganiseerd op initiatief van de Commissie 
Intensivering Boerenbedrijven te Soest. Een be-
tere bedrijfsvoering, intensievere grondbewer-
king, grasland scheuren en meer verbouw van 
groenten en fruit zouden kansen zijn.

Militaire organisaties vestigden zich in Soes-
terberg. Ook was Soest voor welgestelde ge-
pensioneerden een aantrekkelijke woonplaats. 
Die hebben mogelijk niet uitgekeken naar de 
voorloper van de Algemene Ouderdomswet 
(AOW), de Noodwet Ouderdomsvoorziening, 
die in 1947 is ingevoerd. De uitkering van deze 
voorziening was immers bescheiden en zal 
alleen voor de lagere inkomensgroepen van 
meer belang zijn geweest.

Het aantal werkenden en ingeschreven werk-
lozen was in 1947 6.743. Van de totale Soes-
ter bevolking is dat in dat jaar 31,3%. Dit re-
latief lage percentage kan wijzen op het grote 
aandeel gepensioneerden, dat hier woonde. 
Ook zouden relatief grote gezinnen met veel 
kinderen hiervoor een verklaring kunnen zijn. 
De Soester beroepsbevolking bestond uit 71% 
mannen, dus ook hier was vooral de man kost-
winner.

Na 1945 ontstond in de gemeente een aantal 
nieuwe bedrijven. Een selectie hiervan levert 
het volgende op. De Vlieg-uut kwam in 1946 
naar Soest. Deze aardewerkfabriek (Spreuken-
huisje) stond aan het Kerkpad met een produc-
tie via zes elektrische ovens en vier elektromo-
toren. Enkele jongens rond zestien jaar met 
tekenaanleg konden daar aan het werk. Verder 
werd aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg 
een kunstharsperserij opgericht voor bakeliet-
fabricage met veertien elektromotoren (geza-
menlijk vermogen van 23,5 pk). Eind maart 
1947 vroeg C. v.d. Broek vergunning aan voor 
een moffelinrichting (coating) met een zand-
straalapparaat van 15 pk in de Nieuwstraat. 
Meer activiteit kwam van W. Kremer, die aan 
de Eigendomweg een apparaten- en machine-
fabriek wilde starten met vijftien elektromoto-
ren (samen 44,7 pk). De enkele jaren geleden 
failliet gegane Soester Gieterij begon in okto-
ber 1947 aan de Molenweg. Het bedrijf omvatte 
een metaal- en ijzergieterij met drie elektromo-
toren (totaal vermogen 4 pk) ter aandrijving 
van een slijpsteen, grondoven en ijzeroven. 

Ook in 1948 nam de bedrijvigheid toe. De 
Rusofabriek, die luxe-, huishoudelijke en kunst-
nijverheidsproducten maakte, nam eind 1948 
het aan het Kerkpad gelegen oude distributie-
kantoor vooral als showroom in gebruik. Er 
werkte toen circa veertig mensen. R.W. Kremer 
uit Soest begon in Soesterberg een apparaten-
fabriek met 27 elektromotoren, totaal vermogen 
62,5 pk en een elektrische hardingsoven van 8,5 
KW. In 1949 startte H. Woud uit Westzaan aan 
de Middelwijkstraat een fabriek waar kaas tot 
poeder verwerkt kon worden. Daarvoor waren 
tien elektromotoren nodig, met een vermogen 
samen van 48,5 pk. Daarnaast stimuleerde de 
gemeente de industrialisatie van Soesterberg.

Kerkelijk leven en verzuiling

Tot zeker 1900 was Soest vooral een katho-
liek dorp. Volgens het Aardrijkskundig Woor-
denboek der Nederlanden (Gorinchem 1837-
1851) van Van der Aa woonden er in het dorp 
rond 1845 2.800 inwoners, van wie circa 2/3 
rooms-katholiek was. Honderd jaar later, in 
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1947, was het aandeel rooms-katholieken ge-
daald tot bijna 36%. Het aantal protestanten 
(Nederlands-hervormden en gereformeerden) 
was gestegen tot ruim 43%. Waarschijnlijk 
kwam dit door veel immigratie. De Migratie-
kaart van J. van Wijk lijkt dit voor 1936-1940 te 
steunen. Hierop is te zien dat Soest een ves-
tigingsoverschot had van tussen de vijftig en 
honderd per duizend personen. Tenslotte gaf 
in 1947 bijna 16% van de mensen op onkerke-
lijk te zijn en dat is landelijk voor dat jaar geen 
bijzonder getal.

Verzuiling
Nederland was voor 1940 een verzuilde samen-
leving. Afhankelijk van je religieuze of maat-
schappelijke oriëntatie had je van de wieg tot 
het graf met organisaties te maken, die jouw 
oriëntatie deelden. Deze organisaties (samen 
een zuil) regelden veel voor en namens jou en 
je eraan onttrekken, was lastig. Tijdens de oor-
logsjaren ontstond een vernieuwingsgedachte, 
mede doordat diverse, uiteenlopende maat-
schappelijke groepen en personen leerden met 
elkaar samen te werken tegen de Duitse bezet-

Uitspanning ‘Nieuw Vosseveld’ aan de Birkstraat.
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ter. Eendracht en groeiende gemeenschapszin 
tussen de zuilen gaven onder meer de vernieu-
wing gestalte. 

Ook in Soest ontstonden discussies hoe dit 
verder vorm kon worden gegeven. Op 22 juni 
1945 richtten belangstellenden de lokale afde-
ling op van de Nederlandse Volksbeweging 
(NVB), die deze vernieuwing wilde uitdragen. 
Het eerste naoorlogse kabinet had onder an-
deren W. Schermerhorn als premier namens 
de NVB. De Soester Courant betreurde dat in 
dit kabinet geen communisten en antirevolu-

tionairen zaten vanwege hun reputatie in het 
verzet tegen de Duitse bezetting. Deze groe-
pen waren wel vertegenwoordigd in de tijde-
lijke Soester gemeenteraad, die in november 
1945 is gaan vergaderen. De eerste naoorlogse 
verkiezingen voor deze raad werden pas in 
juli 1946 gehouden. De verkiezingen voor de 
Tweede Kamer in mei 1946 liet in de gemeente 
overigens een procentuele winst zien van de 
KVP, PvdA en CPN ten opzichte van (eventuele 
voorgangers in) 1937, de laatste vooroorlogse 
verkiezingen.

Soest groeide en dat vroeg om een verbou-
wing van het raadhuis. De kosten daarvan 
werden eind 1946 geraamd op f 30.000. Ook 
ontstond de wens voor de bouw van een groot 
gemeenschapsgebouw met ook de functie van 
herdenkingsmonument voor de gevallenen. 
De architect Dudok werd ingeschakeld en dat 
leidde tot een ontwerp voor een cultureel cen-
trum op het landgoed Braamhage. Dit zou de 
plaats zijn, waar Soesters uit verschillende zui-
len elkaar konden ontmoeten en samenwerken. 
Opmerkelijk is dat Soestdijk en Soesterberg 
naast Soest een eigen verenigingsgebouw had-
den. Pas later zouden Soestdijkse verenigingen 
integreren met die van Soest. Een traditioneel 
herdenkingsmonument kwam er pas in 1954, 
maar dat centrum bleef slechts een ontwerp. 
Het terugkomen van de vooroorlogse zuilen, 
die elkaar in de publieke ruimte gingen becon-
curreren, haalde de vernieuwing en daarmee 
ook de basis voor dat centrum onderuit. De 
vele, actieve, soms ook nieuwe Soester vereni-
gingen bleven in de zuilen functioneren.

Schaarste en andere ongemakken

Nederland verarmde sterk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Vele bedrijven beschikten over 
een beperkte productiecapaciteit, hoewel volop 
werknemers beschikbaar waren. Schaarste aan 
grondstoffen en machines zorgden voor een 
beperkte productie, die nog enige tijd via bon-
nen over de bevolking gerantsoeneerd moest 
worden. Dit leidde tot allerlei maatregelen, die 
ook in Soest zorgden voor irritaties. Soesters 
hadden immers verwachtingen over wanneer 

Uitspanning ‘Nieuw Vosseveld’ aan de Birkstraat.
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en hoe het beter zou gaan na de oorlog, maar 
zij kwamen vaak bedrogen uit. Het ging onder 
meer om de beschikbaarheid van noodzake-
lijke brandstof (benzine, steenkool) en levens-
middelen. Op de zwarte markt was meer te-
gen hogere prijzen te koop, maar plaatselijke 
handelaren moesten rekening houden met in-
vallen door de politie. Gevreesd werd dat het 
optreden van het inflatiespook van Duitsland 
na 1918 en de opgelegde centrale loonpolitiek 
die loonstijgingen verbood, de samenleving 
zouden ontwrichten. Dit gekoppeld aan zorgen 
over ambtenarij, corruptie en het niet goed zui-
veren van de bevolking van NSB’ers en land-
verraders kwam in de Raad van Oud-illegale 
Werkers van Soest op tafel.

Na half juli 1945 zijn openbare diensten als 
Gemeentewerken weer gaan draaien. Brand-
stof was schaars en voor het ophalen van vuil-
nis en alsmede het legen van (beer)putten 
moest een rijvergunning worden verkregen. 
Verder was het telefoonverkeer voor abonnees 
nog lastig, want ook aan dit net moesten zij 
weer worden aangesloten.

Trein- en busverbindingen
De elektriciteitsvoorziening startte in de zo-
mer van 1945 stapsgewijs op. De Provinciale 
Utrechtse Electriciteits Maatschappij (PUEM) 
besloot eerst bedrijven opnieuw op het net aan 
te sluiten. Daarna zouden particulieren eerst 
in Soest-Zuid met een beperking van 9 KW per 
aansluiting aan de beurt komen. Door schaarste 
aan steenkolen steeg de elektriciteitsprijs van 
de PUEM in het najaar van 1946. De verdere 
elektrificatie van het spoor rondom Soest kreeg 
in deze tijd vorm. Er gingen op beperkte schaal 
weer treinen rijden tussen Utrecht en Amers-
foort. Op elke werkdag (toen ook zaterdag) 
kon men vanaf station Soestduinen in het be-
gin viermaal per dag met een stoptrein naar 
beide richtingen. Vele scholen gingen immers 
na een lange tijd opnieuw open. Vanaf 3 juni 
1946 zouden per dag enkele elektrische treinen 
in 49 minuten gaan rijden op de lijn Amster-
dam- Amersfoort. Meer kon niet vanwege ma-
terieeltekort, maar de duur was nu 34 minuten! 
Vertraagd naar 18 november zouden de trajec-

ten Utrecht-Hilversum en Utrecht-Amersfoort 
volgen. De reistijd Utrecht-Amersfoort daalde 
nu naar 24 minuten. 

In juli 1948 ging het traject Den Dolder-Baarn 
onder de elektrische draad met plannen van 
het traject dubbelspoor te maken. Het Baarnse 
buurtstation sloot, waarvoor nu een verbin-
ding kwam met het grote station van Baarn. 
Er ging in de spits een directe forensentrein 
naar en van Amsterdam rijden. Voor de elek-
trische trein werden de perrons op de stations 
Soestdijk en Soest verhoogd en werd de halte 
Soest-Zuid verlegd naar de Ossendamweg. 
De Soester Courant hoopte dat er aandacht 
aan de vele onbewaakte overwegen in de ge-
meente zou worden besteed vanwege een ern-
stig treinongeluk dat op 6 mei 1949 plaatsvond 
door falen van de wisselwachter op het station 
Soest. Hij legde het wissel te snel om, terwijl 
de langere forensentrein naar Amsterdam van 
7.02 uur erover heen reed. De gevolgen waren: 
ontsporing, een omver gereden seinpaal, ern-
stige schade aan de bovenleiding en de twee 
sporen. Het herstel kostte enkele dagen, maar 
lichamelijk letsel werd niet gemeld.

Gespannen keken burgers ook uit naar de 
dag waarop de busonderneming Tensen met 
haar bussen weer ging rijden, ook omdat de 
treindienst op de lijnen Utrecht-Baarn en Am-
sterdam-Amersfoort niet spoedig werd hervat. 
‘Bello’ (stoomtrein op de Stichtse lijn) zou op 3 
september opnieuw gaan rijden en dat zesmaal 
daags in beide richtingen. Op deze dag werd 
ook de busdienst Baarn-Amersfoort met betere 
aansluitingen uitgebreid.

Woningnood
Grote oorlogsschade ontbrak in Soest, maar 
toch ontstond er woningnood. Aan te nemen is 
dat tijdens de oorlogsjaren het sluiten van een 
huwelijk uitgesteld werd tot na de bevrijding. 
Het effect was een grote vraag naar huur- en 
koopwoningen, terwijl de huizenvoorraad door 
achterstallige bouw en onderhoud achterbleef. 
Huurwoningen zijn in deze jaren niet door par-
ticuliere woningbouwverenigingen gebouwd, 
maar onder gemeentelijke regie. Pas in de jaren 
tachtig stootte de gemeente haar woningbezit 
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af. Het aantal woningen nam in de eerste vijf 
naoorlogse jaren per saldo met ruim vijfhon-
derd toe. Nog in begin 1948 dacht men dat de 
woningnood mogelijk twintig jaar zou kunnen 
gaan duren. Door veel meer welvaart in de ja-
ren vijftig en zestig is dit iets te lang ingeschat.

Tenslotte: de zorg 

Vele mensen kwamen lichamelijk verzwakt uit 
de Tweede Wereldoorlog. Hoe kon de zorg een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwa-
liteit van leven? In november 1945 bood de ge-
meente een kosteloze behandeling aan tegen 
schurft in de openbare school in de Kerkebuurt. 
In een week tijd kon op basis van een indeling 
op achternamen de bevolking een behandeling 
tegen deze jeuk ondergaan. Als één gezinslid 
deze klachten had, diende het hele gezin be-
handeld te worden. In deze school konden 
niet-schoolgaande kinderen ook terecht voor 
een behandeling tegen hoofdluis. Schoolkinde-
ren kregen een aparte regeling. Voor inwoners 
van Soesterberg werd een andere regeling later 
bekend gemaakt.

Begin 1946 stond de zorg weer centraal. Op 
een drietal vrijdagen vanaf 25 januari werd in 
Soesterberg kosteloos gelegenheid geboden 
aan kinderen tussen drie en twaalf jaar zich 
te laten inenten tegen roodvonk en difterie. 
Dit gebeurde in de school aan de Verlengde 
Schoolweg. De genoemde ziekten heersten in 
deze tijd en hoe hoger de inentingsgraad, hoe 
meer het effect. Difterie kwam nu veel meer 
voor dan in de tijd vóór 1940. In Soest werden 
kosteloze inentingen aangeboden voor mensen 
tot 25 jaar in het aansluitende voorjaar. Omdat 
deze ziekte moeilijk onder controle te krijgen 
was, werden enkele keren in 1947 en 1948 weer 
inentingsmogelijkheden aangeboden.

Verder organiseerde de gemeente tussen 
1946 en 1950 in Soest kosteloze inentingen te-

gen pokken in een tweetal scholen. In Soester-
berg gebeurde dit ten huize van huisarts Splin-
ter aan de Amersfoortsestraat. Op 11 december 
1946 vond deze actie weer in Soest plaats. De 
plaastelijke afdeling van het Wit-Gele Kruis 
bood weer algemene diensten in de zorg 
(kruiswerk) aan. B en W van Soest besloten de 
afdeling Soest per 24 juli 1947 ingevolge art. 4 
van de Armenwet te schrappen, maar waarom 
maakte de Soester Courant niet duidelijk. In de 
jaarvergadering van 1948 werd de vertraagde 
stichting van een sociaal bureau gemeld met 
als oorzaak de ziekte van de maatschappelijk 
werkster. Verder kreeg gezins- en kraamverzor-
ging aandacht.

Met dank aan René van Hal voor zijn waardevolle 
adviezen.
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Annet Betsalel

Speciaal Chanoekafeest: 7 december 1953
Wederopbouw van de Joodse Gemeente Bussum

Tot 1931 vonden de activiteiten 
als erediensten, joods onderwijs 
en culturele activiteiten plaats 
in een klein gebouw op de hoek 
Hoogeweg-Haven straat, vanaf 
1931 in de tot synagoge omge-
bouwde voormalige kerk van het 
Hersteld Apostolische Genoot-
schap aan de Kromme Englaan 
in Bussum. Na 1933 kwamen de 
eerste joodse vluchtelingen van-
uit Duitsland naar Nederland, 
een aantal van hen vestigde zich 
in het Gooi. Bij de volkstelling 
van 1941 waren er in Naarden en 
Bussum circa 1400 inwoners als 
jood geregistreerd.2 

De eerste bezettingsjaren

In eerste instantie bracht de bezetting in 1940 
paniek: er waren vergeefse vluchtpogingen om 
via IJmuiden per schip naar Engeland te ontko-
men, maar ook een aantal zelfdodingen.

Eind 1940 begon de bezetter maatregelen in 
te voeren om de joodse bevolkingsgroep te iso-
leren van de niet-joodse bevolking. Met als ge-
volg ontslag van joden in overheidsdienst, ont-
eigening van bedrijven met joodse eigenaren, 
verbod op participatie aan het culturele en soci-
ale leven en verwijdering uit het onderwijs. De 
joodse gemeenschap in Bussum ving veel van 
deze discriminerende maatregelen zelf op: er 
werden eigen culturele activiteiten ontplooid, ze 
verleende financiële bijstand aan gedupeerden 

en richtte een eigen joodse lagere school op.
De voorganger en secretaris van de Joodse 

Gemeente, Borstrok, overleed eind 1940 na 
een ziekbed. In het voorjaar van 1941 trad een 
nieuwe jonge voorganger aan, Sal van Gelder, 
die een belangrijke rol zou gaan spelen in en na 
de oorlogsjaren.3 

Evacuatie naar Amsterdam

De isolatie ging een stap verder en de eerste 
etappe van deportatie brak aan: vanaf de zomer 
van 1942 werd men gedwongen naar Amster-
dam te evacueren, met achterlating van bijna 
alles. Met als gevolg dat het joodse schooltje al 
snel gesloten moest worden.4

De Nederlands Israëlitische Gemeente Bussum, waaronder ook Naarden, Blaricum en Huizen 
vallen, is voor Nederlandse begrippen een jonge joodse gemeente: opgericht als zelfstandige 
gemeente in 1917 en in 1935 gefuseerd met de al sinds de achttiende eeuw bestaande Joodse 
Gemeente van Naarden.1

De familie Birnbaum in Westerbork, 1943 (archief 
van de familie Birnbaum).
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Op de dag van de evacuatie, 27 juni 
1942, waren de gemeenteleden uitgeno-
digd om in het gebouw van de Joodse 
Gemeente bij elkaar te komen om te 
wachten op de trein (speciaal daarvoor 
ingezet) naar Amsterdam. Daar is, zo-
als getuigen hebben verteld, voorgesteld 
om onder te duiken.

Bij aankomst in Amsterdam moest 
men zich wel inschrijven om te voor-
komen dat men op de arrestantenlijst 
terecht zou komen. Daarna zouden of 
via eigen contacten of via de bestuur-
ders van de Joodse Gemeente onder-
duikplekken gevonden kunnen worden. 
Niet iedereen was enthousiast over het 
plan: de angst voor onderduik (volle-
dige afhankelijkheid van de gastfamilie) 
en straf bij ontdekking voor zowel on-
derduikers als hulpverleners was groot. 
Velen kozen om zo lang mogelijk legaal 
te blijven door het verkrijgen van aller-
lei vormen van Sperre, een tijdelijke ontheffing 
van evacuatie naar Amsterdam en de daarop-
volgende deportatie naar doorgangskampen als 
Westerbork. De meest wonderbaarlijke baantjes 
werden hiervoor gecreëerd. 

Bestuurder Sam van Perlstein was op de 
hoogte van een andere uitweg: de mogelijkheid 
om bezwaar aan te tekenen tegen de joodver-
klaring bij het Duitse departement van justitie 
in Den Haag, waar de jurist Hans Calmeyer 
de scepter zwaaide. Om zich te kunnen la-
ten ‘ontsterren’ had hij documenten nodig uit 
Duitsland waarin de joodse afkomst van zijn 
voorouders vervangen zou worden door chris-
telijke afkomst. Tot groot geluk ontmoette Van 
Perlsteins schoonzoon twee Duitse dienstplich-
tigen van linkse signatuur die bereid waren af 
te reizen naar Recklinghausen in het Ruhrge-
bied om de nodige papieren te verkrijgen. Hun 
beroepen in het civiele leven (graficus en foto-
graaf) droegen ertoe bij dat er perfecte verval-
singen kwamen. Van Perlstein raakte zijn ster 
kwijt, kreeg zijn onteigende bedrijf terug en het 
kapitaal dat daarbij hoorde. Hij ging aan de slag 
om op tientallen plekken in het Gooi onder-
duikonderkomens te regelen, niet alleen voor 

joodse onderduikers, maar ook voor politieke 
dissidenten, weigeraars voor de Arbeitseinsatz, 
Britse vliegeniers en zelfs Duitse gedeserteerde 
dienstplichtigen.5 Uiteindelijk zouden volgens 
historicus Ben Braber zo’n vijfhonderd mensen 
door dit netwerk gered worden.6 

Een zenuwslopende periode

Toen eind 1944 de oorlogssituatie kantelde, 
maar de bevrijding na de mislukte Operation 
Market Garden nog op zich liet wachten, waren 
er meer situaties waarbij de zenuwen van de 
toch al onder stress levende onderduikers het 
begaven. Er deden zich zelfs gevallen voor waar-
bij onderduikers de straat op gingen en zo be-
trokkenen in gevaar brachten. Het verzet heeft 
een enkele keer zelfs moeten overgaan tot liqui-
datie van zich gevaarlijke gedragende onderdui-
kers.7 Om dit soort situaties zoveel mogelijk te 
voorkomen werd besloten een rondschrijven te 
laten bezorgen op de adressen van het onder-
duiknetwerk. Sal van Gelder nam de redactie 
op zich, samen met onder meer journalist Dick 

In het Birnbaumhuis in de Eslaan in Bussum in 
1947 (archief van de familie Birnbaum).
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Goudsmit, psychiater Hans Keilson en de Hil-
versumse rabbijn Nathan Dasberg. Koeriersters 
als Biny Sjouwerman-Patto brachten de krantjes 
rond, die de naam Hasjalsjéeleth, De Keten kre-
gen, waarvan vijf edities verschenen tussen eind 
1944 en mei 1945. De voornaamste boodschap 
van alle krantjes was: ‘Hou vol, hou je gedeisd 
en breng jezelf en je gastgezin niet in gevaar.’7

De Bevrijding

Kort na de Bevrijding was er op 11 mei 1945 een 
dermate druk bezochte dankdienst in de syna-
goge, dat voor de 150 man die op straat waren 
gebleven een tweede dienst gehouden moest 
worden. 

Uit alle gegevens waar we momenteel over 
beschikken, lijkt het dat de Joodse Gemeente 
Bussum een voor Nederland relatief hoog over-
levingspercentage had, vermoedelijk zo’n 60 

procent, mede dankzij het opgezette onder-
duiknetwerk door Van Perlstein en Van Gelder. 
Dat neemt het ijzingwekkende gegeven niet 
weg dat circa zeshonderd mensen, onder wie 
ruim honderd kinderen, door de Duitsers zijn 
vermoord. Op de joodse begraafplaats in Bus-
sum is voor hen sinds 1952 een herdenkings-
monument, en in het gemeentehuis van Gooise 
Meren in 2019, een herdenkingsplaquette aan-
gebracht. Op beide plekken vinden jaarlijks her-
denkingen plaats.

Terug naar mei 1945. Wat nu? Hoe pak je het 
‘normale’ leven weer op na dergelijke onbevat-
telijke traumatische ervaringen en hartverscheu-
rend verlies van familie en vrienden? Toen be-
gon het grote werk: net zo voortvarend als Van 
Perlstein en Van Gelder te werk waren gegaan 
met hun onderduiknetwerk, ging men toen aan 
de slag om hun gemeenschap weer te doen her-
leven.

Interieur van de synagoge na herinwijding in 1953 (archief van de Joodse Gemeente Bussum).
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Herstel van de Joodse Gemeente

Voordat de Geallieerden vanaf D-day de Duitse 
legers in West-Europa grote klappen bezorgden 
en in rap tempo Frankrijk, België en Zuid-Ne-
derland bevrijdden, zaten de leden van het 
Joods-Bussumse oorlogsbestuur al in mei 1944 
bij elkaar. Zij zetten een ongelooflijk herstelvoor-
stel in elkaar: 38 getypte en gestencilde pagina’s. 
In november van dat jaar, toen bleek dat de be-
vrijding van Nederland boven de grote rivieren 
nog wel enige tijd zou uitblijven, werd er nog 
een aantal pagina’s aan toegevoegd waarin de 
op dat moment ontstane situatie werd uiteen-
gezet. Dit uitgebreide voorstel, dat op nationaal 
en internationaal niveau de 
te verwachten naoorlogse 
situatie bespreekt en op 
sommige punten meer op 
een manifest lijkt, is in 2011 
teruggevonden tussen de 
toen herontdekte archieven 
van de Joodse Gemeente 
Bussum.8

Het voorstel bespreekt 
onder meer hoe om te gaan 
met teruggekeerde joden 
uit onderduik en kampen:  
hun huisvesting, hun on-
derhoud, de terugkeer naar 
het onderwijs van jeugd en 
jongeren, het terugkrijgen 
van hun bezittingen zowel 
roerend als onroerend goed 
en bankrekeningen. Wat is de juridische status 
van statelozen, van de vluchtelingen? En hoe de 
weeskinderen op te vangen? Daarnaast werd veel 
aandacht gegeven aan het geestelijk leven en de 
herleving van de synagoge met erediensten en 
sociale en culturele activiteiten. Voor heel joods 
Nederland werd een toekomstbeeld geschetst 
waarin er nog maar één joodse gemeenschap 
is, zonder onderscheid tussen orthodox, libe-
raal of Zionistisch, een joodse Einheitsgemeinde 
zoals Duitsland die voor de oorlog kende. Een-
heid binnen de gelederen was cruciaal, wilde de 
gemeenschap een kans tot overleven hebben. 
Zionistische idealen maken ook een belangrijk 

onderdeel uit van het manifest, waarin duide-
lijk de ideologische opvattingen over een eigen 
joodse staat van zowel Van Perlstein, Van Gelder 
als Dasberg naar voren komen. Zeer begrijpelijk 
na alles wat het Europese jodendom had moe-
ten doorstaan in de afgelopen jaren. 

Op sommige punten is dit voorstel daadwer-
kelijk uitgevoerd, op andere punten is het mis-
lukt: een landelijke ‘Einheitsgemeinde’ is er niet 
gekomen. Maar met veel andere zaken ging 
men aan de slag, met alle energie die men kon 
opbrengen. Dit in grote tegenstelling tot vele an-
dere joodse gemeentes, waar het joodse leven 
na de oorlog praktisch verdween.

Wederopbouw van de Joodse Gemeente

In augustus 1945 vond in de Bussumse syna-
goge de eerste ledenvergadering plaats, waar 
verschillende van de bovengenoemde onderwer-
pen besproken werden en huisvesting de hoog-
ste prioriteit had.  Van Perlstein werd tot voorzit-
ter benoemd en Sal van Gelder bleef voorganger, 
leraar en secretaris. Overigens moet gezegd wor-
den dat niet alle reacties op de uitnodiging voor 
de vergadering positief waren, een deel van de 

Sal van Gelder tijdens de herinwijding van de 
synagoge in 1953 (archief van de familie Van 
Gelder).
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mensen gaf aan zoveel te hebben meegemaakt 
door hun joods zijn, dat ze totaal niet geïnteres-
seerd waren in deelname aan het joodse leven.

In goed overleg met de gemeenten Bussum, 
Blaricum, Huizen en Naarden werden in vrij 
snel tempo onderkomens geregeld voor de 
joodse terugkerenden. Waarschijnlijk vooral op 
locaties waar NSB’ers woonachtig waren, het-
geen vaak weer huizen betrof waar tot 1942 jo-
den hadden gewoond (zie kader). 

De erediensten begonnen weer in de proviso-
risch met klapstoeltjes ingerichte synagoge, waar 
nog weinig van het oorspronkelijke meubilair in 
stond. Wel waren onmiddellijk na de bevrijding 
de door de Lutherse dominee Manger bewaarde 
Thorarollen teruggebracht evenals de bij tim-
merman Herman Kerkenaar ondergebrachte ju-
daïca.10 Deze waren deels nog afkomstig uit de 
zeventiende en achttiende eeuw uit de Naarder 
synagoge. Grote lichtpunten in een duistere tijd 
waarin pure roof de norm geweest lijkt te zijn.

In het huwelijksregister zien we dat er in 1945 
en 1946 tien joodse huwelijken werden gesloten 
in de synagoge, waaronder dat van Rachel Veffer 
met de Canadees-joodse soldaat Martin Stern. 

Rachel had met haar ouders en vijf broers bijna 
drie jaar ondergedoken gezeten in één kamer 
in een huis aan de Vaartweg. Niet lang na het 
huwelijk vertrok de hele familie naar Canada.11

Weer naar school

Voor de joodse kinderen, die terugkwamen uit 
de onderduik en de kampen en die familie had-
den om op terug te vallen, moesten regelingen 
getroffen worden met de scholen vanwege hun 
enorme achterstand. Erwin David bijvoorbeeld, 
die samen met zijn vader Auschwitz en dwang-
arbeiderskampen overleefde, was bij zijn terug-
komst begin mei in Naarden bijna achttien jaar. 
In zijn memoires beschrijft hij het als volgt: De 
volgende maandagmorgen ging ik weer naar mijn 
oude school [de Gooische HBS], die nog steeds 
een gebouw deelde met een andere school [in het 
gebouw waren tijdens de oorlog Duitse militai-
ren ingekwartierd]. Ik had nog één jaar te gaan tot 
mijn eindexamen en besloot dat het het beste was 
om weer in de gewone routine te raken door naar 
de lessen te gaan gedurende de drie weken tot de 
zomervakantie. Ik werd warm ontvangen, vooral 

De lotgevallen van Villa Blijdenhof, Schwerinlaan 7 in Bussum 
Het huis diende vanaf 1937 als joods rusthuis. Henriette Rothschild-Levy woonde er met nog 
een aantal andere joodse medebewoners, tot zij het huis moesten verlaten in 1942. Zij werd 
op 23 juni in Sobibor, 82 jaar oud, om het leven gebracht.9 
Vanaf 1942 werd het huis vervolgens gebruikt als rusthuis onder leiding van Zr. Chr. van Kat-
wijk, die volgens de KvK ook was ingeschreven als Verwalter van de in beslag genomen villa. 
Volgens een advertentie was het pension en rusthuis nu alleen toegankelijk voor Nationaal 
Socialisten of Duitsers. Zr. van Katwijk moest in 1943 wegens ontslag het veld ruimen en het 
grote huis werd vervolgens gebruikt als NSB Kringhuis, met allerlei activiteiten voor de jeugd, 
onder meer een gezellige sinterklaasviering in 1943.
Meteen na de bevrijding werd het een Huis der Illegaliteit waar terugkerende onderduikers 
zich konden melden voor hulp. In 1951 werd het formeel in gebruik genomen door de Zio-
nistische organisatie Hachsjarah en Alijah, die joodse jongeren een opleiding gaf (vooral in 
land- en tuinbouw) voor ze naar Israël emigreerden. Het verhaal gaat dat op de eerste avond 
dat de jongeren met hun leiding in het huis aan tafel wilden gaan, het servies voorzien was 
van het NSB-embleem. Ondanks protest van de jongeren, werd er toch van gegeten. ’s Nachts 
slopen de opstandige jongeren naar beneden, brachten de borden naar de zolder en gooiden 
ze vanuit het raam de tuin in…
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door mijn oude leraar Nederlands Willem ten Kate, 
mijn favoriete leraar. Hij was nu ook rec-
tor naast leraar Nederlands. Halverwege 
de zomer besloot de regering om de las-
tige positie van de tienduizenden leerlin-
gen met een door de Duitse bezetting op-
gelopen leerachterstand van een bijzonder 
einddiploma te voorzien. Ik had maar één 
dag in de eindexamenklas gezeten [Erwin 
had een klas overgeslagen én was een 
vroege leerling], dat was op 31 augustus 
1942, en kreeg mijn einddiploma.12 Hij zou 
later naar Delft vertrekken om daar een 
technische studie te volgen.

Andere kinderen hadden het moeilij-
ker. Zij konden zich door al hun trauma’s waar-
onder onthechting slecht aanpassen, maar wer-
den ook lang niet altijd even welkom geheten. Er 
waren zelfs antisemitische incidenten, zoals de 
zoon van de familie Birnbaum meemaakte, die 
niet alleen na een ruzietje met een klasgenoot 
voor ‘rotjood’ werd uitgemaakt, maar door de 
leraar vervolgens bont en blauw werd geslagen. 
Ondanks de dagelijkse vermoeiende reis ging 
hij daarna maar naar de joodse school in Am-
sterdam.13 

De strijd om het joodse kind

De ouders van Samuel Birnbaum, 
Otto en Henny, wisten tientallen 
weeskinderen de oorlog door te 
slepen en stonden aan het hoofd 
van een van de vier joodse wees-
huizen die er in Bussum zijn ge-
weest tussen 1945 en 1952. Er 
waren ook tehuizen in Laren en 
Hilversum, waarmee nauw werd 
samengewerkt. De tehuizen wer-
den (deels) gesteund door Zionis-
tische organisaties die de kinderen 
veelal voorbereidden op vestiging 
in het Beloofde Land. Een bezoek 
van de Opperrabbijn van Palestina 

dr. Herzog vormde een van de hoogtepunten 
van het jaar 1946. 

De meesten van de kinderen uit de oorlogs-
weeshuizen zijn uiteindelijk naar Israël geëmi-
greerd. Sommigen vertrokken al illegaal vóór de 

oprichting van de staat in 1948, toen het nog 
Brits Mandaatgebied was. En de toelating van 
joden zeer beperkt was. De oudste dochter van 
de familie Birnbaum ging als zeventienjarige al 
in 1946 op eigen houtje via Marseille met de 
boot naar Palestina en kwam tot haar schrik – 
als overlevende van Bergen Belsen – terecht in 
een Brits gevangenkamp. Haar felbegeerde vi-
sum uit Nederland als legale immigrant zorgde 
ervoor dat ze na enige weken als vrij burger het 

Sam van Perlstein met kleindochter Nicky, ca. 1950 
(archief van de familie Van Perlstein).

Interieur van de synagoge in 2010 met de kroon-
luchters uit de vml. synagoge van Naarden, die 
is afgebroken in 1935 (archief van de Joodse  
Gemeente Bussum).
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land binnen mocht. De familie Birnbaum, met 
meer dan twintig pleegkinderen, volgde in 1950.

Maar er speelde meer: de pleegouders van veel 
van de kinderen die in onderduik de oorlog had-
den overleefd, wilden het kind niet teruggeven 
aan overlevende familie of aan joodse organisa-
ties. In het Herstelvoorstel van mei 1944 wordt 
over de kinderen die in onderduik de oorlog 
hebben doorgebracht, het volgende vermeld:

Er moet een centrale plek komen voor registratie 
van de ondergedoken kinderen om terugkerende 
ouders hun kinderen terug te kunnen laten vinden. 
Dan zal snel blijken van welke kinderen geen ou-
ders en familie meer aanwezig zijn. Deze kinde-
ren moeten worden ondergebracht bij familie of 
in daarvoor te stichten kinderhuizen. Aangezien 
Nederland reeds voortreffelijke Joodse instituten 
op het gebied van Kinderverzorging bezat, behoeft 
men slechts de oude traditie voort te zetten. […] 

Ook indien er familieleden zijn, die zich met de 
opvoeding van ouderloze kinderen wensen te be-
lasten, gaat de Afd. Kinderverzorging een voogdij-
schap uitoefenen, zowel wat de opvoeding als wat 
het beheer van bezittingen van hun omgekomen 
ouders betreft.

In andere kringen in Nederland hield men zich 
met dezelfde vraagstukken bezig. In 1944 was 
er een groep christelijke verzetsmensen in Am-
sterdam bijeengekomen om te bespreken wat er 
moest gebeuren met de kinderen uit de onder-
duik. Bepaald werd dat deze kinderen het beste 
bij hun (veelal christelijke) pleegouders konden 
blijven. Een wetsvoorstel hiervoor ging naar de 
regering in Londen. Meteen na de Bevrijding 
werd de rijkscommissie voor Oorlogspleegkin-
deren (OPK), ingesteld, die ervoor zorgde dat 
veel joodse kinderen bij de christelijke pleegge-
zinnen gehouden zouden worden. De overge-
bleven joodse gemeenschap werd buitenspel 
gezet. De commissie ging zelfs zover dat ou-
ders, die wel uit kampen of onderduik terugkeer-
den, niet eens tot hun kinderen werden toege-
laten. Pleegouders werden gewaarschuwd voor 
ongewenste beïnvloeding door joodse instanties.

De joodse gemeenschap ging hier niet mee 
akkoord. Op 30 augustus 1945 werd een eigen 
joodse voogdijvereniging, Le-Ezrath Ha-Jeled 
(Het kind ter Hulpe), opgericht. Twee promi-
nente bestuurders kwamen uit Bussum, mr. Ies 
van Creveld en dr. Hans Keilson. De meeste kin-
deren werden uiteindelijk door de rechter aan 
joodse familieleden of joodse organisaties toe-
gewezen, maar zo’n vijfhonderd kinderen groei-
den uiteindelijk op in niet-joodse gezinnen.14  

Andere kwesties

Naast het touwtrekken om de joodse kinde-
ren waren er ook problemen met de overheid 
over het terugkrijgen van bezittingen en bedrij-
ven. Stateloze overlevenden, die hun al vóór de 
oorlog aangevraagde Nederlanderschap alsnog 
wilden verkrijgen, moesten ook een harde strijd 
voeren tegen de overheid. Dit gold met name 
voor de Duitse joden, die onder geen beding 
terug wilden naar Duitsland, hun land van her-
komst.

Detail van Thorakronen (archief van de Joodse 
Gemeente Bussum).
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Voor zover beoordeeld kan worden, lijkt het 
dat de bestuurlijke gemeente Bussum over het 
algemeen welwillend stond tegenover de joodse 
gemeenschap. Desalniettemin heeft een aantal 
leden tussen 1945 en 1950 ervoor gekozen om 
naar Israël, Canada of de Verenigde Staten te 
emigreren. Sommigen kozen voor wat in joodse 
kringen ‘de kleine emigratie’ wordt genoemd. 
Zij vestigden zich in Amsterdam, waar toch een 
grotere joodse gemeente was dan in Bussum. 
Bussum was overigens na de oorlog de vierde 
gemeente van joods Nederland, na Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam.

De herinrichting van de sjoel in 1953

Kort na de bevrijding was men al begonnen 
met restitutie aan te vragen, onder meer voor 
het geroofde meubilair van de synagoge. Om 
de herinrichting te kunnen bekostigen werden 
verschillende panden in de Naarder vesting ver-
kocht die eigendom waren van de Joodse Ge-
meente. De nieuwe inrichting werd ontworpen 
door architect Jac. Baars, die in 1931 ook de ver-
bouwing van het oorspronkelijke kerkje tot syna-
goge had gerealiseerd. Hij hield zich aan de stijl 
van destijds, een plattelandsversie van de Am-
sterdamse school, maar wist het oude ontwerp 
wel te verfraaien met mooie glas-in-lood ramen, 
houten lambrisering en apart ontworpen rood-
koperen lampen en kroonluchters. In 1984 zou-
den deze vervangen worden door de achttien-
de-eeuwse kroonluchters en koperen elementen 
uit het oude stadhuis van Naarden. Daar had-
den ze sinds de teloorgang van de synagoge van 
Naarden in 1935 gehangen en werden dus terug-
gegeven aan de Joodse Gemeente. Daar hangen 
ze nog steeds.

De synagoge werd met een bijzondere dienst 
opnieuw ingewijd op 7 december 1953 tijdens 
het Chanoekafeest. Het lichtjesfeest dat oor-
spronkelijk de viering is van de herinwijding van 
de door de Hellenistische bezetters vernielde en 
ontwijde Tempel in Jeruzalem (in het jaar 264 
voor de gewone jaartelling). Een symbolischer 
moment om de kaarsjes in de voor deze gele-
genheid speciaal ontworpen kandelaar aan te 
steken, is niet te bedenken.

De foto’s zijn afkomstig uit de particuliere archieven 
van de familie Birnbaum, Van Gelder, Van Perlstein, 
Kahn en de Joodse Gemeente Bussum.
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Niels van Driel

Vernieuwing in de Nederlandse Hervormde Kerk
De casus Naarden

De Nederlandse Hervormde Kerk is organi-
satorisch één, maar is geestelijk in de verste 
verte geen eenheid. Vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw strijden recht- en vrijzin-
nigen – de grote én (te) grove tweedeling – om 
de meerderheid en om de macht. In Naarden 
speelt dit ook. Een brandpunt in de binnenker-
kelijke spanningen is het beroepingswerk: van 
welke richting wordt een nieuwe predikant? Va-
catures zijn dan ook dieptepunten in de onder-
linge verhoudingen.

Voorgeschiedenis

In Naarden trekken de vrijzinnigen in 1894 de-
finitief de macht naar zich toe. In dat jaar raken 
beide predikantsplaatsen vacant. De kerkenraad 
benoemt dan twee vrijzinnige predikanten.

De rechtzinnigen (of orthodoxen) trekken 
hieruit de conclusie, dat er in Naarden voor 
hen geen gelijkberechtigde plaats meer is. 
Zij gaan, buiten de Grote of St.-Vituskerk, af-
zonderlijke kerkdiensten in de vestingstad 
beleggen. Vanaf 1895 doen zij dat in gebouw 
Eben-Haëzer in de Turfpoortstraat, later bekend 
als de Andreaskerk, nu het concertpodium Bij 
Andreas. Telkens verzoeken zij bij vacatures wel 
om alsnog een rechtzinnige predikant te beroe-
pen, de laatste keer in 1928 in de vacature van de 
bekende predikant-geschiedschrijver F.W. Drijver. 
Telkens tevergeefs.

De rechtzinnigen zijn allemaal ook lid van 
de hervormde gemeente. Zij vormen een forse 

minderheid van ongeveer eenderde van de 
4.000 leden. Organisatorisch staan zij volko-
men buiten de kerk. In veel plaatsen functio-
neren evangelisaties als categoriale gemeen-
ten. In de vestingstad is de kern van actieve 
leden gebundeld in de Vereeniging voor Evan-
gelisatie in en ten bate van de Nederlandse 
Hervormde Kerk Naarden, die – naast de vrij-
zinnige ochtenddienst in de Grote Kerk – elke 
zondag twee diensten belegt in de Turfpoort-
straat en hier ook een eigen verenigingsleven 
organiseert.  

Nieuwe wind

De kerkelijke vernieuwingsbeweging komt niet 
pas op gang ná de oorlog. Al het uitbreken er-
van brengt de Hervormde Kerk in beweging. 
Het wonder van 1940 vindt plaats.2 Zo beleven 
talloze hervormden de omwenteling binnen 
hun kerk van een zwijgende tot een sprekende 
kerk. Sinds 1816 zuchtte de kerk onder een 
bestuursapparaat dat zich over niets anders 
scheen te kunnen bekommeren dan over for-
maliteiten en financiën. De richtingtegenstel-
lingen binnen de synode maakten vervolgens 
dat elke poging tot verbetering strandde. De 
Duitse bezetting doorbreekt deze patstelling. 
Onder leiding van de synodesecretaris K.H.E. 
Gravemeijer gaat de kerk geestelijk richting 
geven aan het denken en handelen tijdens de 
oorlogsjaren. In brede kringen wordt dit zeer 
gewaardeerd.3

Vrijheid, herstel en vernieuwing zijn tijdens de oorlogsjaren idealen waar velen naar verlangen. 
Ze monden op allerlei levensterreinen uit in initiatieven om Nederland weer op te bouwen – 
anders dan het was. Velen willen de verzuiling, de maatschappelijke verkokering langs 
levensbeschouwelijke lijnen, doorbreken. De top van de Nederlandse Hervormde Kerk, waar 
een groot deel van de bevolking lid van is, doet hier enthousiast aan mee. Wat verandert het 
naoorlogse streven naar vernieuwing in de lokale kerkelijke verhoudingen?

1
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Met het doorbreken van het zwijgen wordt 
ook het richtinggesprek binnen de Kerk geor-
ganiseerd, eerst landelijk, daarna ook in steeds 
meer lokaal vastgelopen situaties. De synode 
stelt een Commissie voor Kerkelijk Overleg in, 
die uit haar midden de werkgroep Gemeente-
opbouw aanwijst. Reeds in het najaar van 1940 
komt deze beweging op gang. Haar oproep aan 
de kerk is dat zij te staan heeft in het front, waar 
de geestelijke strijd gestreden wordt om de ziel 

van ons volksleven. Dat deze wereld een wereld 
in brand is en dat er gebluscht moet worden met 
alle krachten.4 Het driemanschap Grave meijer, 
H. Kraemer en W. Banning houdt de Kerk tel-
kens voor een Christusbelijdende volkskerk te 
worden op alle levensterreinen. De theologie 
van de Zwitser Karl Barth is een van de belang-
rijkste stimulansen voor de herontdekking van 
het belijdende karakter van de Kerk.

De Grote of St.-Vituskerk in Naarden (Gemeentearchief Gooise Meren).
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De eerste poging: 1941-1942

Deze landelijke ontwikkelingen raken ook 
Naarden. Daar wordt uit de notulen van de 
kerkenraad en van het bestuur van de evange-
lisatie al snel duidelijk dat ook hier van beide 
zijden de vraag rijst, of er toenadering mogelijk 
is. Al in september 1940 doet de kerkenraad 
voorstellen, die het bestuur voor onaanvaard-
baar verklaart. Tegenvoorstellen vinden bij de 
kerkenraad weer geen draagvlak. Pas landelijk 
initiatief kan lokaal de vastgelopen verhoudin-
gen weer in beweging brengen.

De kerkenraad wordt rijp gestoofd voor een 
mildere houding door een bezoek van enkele 
gedelegeerden van Gemeenteopbouw in okto-
ber 1941. De beide predikanten van Naarden, 
H.H. Dorgelo (1888-1944) en J.P.C. Poldervaart 
(1891-1947), respectievelijk al vanaf 1926 en 
1930 werkzaam in de vestingstad, plaatsen de 
kwestie in het kader van de hele classis. Naar-

den is hier de enige gemeente met 
een vrijzinnige meerderheid. Zij 
stellen dat Naarden dus alleen te-
gemoetkomend kan zijn tegenover 
rechtzinnigen als andere gemeen-
ten dat zijn tegenover vrijzinnige 
minderheden.5 Het bestuur van de 
evangelisatie kan hier in een ge-
meenschappelijke vergadering ui-
teraard niet zo veel mee.

De discussie blijft hier niet in 
hangen. Iedereen realiseert zich 
dat lokaal niet zomaar classicale 
voorwaarden kunnen worden op-
gesteld, zodat er in mei 1942 als-
nog voorlopige besluiten worden 
genomen over de lokale situatie. 
De activiteiten van de evangelisatie 
zullen in kerkelijk verband worden 
opgenomen. Terwijl het bestuur 
hiervoor een ledenvergadering zal 
beleggen, zal een commissie be-

staande uit zes leden van het bestuur en drie 
kerkenraadsleden de besluiten nader uitwer-
ken. Ook ds. W. Glashouwer (1913-1983), die 
naast zijn predikantschap van het kleine Mui-
derberg ook verbonden is aan de evangelisatie, 
mag de vergaderingen bijwonen.

Voortvarend

De volgende kerkenraadsvergadering, nog in 
dezelfde meimaand van 1942, is Poldervaart 
buitengewoon positief over het verloop van de 
besprekingen in de commissie. Hij heeft stellig 
de indruk dat de evangelisatie serieus toenade-
ring zoekt. Bij het doornemen van de statuten 
was men gestuit op de formulering dat de ver-
eniging ontbonden zou kunnen worden als de 
prediking in de Grote Kerk weer zou zijn op de 
grondslag van het apostolisch christendom, opge-
vat in de geest van den belijdenis der Nederland-
sche Hervormde Kerk. Toen hij stelde dat de pre-

Herdenkingsrede Bevrijding door 
ds. Gravemeijer, Nieuwe Kerk te 
Amsterdam 5 mei 1949  
(Nationaal Archief ).
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diking in Naarden aan deze eis voldeed, zodat 
de vereniging ontbonden kon worden, stemde 
de andere partij hier tot zijn verrassing mee in. 
Zij gaf te kennen de belangen van het rechtzin-
nige deel van de gemeente bij de kerkenraad 
veilig te achten. Twee dagen geleden besloot de 
ledenvergadering de vereniging op te heffen.

Poldervaart concludeert dat de kerkenraad zich 
met de nieuwe situatie vertrouwd moet maken: 
de vereniging bestaat niet meer en de kerken-
raad zal ook de belangen van het rechtzinnige 
deel van de gemeente moeten gaan behartigen. 
Daarom vindt hij het ook niet meer nodig de 
houding van de kerkenraad te laten afhangen 
van de verhoudingen elders in de classis.

Kater in Naarden: 1942-1943

Poldervaart verkeert duidelijk in een overwin-
ningsroes. Te vroeg, want op de achtergrond 
komen in de evangelisatie tegenkrachten in be-
weging. Hierin speelt Glashouwer, nog maar 
sinds 1939 predikant (later zal hij landelijke be-
kendheid krijgen als een van de oprichters van 
de Evangelische Omroep) een sleutelrol. Hij zal 
volgens plan door de kerkenraad worden aan-
gesteld als hulpprediker. In eerste instantie be-
weegt hij mee. Tot de initiatieven van Poldervaart 
behoren, behalve gezamenlijke diensten op Her-

vormingsdag (31 oktober), een gemeenteavond, 
een jeugdappel en ook een gemeenschappelijke 
viering van het heilig avondmaal. Op dit punt 
rijzen bij Glashouwer sterke aarzelingen. In de 
commissie vraagt hij in oktober 1942: is er wel 
voldoende gemeenschap? Wij moeten eerst uitma-
ken of wij dezelfde Christus bedoelen.

In de kerkenraad verhaalt Poldervaart, dat Glas-
houwer nog op het orthodox dogmatische stand-
punt blijkt te staan. Dat is niet met het zijne te 
verenigen. Glashouwer wil geen rol vervullen in 
een gemeenschappelijke avondmaalsdienst. De 
kerkenraad constateert dat de houding van de 
andere rechtzinnige commissieleden bepalend 
is. Als zij wel meegaan, hangt het akkoord niet 
van Glashouwer af. Poldervaart benadrukt nog 
eens dat het niet gaat om personen, maar om 
stromingen: of wij voort willen gaan met dogma-
tisch geharrewar of dat wij Christus moeten volgen. 
Wij moeten boven ‘rechtzinnig of vrijzinnig’ uit. De 
weggeëbde massa komt niet door een kerkelijk ge-
sprek weer terug, doch door den weg van Christus.

Poldervaart denkt dat de evangelisatie in een 
impasse is gekomen. Hij schat in dat een deel 
met de nieuwe stroming akkoord gaat. Daarom 
wil hij het gemeenschappelijk avondmaal laten 
doorgaan en er niet eerst nog eens over ver-
gaderen. In de Turfpoortstraat zal die morgen 
geen dienst zijn. De leden zijn opgeroepen 
naar de Grote Kerk te gaan. Poldervaart wil 
goed om zich heen kijken: Blijken dan de leden 
van den kerkenraadscommissie in dien dienst af-
wezig te zijn, dan hebben zij zich uitgesproken. 
Sommige kerkenraadsleden betwijfelen of het 
goed is een avondmaalsviering te organiseren 
om uit te maken of er eensgezindheid is, maar 
Poldervaart krijgt zijn zin.

Breuk

Glashouwer hakt voor zichzelf de knoop door 
en bedankt op 26 oktober 1942 als hulpprediker. 
Het is de vraag of hij zich ook in de praktijk al 
terugtrekt uit de evangelisatie. Ook de landelijke 
pers bemoeit zich ermee. In het confessionele 
blad De Gereformeerde Kerk wordt klip en klaar 
uitgesproken dat in Naarden te snel is geconclu-
deerd dat de evangelieverkondiging in de Grote 

Ds. W. Glashouwer als EO-voorzitter in 1972 
(Nationaal Archief ).
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Kerk op de grondslag van het apostolisch chris-
tendom was en in de geest van de belijdenis. 
Het kerkelijk gesprek had dit duidelijk moeten 
maken, het had niet als uitgangspunt mogen 
worden aanvaard. Toen het eenmaal zo ver was, 
waren er in Naarden met ijzeren onverbiddelijk-
heid consequenties getrokken: statutair verviel 
het bestaansrecht van de evangelisatie, de ver-
eniging werd opgeheven, de goederen overge-
dragen aan de kerk. Kortom: de evangelisatie le-
verde zich aan den vrijzinnigen kerkeraad uit. De 
vrijzinnige kerkpolitiek had in Naarden wel heel 
grondig en effectief gewerkt, is het commentaar 
van ds. H.G. Groenewoud.6

In de evangelisatie komt een sterke reactie. 
Op een ledenvergadering wordt het bestuur 
opzij gezet door een motie van wantrouwen. 
In maart 1943 wordt bekend dat leden van de 
voormalige evangelisatie zich tot de Commis-
sie voor niet-commerciële verenigingen hebben 
gewend. Zij hebben losgekregen dat de vroegere 
evangelisatie hersteld moet worden. De kerken-
raad is er helemaal klaar mee. Het gebouw in de 
Turfpoortstraat wordt teruggegeven. De kerken-
raad wil niet in verbinding staan met een even-
tuele nieuwe vereniging in het gebouw zoolang 
de leden daarvan niet door woord en daad hun 
vertrouwen in den kerkeraad hebben getoond. Zo 
scheiden in maart 1943 de wegen.

Patstelling

Bevredigend zijn de verhoudingen niet, maar 
het bestuur van de evangelisatie heeft de nei-
ging af te wachten en de zaak te laten rusten. 
Een verklaring van de kerkenraad in het lokale 
mededelingenblad maakt hier in september 
1943 abrupt een eind aan. De kerkenraad wil 
een actie starten voor het bouwen van een 
nieuwe kerk buiten de vesting, en daarnaast 
voor enkele hulpgebouwen. De wijken buiten 
de vesting zijn sinds jaren een aandachts-
punt. De vele hervormden hier kunnen beter 
bereikt en bediend worden vanuit gebouwen 
ter plaatse. Ook de evangelisatie ziet hier een 
werkterrein. Het bestuur verklaart zich bereid 
tot medewerking, op voorwaarde dat de recht-
zinnige minderheid een volwaardige plaats in de 

hervormde gemeente ontvangt. Het bestuur 
wil volkomen gelijkberechtigd aan deze actie 
kunnen deelnemen en van de vruchten ervan 
kunnen profiteeren. Een derde, door de kerken-
raad te beroepen rechtzinnige predikant moet 
hieraan gestalte geven.

In een adres aan de kerkenraad zet het be-
stuur uiteen dat de eerdere mislukking geen 
struikelblok zou moeten zijn om in Naarden 
nog eens te proberen tot een oplossing te ko-
men. Het bestuur realiseert zich dat er veel 
oud zeer zit bij de kerkenraad en verklaart er-
van overtuigd te zijn dat de handelwijze van 
de kerkenraad in 1942 wat opzet en bedoeling 
betreft zuiver was. De kerkenraad kan hier niet 
veel mee. De voorwaardelijke formulering valt 
slecht. De toevoeging berooft de verklaring 
volgens Poldervaart vrijwel van alle waarde.7 De 
kerkenraad gaat niet eens in op de voorstellen.

Bemiddeling

Opnieuw kan alleen bemiddeling van buiten in 
Naarden de patstelling doorbreken. Het initia-
tief komt ditmaal van de Bussumse hervormde 
predikant ds. F.H. Kooijman, die in het najaar 
van 1944 classicaal gedelegeerde van de werk-
groep Gemeenteopbouw wordt. Hij zoekt in 
maart 1945 zowel contact met de kerkenraad 
als met het bestuur. Hij heeft de indruk dat 
beide graag een oplossing willen. Richtingsver-
scheidenheid mag er zijn, stelt hij, maar alleen 
tot opbouw der kerk en tot dienst aan het Ne-
derlandsche volk. Als kerkenraad en bestuur dit 
allebei willen, zou het dan niet mogelijk zijn 
dat zij luisteren naar het gebed van hun Heer om 
samen dien moeilijken weg te gaan?

Kooijman probeert bij de kerkenraad begrip te 
kweken voor het feit dat de evangelisatie in een 
moeilijk parket zit: als zij te weinig haar gren-
zen in het oog houdt, kan zij vele leden verlie-
zen aan de gereformeerde en/of de christelijke 
gereformeerde kerk. Dit is ook een zaak van de 
kerkenraad! waarschuwt hij. De kerkenraad er-
vaart de diversiteit in de achterban van de evan-
gelisatie als een probleem in de communicatie: 
er zijn verschillende orthodoxe bloedgroepen. 
Kooijman spreekt in de kerkenraad de verwach-
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ting uit dat er met het nieuwe bestuur te praten 
valt. Bij het bestuur laat hij doorschemeren dat 
de kerkenraad moet dealen met Poldervaart (de 
kerkenraad komt met hem niet uit).

Kooijman pleit ervoor dat de kerkenraad een 
concreet voorstel doet aan het bestuur, ook als 
antwoord op het adres, om een predikant voor 
bijzondere werkzaamheden voor de rechtzin-
nigen te benoemen. Poldervaart reageert dat 
de verklaring van het bestuur over de zuivere 
bedoelingen van de kerkenraad in 1942 door de 
leden van de evangelisatie beaamd moet wor-

den. Dit is nodig om het vernietigde vertrouwen 
te herstellen. Besloten wordt een nieuwe com-
missie te benoemen. Doch eerst zal de verklaring 
van het bestuur gepubliceerd worden! sluiten de 
notulen enigszins grimmig af.

Nieuwe start

Dit alles vindt in Naarden plaats vóór de Bevrij-
ding. Hierna belegt de evangelisatie al op 28 
juni 1945 een ledenvergadering, waar voorzit-
ter H.J. Timmer zich in vele toonaarden dank-
baar uitlaat voor het vreeselijke dat voorbij is. 
Nu is de andere, veel ergere nood zichtbaar: de 
nood op geestelijk gebied. Prof. Kraemer is er-
van overtuigd dat het Nederlandse volk verder 

af staat van het evangelie dan de heidenen in 
het oosten, waar hij als zendeling werkte. Wat 
nodig is, is een terugkeer tot de kerk, tot Gods 
Woord. Timmer laat zich meenemen door de 
nieuwe ontwikkelingen in de Hervormde Kerk: 
Als men leest wat de kerk weer wil gaan doen, is 
men er trots op hervormd te zijn. De kerk wacht 
een grote taak: in het onderwijs, in de media. 
In Amsterdam is dr. K.H. Miskotte benoemd 
om te werken onder intellectuelen, ds. J.J. Bus-
kes onder de arbeiders. Om alles te bewerken 
zooals het behoort, zijn zeker tienduizend domi-

nees noodig, om de Ned. Herv. Kerk weer haar 
plaats in kerk en wereld te doen innemen.

Onder de leden zijn er twijfels. Als er werke-
lijk goede wil aanwezig is bij de kerkenraad, 
waarom beroept deze dan in plaats van de 
in september 1944 plotseling overleden Dor-
gelo geen rechtzinnige predikant? Het bestuur 
dringt erop aan geen oude koeien uit de sloot 
te halen en opnieuw in gesprek te gaan met 
de kerkenraad. Ook ds. L. Nieuwpoort (1897-
1979), sinds 1 juli 1943 in dienst van de evan-
gelisatie, is enthousiast over de nieuwe koers 
die de Hervormde Kerk inslaat. Iemand vraagt 
hem of hij dan geen verschil meer ziet tussen 
rechtzinnig en vrijzinnig. Volgens Nieuwpoort 
is men in de Hervormde Kerk bezig de tegen-

Kijkje in het kerkgebouw in de Turfpoortstraat vanuit de in de jaren 1950 gerenoveerde entree 
(Gemeentearchief Gooise Meren).
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stellingen weg te gooien. Het gaat nu om voor 
of tegen Christus. Natuurlijk zijn er verschillen, 
maar er zijn heele stukken van den weg, die we 
samen kunnen gaan. De vrijzinnigen zijn veran-
derd. Onder de leden blijven vragen leven over 
de verschillen met vrijzinnigen. Iemand vindt 
het wel wat wazig. De overgrote meerderheid 
steunt echter het bestuur.

Broeiproces

Dan volgt een lang, traag en moeizaam pro-
ces van zuivering van de verhoudingen met de 
voormalige bestuursleden en met de kerken-
raad. De kerkenraad neemt hier alle tijd voor. 
Het is duidelijk dat het broeit in de evangeli-
satie. Tussen de verschillende bloedgroepen 
rijzen er spanningen over de koers, niet aller-
eerst die met de kerkenraad, maar de koers van 
de eigen kring. Het bestuur raakt verdeeld en 
verlamd. De theologie roept commotie op, de 
politiek nog meer. Landelijk is geruchtmakend 
dat zeven Amsterdamse hervormde predikan-
ten na de oorlog lid worden van de SDAP. In 
Naarden doet Nieuwpoort dat eveneens. Van-
wege de opschudding hierover in de evangeli-
satie komt de kwestie uitvoerig terug op de le-

denvergadering in juni 1945. Nieuwpoort gaat 
er met gestrekt been in: Ik zal kort zijn, opdat u 
kunt spreken. Kom maar op! Hij zegt SDAP-lid 
te zijn geworden, omdat hij als christen zijn 
naaste lief moet hebben en als Nederlander 
zijn volksgenoten. Al 25 jaar voelt hij zich tot de 
partij aangetrokken, na alle veranderingen van 
de afgelopen tijd heeft hij de stap gezet.

De stap van Nieuwpoort is niet bevorderlijk 
voor de steun in bestuur en vereniging. Er ko-
men ook steeds meer vragen bij zijn preken. 
Op de ledenvergadering van 5 februari 1946 
is sprake van verminderd kerkbezoek vanwege 
klachten en grieven. De spanningen tussen 
evangelisatie en voorganger lopen hoog op. 
Nieuwpoort ontkent politiek te preken, maar 
wel wat Gods wil is in de politiek, een onder-
scheid dat te subtiel is om ieder duidelijk te 
zijn. Aansluitend zeggen enkele bestuursleden 
ronduit dat de predikant en de gemeente niet 
bij elkaar passen. Besloten wordt voorlopig 
om de zondag een gastvoorganger te vragen. 
Nieuwpoort trekt zijn conclusies. Hij oriënteert 
zich op een nieuwe baan. In juli 1946 deelt 
hij het bestuur mee dat hij een beroep naar 
Kubaard heeft aangenomen.

Ds. J.P.C. Poldervaart (Het Utrechts Archief ).
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Intussen is de vraag voor het bestuur hoe 
onze Kapel staande te houden. Op de ledenver-
gadering van augustus 1946 klinken termen 
als verval. De inkomsten zijn laag, de kerk is 
op zondag slechts voor een derde gevuld. Een 
nieuwe voorganger is in ieder geval nodig. Kan 
de benoeming hiervan ingebed worden in een 
overeenkomst met de kerkenraad? De leden 
wordt voorgehouden dat de evangelisatie niet 
op dezelfde voorwaarden als in 1942/1943 op 
zal gaan in de kerk. Als een aanvaardbaar voor-
stel van de kerkenraad uitblijft, wil het bestuur 
alsnog overgaan tot de benoeming van een eigen 
voorganger.

Doorbraak

De kerkenraad heeft intussen afgewacht. Op 
3 oktober 1946 vindt er een gezamenlijke ver-
gadering plaats van kerkenraad en zowel het 
oude als het nieuwe bestuur van de evange-
lisatie, zodat het rechtzinnige deel van de ge-
meente geacht mag worden vertegenwoordigd 
te zijn, zoals Poldervaart de vergadering in-
leidt. Hij slaat een verzoenende toon aan. De 
beweging Gemeenteopbouw schept nieuwe 
perspectieven om uit de richtingenstrijd te ko-
men: Richtingen moeten verdwijnen, al blijven er 
stroomingen. Allen staan op één bodem. Ditmaal 
waakt hij ervoor te forceren. In plaats daarvan 
wil hij de mogelijkheid scheppen tot groei.

Namens de kerkenraad doet Poldervaart het 
voorstel een rechtzinnige predikant voor bij-
zondere werkzaamheden te beroepen, later 
mogelijk om te zetten in een volwaardige derde 
predikantsplaats. De kandidaten moeten in de 
geest van Gemeenteopbouw willen werken. De 
kosten komen voorlopig voor rekening van de 
vereniging, maar de kerkvoogdij zal 80 procent 
van de kerkelijke belasting van het rechtzinnige 
deel terugstorten. Onderdeel van de overeen-
komst zijn verder de benoemingen van enkele 
rechtzinnige ouderlingen en diakenen in de 
kerkenraad. Voorwaarde is dat er naast de vijf 
rechtzinnige vertegenwoordigers in de kerken-
raad niet ook nog eens een bestuur zal zijn. 
Commissies mogen eventueel wel. Het bestuur 
omarmt dit voorstel. Het ziet wel een probleem 

in de financiële kant. Bij de evangelisatie is de 
draagkracht kennelijk zwak geworden.

Ruggensteun

Het bestuur zoekt ruggensteun van een aantal 
vooraanstaande leden. Timmer is bang voor 
de mogelijkheid dat de nieuw beroepen predi-
kant weer niet in de smaak valt. Maar dan is de 
evangelisatie onderdeel van de kerk geworden 
en kan ze niet meer wegloopen. Het bestuur 
schildert de evangelisatie de implicaties voor 
ogen. Er is voldoende steun. Alternatieven zijn 
er ook niet.

Langzaam wordt er verder gewerkt aan de uit-
werking van de overeenkomst. Telkens keert in 
de kerkenraad de vraag terug naar het draag-
vlak in de evangelisatie voor de koers van het 
bestuur, waar ook wel reden toe is. Uiteindelijk 
beperken de financiën de mogelijkheden. De 
rechtzinnigen zijn niet in staat het traktement 
van een predikant voor bijzondere werkzaamhe-
den te betalen, zodat zij voorstellen ds. W.J.H. 
Baart tot hulpprediker te benoemen. Halver-
wege 1948 wordt hij bij de evangelisatie opge-
volgd door ds. G.W. van Tricht (1920-2009).

Overeenkomst

Het duurt nog tot januari 1948 voor er een con-
ceptovereenkomst ligt. Het werk in rechtzinnige 
geest zal voortaan plaatsvinden onder verant-
woordelijkheid van de kerkenraad. Deze krijgt 
de bevoegdheid de hulpprediker te benoemen 
en zal worden uitgebreid met twee rechtzin-
nige ouderlingen en twee diakenen. Een enkel 
lid van de kerkenraad ziet in de overeenkomst 
weinig praktisch nut, omdat ieder in de eigen 
kerk blijft. Ds. F. Oort (1902-1986), opvolger 
van Dorgelo, brengt hier tegenin dat het een 
stap is. Belangrijk is dat voortaan alle zaken in 
de kerkenraad mét rechtzinnigen erbij worden 
besproken. In het feit dat Baart weggaat, ziet de 
kerkenraad reden de overeenkomst zoo spoedig 
mogelijk te tekenen, want dan kan er invloed 
worden uitgeoefend op de predikantkeuze.

De conceptovereenkomst moet ook worden 
goedgekeurd door het classicaal bestuur. On-
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der invloed hiervan behouden bestuur en ver-
eniging toch hun zelfstandigheid. In overleg 
wordt bepaald dat dit bestuur naast het viertal 
kerkenraadsleden zal bestaan uit drie andere 
leden, omdat de dubbelfunctie zwaar is. De 
hulpprediker zal voorzitter zijn. De commu-
nicatie maakt duidelijk dat het wederzijds ver-
trouwen in elkaars bedoelingen om tot vreed-
zame samenwerking te komen is gegroeid.
In juli 1948 is het zover dat ds. Oort de nieuwe, 

rechtzinnige leden van de kerkenraad en Van 
Tricht verwelkomt. Oort houdt de kerkenraad 
voor dat de twee kampen die er waren, zich 
ervan bewust moeten worden dat zij één doel 
dienen: Voorloopig is dit alleen uitgesproken in 
een vertrouwen. Dit vertrouwen zal ons ook moe-
ten dragen als er moeilijkheden zijn. Wij moeten 
onze meening durven uiten en niet bang zijn op 
fouten te wijzen. Het gaat er niet alleen om el-
kaar te verdragen, maar elkaar te vinden in ons 

Het gebouw in de Turfpoortstraat heette eerst Hervormde Kapel, later Andreaskerk. 
Daarna wordt het gebouw beschikbaar gesteld voor interkerkelijk jeugdwerk,  exposities, 

cursussen en koorrepetities (Gemeentearchief Gooise Meren).
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gezamenlijk gestelde doel. De richtingsbenaming 
kunnen wij daarbij terzijde laten. Wij zijn kerken-
raadsleden! Het gaat om onze gezindheid en da-
den, opdat wij kunnen doen wat ons in Christus 
is opgedragen.

Tot slot

Tijdens de oorlogsjaren liepen de spanningen 
tussen kerkenraad en evangelisatie te hoog 
op, doordat men in Naarden te veel (tegelijk) 
wilde. Een gemeenschappelijke avondmaalsvie-
ring was een brug te ver. Na de oorlog wordt 
het proces op den duur makkelijker door het 
vertrek van Nieuwpoort en het overlijden van 
Poldervaart. De toonzetting wordt nuchterder. 
Vrijzinnigen en rechtzinnigen willen wel onder 
dezelfde kerkenraad opereren, maar hoeven niet 
meer zo nodig te mengen. Dat blijkt uit allerlei 
uitspraken in 1947-1948. Oort vindt het prima 
dat er van tijd tot tijd rechtzinnige predikanten 
in de Grote Kerk voorgaan, maar op zo’n zondag 
zou hij wel iets anders willen beleggen, zoals een 
avonddienst met zang. Als Baart vraagt of recht-
zinnige jongeren in de Grote Kerk tot lidmaat 
kunnen worden aangenomen, gaat de kerken-
raad hiermee akkoord: Het wordt beter geacht 
dit niet samen te doen. Wel worden de doden op 
4 mei 1948 in een gezamenlijke dienst herdacht 
en later dat jaar ook de Reformatie. In Naarden 
wil de kerkenraad, na alle negatieve ervaringen 
van eerdere jaren, geen enkele druk meer zetten 
op verdere toenadering. Als Van Tricht in 1948 
voorstelt iemand uit Zaandam te laten spreken 
op een gezamenlijke gemeenteavond, omdat 
men daar ‘verder’ is met de samenwerking, con-
stateert de kerkenraad: Het wordt beter geacht 
hier nog even mee te wachten en te zien hoe het 
bij ons loopt.

Hoe loopt het verder in Naarden? Dat is een 
verhaal apart. Vooral nieuwe fricties binnen de 
evangelisatie zorgen ervoor dat, na bemidde-
ling door Gravemeijer, Van Tricht pas eind 1950 

in de Grote Kerk wordt bevestigd tot predikant 
voor buitengewone werkzaamheden. De sa-
menwerking verloopt vervolgens bevredigend.

De totstandkoming van de samenwerkings-
structuur heeft enorm veel tijd gekost, die ten 
koste ging van veel ander kerkelijk werk – naar 
binnen en naar buiten. Wat leverde de samen-
werking op? Vooral betere interactie tussen vrij-
zinnigen en rechtzinnigen in een en dezelfde 
kerkenraad. Nog jarenlang blijft naast de ge-
meente in de Grote Kerk een afzonderlijke ge-
meente actief in de Turfpoortstraat. In januari 
1969 maakt een kachelexplosie de Andreaskerk 
onbruikbaar voor de eredienst. De gemeente 
wijkt daarna uit naar gebouwen buiten de ves-
ting.8

Noten
1. Dit artikel is grotendeels gebaseerd op onder-

zoek in het archief van de hervormde gemeente 
van Naarden, toegangsnummer SSAN040 bij het 
Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen. Er zijn 
alleen verwijzingen gemaakt naar bronnen buiten 
het kerkelijke archief.

2. Aldus A.J. Bronkhorst, later kerkelijk hoogleraar, 
toen predikant te Willemstad, in: Op weg naar een 
nieuwe kerkorde. Amsterdam 1945, p. 44.

3. Zie in het algemeen over de kerkelijke ontwikkelin-
gen: George Harinck en Lodewijk Winkeler, ‘De uit-
gestelde doorbraak (1940-1965)’ in: H.J. Selderhuis 
(red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis. 
Kampen 2006, p. 781 v.v.

4. Bronkhorst, Op weg, p. 46.
5. Beide predikanten zijn lid (geweest) van het hoofd-

bestuur van de landelijke Vereeniging van Vrijzin-
nige Hervormden. Vooral Poldervaart is hier een 
vooraanstaand man. Zie K.A. Beversluis, Een halve 
eeuw strijd en opbouw. Ontstaan en ontwikkeling 
der vrijzinnig hervormde beweging. Assen 1953, 
passim.

6. Samengevat in de Heldersche Courant, 15 decem-
ber 1942.

7. Terugblik in De Naarder Kerkklok, 30 juni 1945.
8. De Gooi en Eemlander, 6 januari 1969.



Eric de Ruijter

Wethouder Bouma bouwt goedkoop in Bussum

De woningnood was groot na de Tweede Wereldoorlog. De Bussumse wethouder Leendert Bouma 
(1892-1958) bedacht daarom een plan om goedkoop 306 woningen te bouwen op de Eng. Hij 
bracht Bussum daarmee landelijk in het nieuws en verdiende zelfs een schouderklopje van de 
minister.

Stratenplan met ‘Bouma’- en ‘Airey’-woningen in de Westereng (collectie Historische Kring Bussum).
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Na de oorlog was de bouwproductie weer 
moeizaam op gang gekomen. Er was gebrek 
aan alles: woningen, materialen en bouwvak-
kers. Het was dus zaak om snel en goedkoop 
te bouwen. De overheid stelde zich actief op; 
ze bood financiering aan in het kader van de 
Woningwet. Om de kwaliteit te waarborgen 
waren er in 1946 wel zogenaamde ‘wenken’ 
opgesteld, die criteria gaven voor afmetingen 
en soorten materiaal. Het waren vooral de ge-
meenten die hard aan de slag gingen, wat min-
der de woningbouwverenigingen. Minister In ‘t 
Veld van Huisvesting deed er nog een schepje 
bovenop door openlijk op te roepen tot sneller 
en goedkoper bouwen.1 

Bussum beschikte toevallig in deze tijd over 
een groot stuk bouwgrond: de Eng. Al voor de 
oorlog waren er plannen ontwikkeld voor de 
uitbreiding van Bussum op deze grond. De 
oorspronkelijke gronden voor villabouw ble-
ken nu hard nodig voor sociale woningbouw. 
Bussum kende net als de rest van Nederland 
een behoorlijk grote woningnood, of zoals het 
omschreven werd: Een paar duizend samenwo-
ningen, met alle ellende voor de betrokken ge-
zinnen, en enkele honderden jonge mensen die 
gaarne zouden trouwen indien zij maar een wo-
ning konden krijgen.2 De gemeente was in 1942 
al begonnen met de eerste huizen en was van 
plan na de oorlog de uitbreiding krachtig voort 
te zetten.

Bouma achter de tekentafel

Bouma was de man die uitdaging van de minis-
ter aannam. Hij was een oude rot in de lokale 
politiek: hij was al in 1919 lid van de gemeen-
teraad geworden voor de SDAP en in 1939 
wethouder. Hij was bovendien vertrouwd met 
het bouwvak en ging zelf achter de tekentafel 
staan. Met de vraag ‘Hoe breng ik 350 trouw-
lustige paartjes onderdak?’ voor ogen maakte 
hij een ontwerp voor 306 (later 311) woningen 
en 14 werkplaatsen. In het plan De Eng werden 
ze gepland tussen de huidige Huurmanlaan, 
de Ceintuurbaan, de De Ruijterstraat en de Jan 
Bottemastraat. Op 10 januari 1950 werd het 
plan door de gemeenteraad goedgekeurd. Bo-

vendien keurde de raad ook goed dat de verdie-
pingshoogte in de bouwverordening verlaagd 
werd van 2.70 naar 2.60 meter. De aannemer 
kon aan de slag.

Wat waren het voor woningen? 
Als je in de Huurmanlaan, de Piet Heinlaan of 
de Thijssenstraat loopt, zal je niets bijzonders 
opvallen, niet de geringe hoogte en geen bij-
zondere bouwmaterialen. Bouma had bedacht 
voor de benedenverdieping drie baksteenlagen 
minder te gebruiken en op de bovenste verdie-
pingen ieder vier lagen te besparen. Tien lagen 
minder betekende sowieso al een besparing op 
materiaal- en personeelskosten. De huizen had-
den beneden de gebruikelijke kamer-en-suite, 
een keuken en wc. Boven waren drie slaap-
kamers, een douchehok en een bergzolder. 
Het bijzondere zat vooral in het gebruik van 
standaardmaten en -materialen. De woningen 
werden in even aantallen gebouwd, zodat dou-
che, wc, keuken en riool naast elkaar kwamen 
te liggen en de leidingen zoveel mogelijk ge-
deeld konden worden. Er kwam bijvoorbeeld 
een rechte trap in de gang, die gemakkelijk in 
de fabriek in serie gebouwd kon worden. Door 
de plafonds deels van hardboard te maken 
werd bespaard op stuckosten. Door dus scher-
per te calculeren en efficiënter te plannen en 
door het complex aan één aannemer te gunnen 
kon er inderdaad goedkoper gebouwd worden.

Nadat de minister in het openbaar het Bus-
sumse plan geroemd had en beloofd had 
extra geld vrij te maken, werd Bussum lan-
delijk nieuws. De gemeente werd overstelpt 
met telefoontjes en bezoeken van andere ge-
meenten die geïnteresseerd waren. Toch wa-
ren de reacties niet allemaal positief. De vra-
gen van Kamerlid Andriessen (op 31 januari 
1950) aan de minister hadden vooral betrek-
king op het Bouwplan. Werden de regels niet 
geschonden, waren de huren niet te hoog en 
was de kwaliteit wel goed genoeg? De mi-
nister stelde de Kamer gerust dat alles bin-
nen het Bouwplan verantwoord kon worden. 
Van de zijde van de architecten kwam ook kri-
tiek. De Bussumse architect P.J. Hamers waar-
deerde weliswaar het lef van Bouma, maar 
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Flatwoningen aan de Lange Heul: een goed voorbeeld van het toepassen van stempels, herhaling 
van gebouwen in een ruime groenzone. Direct grenzend aan het natuurgebied 

(collectie Historische Kring Bussum).

Portiekflats aan de Ceintuurbaan. Flatgebouw met drie woonlagen met een repeterend karakter. De 
verbijzondering is te vinden in het metselwerk en de raampartijen van de trappenhuizen. Bij bijna alle 
ontwerpen in het gebied wordt de soberheid van de architectuur even doorbroken door een verfraaiing 

in de entreepartij (collectie Historische Kring Bussum).
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Laarderweg. Bij de entreepartij is beton toegepast. Een uitspringend detail in een repeterend beeld  
(collectie Historische Kring Bussum).

De Airey-woningen in de Bottemastraat. Een voor het Gooi uniek wooncomplex. Fabrieksmatige 
systeembouw, maar toch wel met een tuin voor en achter (collectie Historische Kring Bussum).
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had er moeite mee dat Bussum zich niet aan 
de regels hoefde te houden.3 In de bouwwe-
reld had men vooral moeite met de kwaliteit. 
Bussum zou eigenlijk niet veel bijzonders doen 
en het was de vraag of het degelijk genoeg 
was. Een burgemeester van een andere stad 
vatte het zo samen: Bussum moest vooral voor 
Bouma een standbeeld oprichten, maar dan wel 
een hol beeld met een gleuf erin. Dan konden de 
Bussumse wandelaars af en toe iets doneren als 
stroppenpot voor de woningen.4

Schouderklopje van de minister 

Hoe dan ook, minister In ‘t Veld was blij met de 
woningen. Hij kwam dan ook persoonlijk naar 
Bussum om de eerste 35 woningen op 9 sep-
tember 1950 in gebruik te geven. Hij weersprak 

nog eens de kritiek en prees de wethouder, die 
toch maar mooi de term ‘Bouma-woningen’ 
bekend had gemaakt. Voordat hij de woningen 
opende, ridderde hij Bouma zelfs in de Orde 
van Oranje-Nassau als uiting van grote waarde-
ring voor uw werk op het gebied van volkshuisves-
ting in het algemeen en op dat van de kostprijs-
verlaging in het bijzonder.5

Wie natuurlijk ook blij waren met deze wonin-
gen, waren de Bussumse woningzoekenden. 
Volgens de Bussumsche Courant bezochten in 
een paar dagen enkele duizenden mensen de 
nieuwe huizen ter bezichtiging.

Conclusie

De Bouma-woningen in Bussum zijn symbo-
lisch voor de hoop en angsten betreffende de 

Randweg. Veel licht in de 
woning die functioneel van 
opzet is. De erkers en de luifels 
boven de voordeur zorgen voor 
de architectonische verfraaiing 
(collectie Historische Kring 
Bussum).

Lange Heul. Vier woonlagen op een 
plint. Bij vijf woonlagen was een lift 

niet verplicht, maar wel gewenst. 
Mede daarom is men niet scheutig 

met meer dan vier lagen  
(collectie Historische Kring Bussum).
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naoorlogse woningbouw. Bouma sprong han-
dig in op de grote vraag naar woningen en Bus-
sum had toevallig ruimte om te bouwen. De 
overheid was blij, omdat ze hoopte op deze 
manier sneller meer woningen te kunnen bou-
wen. Tegelijkertijd leefde er bij velen de angst 
dat de kwaliteitsnormen die de Woningwet 
sinds 1903 oplegde, terzijde geschoven zou-
den worden. Uiteindelijk bleek het toch meer 
een zaak van succesvol kruidenieren en creatief 
met de regels omgaan. Vooral de verregaande 
standaardisatie was een groot succes. Dat zou 
het woningbouwbeleid in de jaren vijftig en 
zestig blijven kenmerken.6 

Dit artikel verscheen eerder in Bussums Historisch Tijd-
schrift van mei 1996.

ERIC DE RUIJTER is afgestudeerd op contemporaine ge-
schiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkt 
bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG) en was een aantal jaren redacteur van het Bus-
sums Historisch Tijdschrift.

Bloemhof. Ruim in het groen, eenvoudige repeterende bouwstijl, bitumineuze dakbedekking is goedkoper 
dan pannen (collectie Historische Kring Bussum).

Noten
1. Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities. 

Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw 
in Nederland. Almere, 1993.

2. L. Bouma, ‘Goedkoper wonen. Het f 100,-plan 
voor Bussum’, in: Bouw. Centraal weekblad voor het 
bouwwezen, 1950, p. 150.

3. ‘Geef ook particulieren vrijheid van handelen’, in: 
Bussumsche Courant, jan. 1950.

4. L. Bouma, ibidem, p. 150.
5. ‘Minister In ’t veld gaf Bussum eerste goedkope 

woningen in gebruik’, in: Bouw. Centraal weekblad 
voor het bouwwezen, 1950, p. 624.

6. Het archief van de gemeente Bussum was helaas 
ten tijde van het schrijven van dit artikel niet voor 
onderzoek toegankelijk.
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Annette Koenders

Naoorlogse architectuur in Hilversum
Optimisme en vooruitgangsgeloof in steen

De eerste jaren ging het om het op gang bren-
gen van de bouwproductie en het oplossen 
van de woningnood. De golf van optimisme 
en vooruitgangsgeloof bloeide op in de loop 
van de jaren 1950 en zou toonbeelden van 
wederopbouwarchitectuur en stedenbouw op-
leveren. Aan de ene kant speelden krachten 
die streefden naar herstel van de structuren 
van voor de oorlog, aan de andere kant kwam 
ruimte voor het moderne vooruitgangsden-
ken, samen met de Marshallhulp uit Amerika 
in 1948. Van beide wederopbouwacties getui-
gen vernieuwende en tijdsbeeldende architec-
tuur. 

Dit artikel gaat vooral in op de omstandighe-
den en de bouwproductie in de jaren van we-
deropbouw tijdens en direct na de oorlog. De 
ruimtelijke ordening werd tijdens de bezetting 
gecentraliseerd en dit was een van de redenen 
dat architecten gingen studeren op een archi-
tectuur die uitdrukking kon geven aan de eigen 
lands- en regionale identiteit. Wederopbouw 
met verbeteringen, normalisatie en systeem-
bouw vormde de prioriteiten om de schade te 
herstellen en snel en goedkoop te kunnen bou-
wen. Hilversum zette de uitvoering van het be-
eindigingsplan van Dudok uit 1934 voort. Ook 
ontstonden er gebouwen waarvan de architec-
tuur als typisch voor de wederopbouwperiode 
wordt beschouwd. 

Bouwproductie tijdens de oorlogsjaren

Op 29 mei 1940 werd Arthur Seyss-Inquart 
Reichskommissar für den besetzten niederländi-
schen Gebiete. Het bouwbeleid werd gecentra-
liseerd. In mei 1941 werd de Rijksdienst voor 
het Nationale Plan ingesteld. J.A. Ringers was 
de Regeringscommissaris voor onder meer 
Wederopbouw en Bouwnijverheid. In het eer-
ste oorlogsjaar konden woningbouwverenigin-
gen nog een deel van hun geplande woningen 
bouwen. Ook particuliere projecten werden 
nog uitgevoerd. Al snel kwam de bouw tot stil-
stand vanwege de omstandigheden, stijgende 
prijzen en een tekort aan arbeid en materiaal. 
Daar kwam het algehele bouwverbod op 1 juni 
1942 nog eens bij. Architecten konden nauwe-
lijks meer werken, maar besteedden hun tijd 
wel aan het nadenken over de (woning)archi-
tectuur die na de oorlog zou kunnen ontstaan. 
Het bestuderen van verschillende woningtypen 
en bouwsystemen, normalisatie en standaardi-
satie nam een grote vlucht.

In 1940 werd in Hilversum nog een aantal 
straten bebouwd. De namen van de produc-
tieve architecten J. Helmond en F. Barbiers ko-
men daarbij regelmatig terug. J. Helmond was 
eind jaren twintig opzichter bij de gemeente 
geweest. Hij ontwierp ook enkele schuilkel-
ders gedurende de oorlogsjaren. Helmond 
ontwierp een groot deel van de woningen aan 
de Beresteinseweg en de blokken woningen 

Wederopbouw is een begrip met meer betekenissen. In de eerste plaats was het na de 
Tweede Wereldoorlog nodig om de oorlogsschade als gevolg van bombardementen en andere 
oorlogshandelingen te herstellen. Delen van onder andere Rotterdam, Den Haag, Arnhem, 
Middelburg en Den Helder waren in meer of mindere mate verwoest en al tijdens de bezetting 
werden plannen voor de wederopbouw gemaakt. In de tweede plaats moesten in ons land, 
dat in alle opzichten geleden had onder de bezetting, de economische en maatschappelijke 
structuren worden hersteld. 
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aan de Curiestraat, Van Musschenbroekstraat 
en Weberstraat. Barbiers ontwierp de woon-
huizen aan de Egelstraat en Vossenstraat. Zij 
werkten beiden in de Curiestraat en Van Mus-
schenbroekstraat. 

In 1940 en 1941 werd er onderzoek gedaan 
naar de benodigde woningen voor de verschil-
lende gezinsgrootten in Hilversum. Er waren 
recent ruim 250 woningen gebouwd, maar 
men vreesde een tekort aan arbeiderswonin-
gen en er was sprake van een snelle toename 
van dubbelbewoning. De bevolking nam toe, 
er was gebrek aan bouwmaterialen, de prijzen 
stegen en er waren nog tal van krotwoningen. 
De arbeiderswoningbouwverenigin-
gen Hilversum en Ons Ideaal hadden 
plannen op stapel staan, maar het 
was moeilijk toestemming en bij-
dragen voor de bouw te verkrijgen. 
In 1941 werden twee van hun com-
plexen in Hilversum-Zuid gebouwd. 
Daarvoor was dus een dubbele ver-
gunning nodig: een van de gemeente 
en een van de centrale overheid. De 
verenigingen hadden bekende huis-
architecten die de vereiste kwalitatief 
hoogwaardige architectuur konden le-

veren: de meer modernistische H. Bunders en 
de Amsterdamse School-architect J. Van Laren. 
Het was echter niet de tijd voor meer dan een 
sobere opzet.

Het postkantoor

Inmiddels startte in 1940 de bouw van het post-
kantoor van de architect van de Rijksgebou-
wendienst F.E. Röntgen. Dit forse gebouw in 
het centrum van Hilversum kreeg een frontge-
bouw dat gerekend wordt tot de wederopbouw-
architectuur vanwege de betonnen kolommen 
waartussen zich een taps toelopende ingang en 

Complex van 61 woningen 
waarvan 22 voor ouden 
van dagen aan de Bosdrift, 
Cornelis Evertsenstraat, 
Piet Heinstraat en 
J.P. Coenstraat door 
woningbouwvereniging ‘Ons 
Ideaal’, 1941. Architect H. 
Bunders (SAGV Bosdrift 
12893 N. Leerkamp).

Het postkantoor aan de Oude 
Torenstraat, 1940-1943.  

Architect F.E. Röntgen van de 
Rijksgebouwendienst, 1958 (SAGV 2149).
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gevelbekleding bevinden. Eigen aan de wederop-
bouwarchitectuur is de sterke verbinding met de 
wandkunst. De koperen vogel boven de ingang 
is van J. Kriege, de muurschildering Het traditio-
nele en moderne leven in Gooi- en Eemland in de 
grote hal is in 1941 gemaakt door kunstschilder 
Leo Gestel. Hij maakte de uitvoering niet meer 
mee door zijn overlijden op 26 november 1941. 
Charles Roelofsz. voerde het ontwerp uit.

Melk is goed voor elk!

Melk was een belangrijk onderdeel van de voed-
selvoorziening en mocht niet meer direct van 
de boeren worden betrokken: dezen moesten 
hun melk leveren aan de melkfabrieken die het 
als standaardisatiebedrijf leverden aan de uit-
giftepunten. Vanaf 1941 werden de bestaande 
melkinrichtingen uitgebreid en nieuwe opge-
richt. Deze stonden verspreid in verschillende 
buurten van de gemeente. In de jaren vijftig 
werd melk gezien als zeer gezond en werd het 
drinken bevorderd door overheidscampagnes 
en leerden vrouwen om meer met melk te ko-
ken. De schoolmelk werd, na een experiment 
eind jaren dertig, op alle scholen ingevoerd. 
‘Joris Driepinter’ dronk in de jaren zestig wel 
drie glazen melk per dag. Een grote, geheel 
nieuwe moderne melkfabriek in industriële 
wederopbouwarchitectuur werd in 1954-1956 
door de Verenigde Gooise melkveebedrijven 
Voor Goede Melk gebouwd aan de Larenseweg.  

Een kernplan tijdens de oorlogsjaren

In de periode direct na de oorlog richtte Hilver-
sum zich met de directeur van Publieke Werken 
N.A. Felix op de uitvoering van het kernplan. 
Felix had in Breda gewerkt als adjunct-direc-
teur Openbare Werken, waar hij zich met 
overeenkomstige opgaven bezighield, onder 
andere het luchtbeschermingsplan (de bouw 
van onder andere openbare schuilkelders en 
schuilloopgraven), het uitbreidingsplan en de 
sanering van de oude binnenstad. Het recon-
structieplan voor de kern van Hilversum was in 
de periode 1942-1944 gemaakt door gemeen-
te-architect W.M. Dudok. Hij kreeg daarvoor 
bij besluit van 9 juni 1941 de opdracht van 
burgemeester jhr.mr. E. von Bönninghausen in 
zijn hoedanigheid van Regeringscommissaris 
voor Hilversum. Deze stelde een commissie 
in voor het onderzoeken van de maatregelen 
welke binnen de korte en de langere termijn 
nodig en wenselijk zouden zijn om de kern te 
verbeteren zowel op het gebied van verkeer 
en wonen als van beeldkwaliteit. De voorzit-
ter was wethouder P. Kuijper Dzn., die echter 
na de eerste vergadering zijn ambt neerlegde. 
Hoofdopzichter A. Korpershoek verzorgde met 
zijn collega’s van Publieke Werken het teken-
werk. Oud- genieofficier Felix was afwezig. 

Men kan niet bouwen eer de grondslag  
is geleid 4

In oktober 1946 werd het kernplan toegelicht. 
Het stadsachtige bekrompen centrum past niet 
bij het omringende, vrij gebouwde, schoone tuin-
dorp, dat in binnen- en buitenland, te recht, zulk 
een grooten naam heeft. De vreemdeling die, het 
station verlatend, de gemeente inloopt, moet zich 
verbaasd afvragen of dit nu het wonder-mooie Hil-
versum is, waarvan men hem zooveel voorspeld 
heeft! Stapte hij soms verkeerd uit den trein?5 Juist 
het zich onderscheidende karakter van Hilver-
sum te midden van natuurschoon maakte het 
dorp van belang voor de steden Amsterdam en 
Utrecht. Groei moest gesteund door verstan-
dige, goed gecoördineerde bestuursmaatrege-
len worden begeleid. Het kernplan bood een 

Muurschildering van Leo Gestel in de publiekshal 
van het postkantoor aan de Oude Torenstraat, 
bijna gereed (SAGV 6493).
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doelmatige en ruimtelijke verbetering volgens 
Dudoks wet van het minimum: behoud de be-
staande waarden en analyseer wat maximaal 
kan om een harmonisch geheel te scheppen, 
waarbij de architectuur een uitdrukking kan 
zijn van de nieuwe tijd. Belangrijke uitgangs-
punten van het plan waren de noord-zuid en 

oost-west doorgaanbaarheid, bouwen in meer-
dere lagen langs brede straten en de vermin-
dering van de barrièrewerking van de spoorlijn. 

Het is niet toevallig, dat dit ontwerp tot stand 
kwam gedurende de oorlogsjaren, tijdens de be-
zetting van ons land. ‘Een volk dat leeft, bouwt 
aan zijn toekomst’, ook en misschien juist, in zoo 

duisteren tijd. De verschrikkelijke ervaringen van 
den oorlog hebben ons zelfs iets te zeggen met 
betrekking tot dit vredeswerk. Wij kunnen ons nl. 
niet voorstellen dat de menschheid tot zoo groote 
– en tragische – krachtsinspanning alleen voor 
vernietigingsdoeleinden in staat zou zijn.6 

In 1946 werden over de spoorlijn betonnen 

bogen geplaatst voor het elektrificeren van het 
spoor. Op 1 juli 1947 werd het kernplan met 
het onlosmakelijk verbonden spoorwegplan 
aan de gemeenteraad aangeboden. De om-
standigheden waren slecht om nader onder-
zoek te doen en tot uitvoering over te gaan. 
Er was schaarste aan woningen en materiaal 

De melkfabriek aan de Larenseweg, 1954-1956. Architecten M. Breebaart, Martens en Kramer. De 
betonconstructie is zichtbaar en de halfronde schaaldaken rusten op betonnen ribben en pijlers (SAGV 3534).
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en de herstelwerkzaamheden in andere geteis-
terde plaatsen kregen voorrang. Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting ir. H.S.J. 
Witte kwam op 22 april 1954 naar Hilversum 
voor het kernplan en de opening van het be-
jaardencomplex aan de Minckelersstraat.7 Hij 
dacht dat de sanering nergens zo ingrijpend 
zou zijn als in Hilversum, wat de woningvoor-
raad zou verminderen, terwijl de woningnood 
moest worden opgelost.8 Uiteindelijk bleek het 
plan te groot, te ingrijpend, de uitvoering veel 
tijd vragend en vooral financieel niet haalbaar, 
terwijl Hilversum had gehoopt op geld van het 
rijk. In 1958 werd geconcludeerd dat de Neder-
landse Spoorwegen niet zou meewerken aan 
de aanleg van een tunnel. 

Bouwen 1945-1950

In 1943 werd de landelijke Studiegroep Woning-
architectuur opgericht die onderzoek deed naar 
algemeen toe te passen wenken, minimum-
eisen en voorschriften. Ook werd een stichting 
opgericht voor de rationalisatie van de wo-
ningbouw. Naast het op gang brengen van de 
woningbouwproductie moest ook de oorlogs-
schade worden hersteld. In Hilversum hadden 
onder meer de woningblokken in de omgeving 
van de Rembrandtlaan en de Vermeerlaan van 
de verenigingen ’t Goede Woonhuys en Ons Eigen 
Huis bomschade geleden op 18 november 1944. 

Om woonruimte te bieden werden noodwo-
ningen neergezet. In 1946 werd de Centrale Di-
rectie voor de Volkshuisvesting opgericht als 

Nicolaas Albert Felix (1897-1952)
N.A. Felix werd directeur Publieke Werken in augustus 1939, het jaar waarin de voorbereidin-
gen werden getroffen voor bescherming. Op 6 september 1944 kreeg hij ontslag op grond van 
de verordening van de ‘Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied’, waarne-
mende de taak van burgemeester en wethouders die daarmee gevolg gaven aan de opdracht 
van Beauftragte voor Noord-Holland van de Rijkscommissaris.1 Felix had namelijk begin 
september zijn dienst verlaten zonder verlof, omdat hij het gevorderde automaterieel niet 
beschikbaar stelde aan de bezetter. Hij was daarna ondergedoken en niet meer teruggekeerd. 
Na de bevrijding werd op 24 mei 1945 overgegaan tot zijn herbenoeming. In het kader van 
de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 besloot de gemeenteraad tot de herziening van 
het ontslag tijdens de bezetting.2 Felix begeleidde het dichten van de tankgracht rond Hilver-
sum. Hij overleed plotseling in 1952. 
Hij heeft onder moeilijke en bewogen omstandigheden moeten werken, aldus de burgemees-
ter. Ik denk aan het jaar 1939 en de oorlogsjaren. Na de oorlogsjaren was het zijn taak om 
met de schaarse middelen, die ons ten dienste stonden, het grootste resultaat te bereiken. Ik 
behoef slechts de woningbouw te noemen om die schaarste te demonstreren. Hij heeft in feite 
steeds in een onrustige tijd leiding moeten geven aan de meest dynamische dienst van een 
grote gemeente als Hilversum. Daarbij komt, dat deze gemeente zulke bijzondere problemen 
heeft. Ik denk aan de beperktheid van het grondgebied enerzijds en de handhaving van het 
natuurschoon anderzijds. Ook aan de moeilijkheden die het centrum van de gemeente met 
zich brengt, ik herinner hierbij aan het kernplan (de laatste daad van de heer Felix was het 
uitbrengen van advies over het sociografisch rapport), en de bijzondere plaats die Hilversum 
inneemt als vestigingsplaats der radioverenigingen, als radiostad. Temidden van al die moei-
lijkheden en problemen wist hij voor zichzelf en voor anderen een rustige sfeer te scheppen, 
waarin weloverwogen de beslissingen werden genomen in het belang onzer gemeente.3
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onderdeel van het minis-
terie van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting. Voor 
bouwwerken was toestem-
ming nodig. Veel was nog 
onduidelijk, de nieuwe 
volksvertegenwoordiging 
moest zich nog uitspreken 
over financiële regelingen 
voor herbouw en nieuw-
bouw. Woningbouwver-
enigingen of gemeenten 
zouden zelf de woning-
bouw ter hand moeten 
nemen met woningwet-
voorschotten. 

Niet alle plannen van Hil-
versum konden worden uitgevoerd. Directeur 
van Publieke Werken Felix stelde in 1946 Wen-
ken op voor het ontwerpen van woningen voor 
gezinnen van verschillende grootte. In 1947 
werd de Woonruimtewet ingevoerd op grond 
waarvan de gemeente de bevoegdheid kreeg 
om het verkrijgen van een woning te koppelen 
aan een woonvergunning. Daarmee kreeg ze 
invloed op de woonruimtetoewijzing. De wo-
ningbouw werd gestimuleerd en daarvoor werd 
een meerjarenplan opgesteld. Vanaf 1949, na 
het Marshallhulpplan in 1948, kwam de bouw-
productie weer op gang. Door de nagestreefde 

snelheid, normalisatie en standaardisatie werd 
de architectuur meer gekenmerkt door een-
voud, doelmatigheid en herhaling, hoewel Hil-

Eerste bejaardenflat in Nederland met 130 
woningen van St. Joseph aan de Minckelersstraat, 
geopend in 1954 (gesloopt). Architect S.G. 
Barenburg. Het enorme gebouw was uniek omdat 
de bejaarden een eigen kamer hadden en in de 
kelder een complete wasserij was ingericht. In 
de keukens was een afvalstortkoker, zodat de 
bejaarden niet meer met vuilnisbakken hoefden 
te sjouwen. Gerealiseerd met een speciaal voor dit 
gebouw ontworpen subsidieregeling (SAGV 13915).

Negentiende gemeentelijke woningbouwcomplex van 60 woningen aan de A. Fokkerweg, Daltonstraat, 
Kamerlingh Onnesweg, Rontgenstraat, Van Musschenbroekstraat en Weberstraat, 1949. Spelende kinderen 

voor het complex (SAGV 2934).
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versum de traditie van kwalitatief hoogwaardig 
bouwen hoog probeerde te houden met zorg-
vuldige ontwerpen met afwisseling en kwalita-
tief goede woningen. Door het bouwen van du-
plexwoningen konden er toch grotere aantallen 
woningen worden gerealiseerd. In 1950 trad de 
Wederopbouwwet in werking. De bouw werd 
gecentraliseerd, genormaliseerd en gecontro-
leerd.

Uitbreiding bebouwde kom 

De gemeente Hilversum was in 1946 aan haar 
negentiende gemeentelijke woningbouwcom-
plex toe en kreeg toestemming voor de bouw 
van 60 woningen. Bij het opmaken der plannen 
is er naar gestreefd, om binnen het kader der voor-
schriften en richtlijnen voor het bouwplan 1946, 
goede woningen te bouwen, die zooveel mogelijk 
beantwoorden aan de vraag naar woonruimte, 
welke in Hilversum bestaat. [...] Waar anderzijds 
de tijdsomstandigheden een zoo zuinig mogelijk 
gebruik van geldmiddelen en materialen ver-
eischen, zijn woningen ontworpen, die wat hun 
afmetingen betreft kleiner zijn dan die waarnaar 
de grootste vraag bestaat. Getracht is echter om 

door moderne opvattingen toe te 
passen ten aanzien van situering 
en uitvoering, toch comfortabele 
en ordelijke woningen te ontwer-
pen, die zich onder de huidige 
omstandigheden alleszins zullen 
leenen om te worden bewoond 
ook door andere categorieën dan 
uitsluitend arbeiders.9 

De harmonische uitbreiding 
van Hilversum werd niet door-
broken, ook deze woningen 
sloten aan bij de omringende 
bebouwing. De opzet was af-
wijkend, doordat er tussen de 
woningen groenstroken lagen 
die als gemeenschappelijk 
speelterrein konden dienen. 

Uitbouwen werden vermeden om een orde-
lijk beeld te houden. Dakkapellen werden niet 
toegepast, want die vroegen te veel materiaal 
en onderhoud. In 1949 werd het initiatief ge-
nomen tot realisatie van de volgende drie ge-
meentelijke complexen. Het twintigste complex 
in een afwisseling van eengezinshuizen en eta-
gebouw aan de Reigerstraat en Adelaarstraat 
was al in 1947 aanbesteed. Het was financieel 
moeilijk om de complexen te realiseren. Er wer-
den dan ook bezuinigingen doorgevoerd op za-
ken die algemeen goed waren geworden zoals 
een lavet en een afzonderlijke ‘mooie kamer’. 
Vanwege het gebrek aan materialen was het 
toepassen van houten kozijnen niet altijd mo-
gelijk. Dat is – buiten architectonische redenen 
– een van de redenen dat in de wederopbouw-
periode stalen ramen werden gebruikt.

Ook de productie van de woningbouwvereni-
gingen kwam weer op gang. In 1948 ontwierp 
E.G. Middag voor Patrimonium een complex 
van 61 woningen en twee winkels aan de Rönt-
genstraat. Arbeidersbouwvereniging Hilversum 
bouwde haar negende complex van architect J. 
Van Laren rond de Röntgenstraat. De woning-
bouwvereniging van erfgooiers breidde haar 
complexen in Hilversum-Noord uit. Ons Ideaal 
vroeg in 1949 steun aan voor haar tiende com-
plex met beneden- en bovenwoningen aan de 
Sperwerstraat en Adelaarstraat. Ook St. Joseph 

Vijfde complex Woningbouwvereniging Erfgooiers, 
1948. Voorzitter G.J. Baas zet de steen met hulp 
van de heren De Jong en Peet (SAGV 5586 Jacq. 
Stevens).



253

bouwde in die buurt met architect S.G. Baren-
brug haar negende complex. Met de gemeente 
werkten de verenigingen samen aan een geva-
rieerd woningaanbod en een goedkopere ge-
zamenlijke uitvoering, hetgeen ook een kans 
gaf voor standaardisatie.10 In de Vogelbuurt 
voegde Ons Belang vijftig woningen toe naar 
het ontwerp van H. Bunders. Ook F. Barbiers 
pakte zijn werk weer op aan de Anthony Fokker-
weg met zijn eerste etagebouw in het uitbrei-
dingsgebied Oost.

Noodgebouwen

De directeur van Publieke Werken had een 
idee. In 1949 kocht hij van de Nederlandse 
Spoorwegen dertien tramrijtuigen die van 
de Gooise Tramweg Maatschappij waren ge-
weest. Hij liet de gehavende wagons verbou-
wen tot tijdelijke woningen voor zeer kleine 
gezinnen en jonggehuwden die over voldoende 
fantasie en ordelijkheid beschikken om een der-
gelijke woning op de juiste wijze te bewonen.11 De 
noodwoningen op een terrein aan de Gouden-
regenlaan en hun omgeving werden netjes 
ingericht, zodat het een buurtje van kleine 
woningen zou lijken. Het complex werd ‘De 

Gooise Moordenaar’ ge-
noemd. De bewoners wa-
ren er wel mee ingenomen. 
Hilversum is een attractie 
rijker geworden, en wel in de 
vorm van een Tram-wagen-
woon-kamp. Klaarblijkelijk 
weet het Hilversumse Pu-
bliek dit zeer te waarderen, 
want nog steeds is de Tram-
wagen-woon-kamp-laan het 
lievelingsplekje van kuierend 
Hilversum.12 Aan de Mar-
terlaan ontstond een com-
plex houten woningen, aan 
de Meteorenstraat werd 
in 1949 de houten Finse 
school gebouwd. Alles om 
de nood te lenigen.

Opengewerkte betonnen spoorbogen, opgericht 
vanaf 1941 ten behoeve van de electrificatie van de 
spoorlijn, 1941, rijksmonumenten (SAGV 7687).

Wagonwoning aan de Goudenregelnaan (SAGV 3052).
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Duplexwoningen

Duplexwoningen werden zodanig gebouwd dat 
ze tijdelijk in een beneden- en een bovenwo-
ning konden worden ingericht, liefst met eigen 
voordeur. Was de grootste woningnood voor-
bij, dan konden ze daarna tot één woning wor-
den samengevoegd. In Hilversum werden de 
duplexwoningen uitgevoerd in de variant van 
een rijtje eengezinswoningen. De architect die 
zich in Hilversum ont-
wikkelde op het gebied 
van duplex- of pendel-
woningen, was M.E. 
Hartman. Hij introdu-
ceerde dit woningtype 
in 1950 aan de Cornelis 
Evertsenstraat en Ving-
boonsstraat. Ook de 
gemeentelijke woning-
bouwcomplexen 26 en 
27 uit 1951 bevatten du-
plexwoningen. 

Systeembouw

Minister van Wederop-
bouw mr. J. In ’t Veld 
kwam in 1948 naar de 
bijna voltooide Maria 
Immaculataschool om 
enthousiast het systeem ‘Knoop’ te bekijken, 
een lichtgewicht wandensysteem met steen-
gaas als grondslag voor stucwerk. Het vijfen-
twintigste gemeentelijke woningbouwcomplex 
‘Plan Felix’, tussen de Noorderbegraafplaats 
(1929) en de Jacob van Campenlaan, bete-
kende de verdere ontwikkeling van Hilver-
sum-Noord vanaf 1950. Het complex was een 
mix van eengezinswoningen, etagewoningen, 
winkels en bedrijfsruimten en voorzag in de 
toepassing van het Tramonta-bouwsysteem. 
Dit montagebouwsysteem was een flexibele 
betonskeletstructuur dat door H. Scheffer was 
ontworpen, door Tramonta C.V. Systeembouw 
uit Delft werd gebouwd en in de periode 1950-
1960 toegepast. De draagconstructie bestaat 
uit betonnen kolommen en balken in het mid-

den van de woningen, evenwijdig met de ge-
vels. De langsgevels vormen een onderdeel van 
de constructie. De ruimte binnen de woning is 
dan vrij indeelbaar. 

De Bussumse wethouder L. Bouma bedacht 
een plan om goedkoop en snel woningen te 
bouwen op de eng. Het ‘Plan Bouma’ was in 
1950 inmiddels landelijk bekend. Het hield in 
dat de verdiepingen iets minder hoog werden 
en de woningen in even aantallen werden ge-

bouwd, zodat de natte ruimten naast elkaar 
kwamen te liggen. Standaardmaten en -ma-
terialen zorgden voor goedkope en efficiënte 
bouw. Zo kon de rechte trap makkelijk in serie 
worden vervaardigd en het stucplafond werd 
een hardboard plafond. Het werk werd aan één 
aannemer gegund13 (zie ook een artikel over 
het ‘Plan Bouma’ elders in dit nummer).

Hilversum wilde dit ook en baseerde complex 
25 op dit uitgangspunt van goedkope bouw 
door een eenvoudige plattegrond, een beperkt 

Vijfentwintigste gemeentelijke woningbouwcomplex, 
de Graaf Wichmanstraat, Hertog Aelbrechtstraat, 
Van Nijenrodestraat  en Leemkuilen. Bouw 350 
woningen in drie delen opgesplitst. De woningen 
werden verdeeld onder vijf woningbouwverenigingen 
en de gemeente (foto Sander Koopman).
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aantal typen (eengezins- en etagewoningen), 
de uitvoering van een groot aantal woningen 
tegelijk en een zodanige keuze van maten dat 
afval van materiaal werd voorkomen. Dit com-
plex beantwoordde aan de uitdaging die de Mi-
nister van Wederopbouw tot bouwend Nederland 
heeft gericht.14 De eengezinswoningen kregen 
een Bruynzeel-inrichting; een lavet moest de 
bewoner zelf aanschaffen.

Hilversum probeerde in een goede samen-
werking met de woningbouwverenigingen zo 
veel mogelijk woningen te realiseren. Ook 
wilde men het aantal forensen beperken en de 
gemeente riep daartoe de hulp in van de Hil-
versumse industrie en de omroep. De omroep 
betaalde veel aan reiskosten voor de werkne-
mers die elders woonden. In 1951 startten de 
besprekingen met de industrie, Kamer van 
Koophandel, vakverenigingen en de omroep 
over financiering en koop of huur van wonin-
gen voor personeel. De omroep, Nederland-
sche Seintoestellen Fabriek en de Verenigde 
Melkbedrijven wilden de meeste woningen 
voor personeel.15 In dit project zien we het Hil-
versumse bouwsyndicaat ontstaan van project-
ontwikkelaar J. Matser, makelaar-ontwikkelaar 
Chr. Smit en diverse bouwers. In de loop van 
de jaren vijftig zou Matser zich steeds meer 
als ontwikkelaar van woon- en winkelcentra in 
Hilversum positioneren en mede verantwoor-
delijk zijn voor de schaalvergroting en verdich-
ting. Het wooncomplex Palace Residence aan de 
’s-Gravelandseweg en het overdekte winkelcen-
trum Hilvertshof in het centrum zijn bekende 
ontwikkelingen.

Op 25 april 1958 werd in Hilversum, op Cor-
nelis Evertsenstraat 57a, de 100.000ste ingeze-
tene geboren: Johannes Hermanus Geers.

Epiloog

Dit artikel richt zich op de periode tot het begin 
van de jaren vijftig. De moderne Wederopbouw-
architectuur ontwikkelde zich in de loop van de 
jaren vijftig. Daarmee samen gingen de veran-
deringen in het bouwproces met de opkomst 
van de moderne projectontwikkeling en de op-
richting van de gemeentelijke dienst Stadsont-

wikkeling. Twee complexen in Hilversum zijn 
aangewezen als rijksmonument van de Weder-
opbouw: de begraafplaats Zuiderhof (Dudok, 
1954-1964) en het gebouw van de Wereldomroep 
(Van den Broek en Bakema, 1949-1961).
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Dit jaar wordt in heel Nederland 75 jaar Bevrijding herdacht.
Tussen Vecht en Eem (TVE) besteedt, samen met de Historische Vereniging   

Soest-Soesterberg, op haar Open Dag aandacht aan hoe de draad weer  
werd opgepakt in de eerste naoorlogse jaren.

TVE bestaat 50 jaar en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg 40 jaar.

Onder voorbehoud van dan geldende maatregelen  
in verband met covid-19

Aangepast Lustrumprogramma Open Dag

☛ zaterdag 17 oktober 2020

☛ Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 in Soest

Vrijheid, Herstel en Vernieuwing 1945-1950 
met name in de regio Eemland
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