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De speerpunt direct na de vondst. Bij de bovenste ribbe is een stukje aangekoekte korst afgebroken,
waardoor het groene patina zichtbaar is (foto Niels Kampert).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem
257

Redactioneel
Corona heeft gevolgen voor de samenstelling van het laatste nummer van TVE in 2020. Voor het
eerst sinds er een Open Dag wordt georganiseerd, dit jaar gepland in Soest, is deze afgelast. Het
gebruikelijke verslag ontbreekt dus, evenals een verslag van de uitreiking van de Emil Ludenpenning.
Het jaarlijkse themanummer kon dit jaar gelukkig wel verschijnen. Van de eerste vijf jaar na de Tweede
Wereldoorlog kwam een gevarieerd beeld naar voren. Dit nummer bevat nog drie artikelen over deze
bewogen periode.
Pieter Hoogenraad schrijft meeslepend over de foute dominee Gerrit van Duyl, die Hilversum niet
slechts op zijn preken trakteerde. Frits Booy bespreekt satirische boekjes die na de oorlog verschenen
en waarin rancune tegen de Duitse bezetter, collaborateurs en oorlogsprofiteurs ruim baan krijgt. Het
artikel over het moeizame herstel van het openbaar vervoer in het Gooi na 1945, eerst nog met de
vooroorlogse ‘Gooische moordenaar’ en later met bussen, maakt het beeld nog weer wat breder.
Dat geschiedenis een verhaal is dat nooit af is, bewijst de vondst van een bronzen pijlpunt uit de
late bronstijd op de hei bij Hilversum. Sander Koopman en Anton Cruysheer beschrijven het waar,
wat en hoe van die bijzondere archeologische ontdekking. Op haar beurt haalt Henriëtte Beuk de
kalkovens in Baarn onder het stof van de geschiedenis vandaan.
TVE is niet compleet zonder de rubriek Familiearchieven: een rijke erfenis. Maria Boersen licht de
doopceel van Tijmen de Saijer (1603-1658). Omdat niet alleen in menig huiskamer een gravure van
hem hangt, maar ook in het Rijksmuseum, het Catharijneconvent en het British Museum, wilde zij
meer te weten komen over deze Blaricumse erfgooier en pastoor.
De naam van ons tijdschrift verwijst naar twee rivieren, waarvan de Vecht zijn bekendheid ontleent
aan zijn buitenplaatsen en hun bewoners. Jos Odekerken verdiepte zich in de betekenis van het
begrip ‘De Zegepraalende Vecht’ dat ingang vond sinds het verschijnen van een boek met die
titel in 1719. Om scholieren vertrouwd te maken met de geschiedenis van het Gooi werd in 1994
de Stichting Omgevingseducatie opgericht. Maya Heinsbroek doet verslag van de viering van het
25-jarige bestaan. Als toetje serveren we nog twee boekbesprekingen.
We wensen u veel lees- en kijkplezier.
Joris Cammelbeeck

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: Smeedijzeren hekwerk van de ingang van het buitenhuis Vreedenhoff in Nieuwersluis
(foto Jos Odekerken).
©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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Hoezo ‘De Zegepraalende Vecht’?
Een merkwaardig boek over de Vechtstreek
Jos Odekerken
Je kunt geen folder of boekwerk over de Utrechtse Vecht openslaan of een website over
hetzelfde onderwerp bezoeken, of je komt onherroepelijk in de beschrijving de kwalificatie
de ‘Zegepraalende’ Vecht tegen, al dan niet in de
achttiende-eeuwse spelling. De recente kleurrijke flyer
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie bijvoorbeeld
rept op de eerste pagina over de geliefde plassen die
direct ten oosten van de zegenpralende Vecht liggen.
Ga je iets verder terug in de tijd, naar De Kam
pioen van de ANWB van 28 september 1940,
dan lees je daar dat de lezer wordt geadviseerd
eens inzage zien te krijgen in een buitengewoon
merkwaardig boek over de Vechtstreek, dat in
het jaar 1719 te Amsterdam is verschenen:
Claas Bruins ‘speelreize’ langs de Vechtstroom,
met als titel De Zegepraalende Vecht.

Een succesverhaal
Het forse boekwerk, in groot folio formaat, met
als hoofdmoot 102 virtuoze kopergravures van
de hand van Daniel Stoopendaal (1672-1726),
een gedicht van 35 bladzijden van Claas Bruin
en een omschrijving van de afbeeldingen door
prentkunstenaar en uitgever Andries de Leth,
mocht zich meteen al bij verschijnen in 1719 in
een blijvende populariteit verheugen. Dat blijkt
wel uit de vele herdrukken die bijna een eeuw
lang met behulp van de oorspronkelijk koperen
drukplaten verschenen. En in de eeuwen daarna
bleef dit geliefde prentenboek graveurs en tekenaars inspireren om soortgelijke eigentijdse
boeken over de Vecht samen te stellen.
Ruim een eeuw later, in 1836, verscheen een
waardige opvolger van De Zegepraalende Vecht
van de hand van P.J. Lutgers (1808-1874), onder de titel Gezigten aan de rivier De Vecht. Naar
de natuur getekend en op steen overgebragt, met
86 verfijnde lithografieën. Bijna tachtig jaar later,
in 1915, brak Jac. P. Thijsse alle verkooprecords
met zijn De Vecht in de populaire serie Verkade

Daniel Stoopendaal, Titelplaat uit ‘De Zege
praalende Vecht’, 1719 (Het Utrechts Archief ).

albums, die nu nog in menige Nederlandse
huiskamer, met plakplaatjes en al, te vinden is.
Eveneens in de twintigste eeuw werden twee inwoners van Loenen en Nieuwersluis, E. Munnig
Schmidt en A.J.A.M. Lisman, dusdanig door de
naburige Vecht geïnspireerd dat zij in 1982 het
boek Plaatsen aan de Vecht en de Angstel lieten
uitgeven, waarvoor C.J.Th. Schut (1912-2000)
97 tekeningen vervaardigde. Ook dit magnifieke boekwerk van 283 bladzijden vond gretig
aftrek bij een breed publiek. In 1998 tenslotte
bracht uitgeverij Canaletto/Repro Holland BV
in samenwerking met boekhandel Bouwman uit
Maarssen en boekhandel Marinus van Kralingen
BV uit Breukelen een facsimile-uitgave met genummerde exemplaren van de oorspronkelijke
uitgave van De Zegepraalende Vecht uit.
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Waarom ‘Zegepraalende’?
‘Zegenpralend’ is een voor ons wat archaïsch
aandoend bijvoeglijk naamwoord dat volgens
Van Dale ‘overwinnend’, ‘triomferend’ of ‘triomfantelijk’ kan betekenen. Dat laatste lijkt
het beste te passen bij de titel van dit iconische boekwerk. Sinds de verschijningsdatum
in 1719 is de kwalificatie ‘Zegepraalende’ een
eigen leven gaan leiden. Die toevoeging aan de
titel van het veel geciteerde boekwerk betekent,
in alledaags Nederlands, zoveel als de rivier de
Vecht die ons toefluistert: ‘Ik ben toch de allermooiste!’
Al die schrijvers die zich sindsdien zo lovend
over de Vecht hebben uitgelaten, hebben zich

Daniel Stoopendaal, ‘Vreedenhoff’ bij Nieuwersluis
uit ‘De Zegepraalende Vecht’, 1719 (anonieme,
ingekleurde prent, Het Utrechts Archief ).

zonder uitzondering mede gebaseerd op dat
populaire werk van drie eeuwen geleden waarin
tekenaar Stoopendaal de boventoon voert. Naar
hem heeft Maarssen een straat vernoemd in de
nieuwe woonwijk Hoge Brug en Loenen deed
dat in de wijk Cronenburgh. Nu is het meer dan
300 jaar geleden dat De Zegepraalende Vecht
verscheen, met als ondertitel: Vertoonende ver
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scheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huy
sen en dorpen, Beginnende van Uitrecht en met
Muyden besluitende. Alle reden dus om aandacht te schenken aan dit kennelijk nog steeds
zo invloedrijke boek en aan de culturele context
waarin het verscheen.

Daniel Stoopendaal
Wat weten we over de kunstenaar Daniel
Stoopendaal (1672-1726)? In het archief van de
Burgerlijke Stand Amsterdam lezen we dat hij
op 15 mei 1672 in de Westerkerk in Amsterdam
is gedoopt en vernoemd is naar zijn grootvader. Zowel grootvader als vader Bastiaen en ook
zijn broer Harmanus oefenden het beroep van
tekenaar en graveur uit.
In het jaar 1700 trouwde
Daniel met Machtelina
Cock. Samen kregen zij
vier zonen en drie dochters. Er is helaas geen
portret van hem bewaard
gebleven. Hoogstwaarschijnlijk werd hij door
zijn vader opgeleid tot
prentmaker en tekenaar.
Tussen 1685 en 1713
werkte hij in Amsterdam
en bouwde een reputatie
op met het vervaardigen van gravures en etsen van stadskaarten en
wereldkaarten, waarvan
een aantal in 1714 werd
opgenomen in een uitgave van de Bijbel. Stoopendaal specialiseerde zich in het tekenen van
bekende stadshuizen en buitenplaatsen van onder anderen rijke Amsterdammers. Hij verwierf
een internationale reputatie met zijn kopergravures, waaronder bekende buitenplaatsen in vogelvlucht. De 102 platen (elk 14,6x19,6 cm) die
hij vervaardigde voor de publicatie van De Ze
gepraalende Vecht, zijn volgens kenners van een
buitengewone verfijning. Verder weten we dat hij
woonde aan de Looiersgracht 25 in Amsterdam
en in de Westerkerk werd begraven.

Geheel links:
Engel de Ruyter, Ferdinand
Bol, 1669 (Mauritshuis,
’s-Gravenhage).

Engel de Ruyter,
F.H. Weissenbruch,
1858-1862 (Rijksmuseum,
Amsterdam).

Prentkunst
Boeken met etsen en gravures kenden in de
zeventiende en achttiende eeuw een grote populariteit. Vele beroemde olieverfschilderijen
werden als een gravure of ets gekopieerd en
vergrootten daarmee de populariteit van het
oorspronkelijke kunstwerk. De graveurs werkten niet zelden zelfs in opdracht van beroemde
schilders, die hun naamsbekendheid daardoor
alleen maar zagen stijgen. Zie bijvoorbeeld de
kopie die Weissenbruch maakte van het schilderij van Engel de Ruyter (1649-1683), gemaakt
door een beroemde tijdgenoot van Rembrandt
(1606-1669), Ferdinand Bol (1616-1680). De
verspreidingskansen van een prent lagen uiteraard veel hoger dan die van het originele kunstwerk. Daardoor bleef de kostprijs laag. Van één
gravure konden immers honderden afdrukken
worden gemaakt. Gelukkig maar, want van vele
originele schilderijen zijn de kopieën in prent
afdruk nu nog de enige getuigen. Bovendien
opende de ontwikkeling van de prentkunst voor
minder draagkrachtige burgers de mogelijkheid
om hun huis met kunst te versieren. Een van de
gevolgen was dat gravures steeds vaker werden
ingekleurd. Men vond deze dan aantrekkelijker
om in te lijsten en aan de muur te hangen. Daardoor ontstond er een markt voor ateliers waar
afbeeldingen met de hand werden ingekleurd.
Aan deze populariteit van de prent dankt Nederland drie belangrijke prentenkabinetten: die
van het Rijksmuseum in Amsterdam, het Teylers

Museum in Haarlem en museum B
 oijmans van
Beuningen in Rotterdam.

Rembrandts selfies
Wat is een gravure precies en wat is het verschil
met een ets? Bij etsen denken we onmiddellijk
aan Rembrandt die de etstechniek als geen
ander beheerste en waarmee hij in zijn jonge
jaren veel geld verdiende. Om de techniek te
oefenen maakte hij talloze virtuoze selfies die
destijds ‘tronies’ werden genoemd en waarin
een levendige handel bestond. Van hem zijn
300 etsen bekend. Deze techniek houdt grofweg in dat je een metalen plaat afdekt met was.
Dan kras je met een scherp voorwerp een tekening in de was. Twee van dit soort scherpe
voorwerpen zijn de burijn en de droge naald.
Vervolgens dompel je de plaat in een bijtende
vloeistof. Daar waar de was is weggekrast, bijt
het zuur zich in de koperen plaat. Het gevolg is
dat de tekening nu in
dunne lijntjes in de
plaat ‘geëtst’ staat
en kan worden afgedrukt. Eerst wordt
een inktlaag aangebracht; de overtollige
inkt wordt verwijderd
zodat deze alleen in
Rembrandt, zelfportret, ets, 1632-1636
(Rijksmuseum, Amsterdam).
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‘Oudaen’, eind achttiende eeuw, naar Stoopendaal.

de ingebeten groeven achterblijft. De plaat gaat
daarna met papier door de diepdrukpers.
Etsen is een gemakkelijkere techniek dan graveren. Bij het graveren is het begin van het proces anders. De tekening wordt gemaakt door
met een naald rechtstreeks diep in een plaat te
krassen. Je steekt dus rechtstreeks het koper als
het ware uit de plaat. Met de tekenlijn soepel variëren is daardoor veel moeilijker. Bij het maken
van kopieën van gravures is het kwaliteitsverlies
bij grote aantallen geringer dan bij het kopiëren
van etsen.

Dik voor elkaar
Terug naar De Zegepraalende Vecht. Volgens
kenners moeten de kopergravures die Stoopendaal voor dit boek vervaardigde, tot de top
behoren van wat in de achttiende eeuw op dit
gebied is geproduceerd. Denk daarbij aan eigenschappen als een evenwichtige compositie,
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dieptewerking en fraaie stoffering. Dit laatste
was vooral belangrijk voor de eigenaren van
de afgebeelde buitens, onder wie wellicht ook
rechtstreekse opdrachtgevers, voor wie opname in het boek status- en prestigeverhogend
werkte. Het geheel diende vooral een grootse
en welvarende indruk te maken. Complete uitgaven van het origineel zijn zeldzaam tegenwoordig en kosten duizenden euro’s.
Wat waren dat voor lieden die zo graag prominent met hun buitenhuis in De Zegepraalende
Vecht wilden worden opgenomen en voor een
extra bladzijde de uitgever hoogstwaarschijnlijk op een douceurtje trakteerden? Vergeet de
artistieke grootmeesters van de ets uit de zeventiende eeuw zoals Rubens en Rembrandt en
bekijk de gravures van Stoopendaal op hun eigen
merites, geplaatst tegen de achtergrond van het
culturele klimaat van de achttiende eeuw. Geert
Mak noemt de eeuw waarin Stoopendaal leefde,
‘de eeuw van de onbeweeglijkheid’. Een bijna let-

‘Boom en Bosch’, Daniel Stoopendaal, 1719 (Het Utrechts Archief ).

terlijk voorbeeld van die onbeweeglijkheid is het deed, of de centen die je uit je grondbezit trok,
portret dat Bartholomeus van der Helst (1613- hier of in het buitenland beleggen.
In wat voor afbeeldingen waren de kopers
1670) schilderde van Andriesz Bicker (16221666), een voorloper van de geslachten van van gravures in die tijd vooral geïnteresseerd?
regenten uit het einde van de zeventiende en In de eerste plaats in gedetailleerde prenten
van de meest welvarende stad
begin van de achttiende eeuw. De
in die tijd, Amsterdam. Begaafde
‘dikke Bicker’, in de volksmond,
tekenaars als Daniel Stoopenwas de zoon van de machtige Amsterdamse koopman en meermadaal, Han de Beijer (1703-1780),
len burgemeester Andries Bicker.
Cornelis Pronk (1691-1759) en
Als je zoals Andriesz op het foranderen gingen daarvoor. Het
tuin van je voorvaderen kon teren,
Amsterdamse Stadsarchief heeft
behoorde je in de eerste plaats
een enorme collectie van 1700
niets te doen. Een gezet postuur
tekeningen waarin de stad wordt
paste daarbij, want dat stond voor
geportretteerd. Hoe buitengewoon verfijnd deze tekencultuur
welvaart en rust in je leven. De
kon zijn, is fraai te zien in de teelite van de achttiende eeuw had
kening die Pronk in 1748 maakte
het letterlijk ‘dik voor elkaar’. Met
pa’s fortuin kon je een fraai buiten Andriesz Bicker, Van der Helst, van een zonsverduistering op de
ca. 1642 (Rijksmuseum,
Keizersgracht.
als Boom en Bosch verwerven, zoals Engel de Ruyter in Breukelen
Amsterdam).

263

Zonsverduistering op de Keizersgracht, Cornelis Pronk,
1748 (Gemeentearchief Amsterdam).

Zien en gezien worden
Amsterdamse kooplieden wilden hun vermogen goed beleggen. Ze hadden in eerste instantie interesse in investeringen in grond en
fabriekjes buiten Amsterdam, ook langs de
Vecht. Denk aan kleine industrieën zoals dakpan- en steenfabrieken, glasfabrieken en verbouwde boerderijen met grote moestuinen. Het
jaagpad langs bevaarbaar water tussen Utrecht
en Amsterdam opende nieuwe mogelijkheden
voor een grootscheepse verhuizing van en naar
de stad door een verkorte reistijd per trekschuit.

Trekschuit bij ‘Boom en Bosch’,
J. de Beijer (Het Utrechts Archief ).

Om de drukte en onaangename luchtjes van
zomers Amsterdam met zijn open riolen te ontvluchten werd het nog aantrekkelijker om langs
de Vecht een buitenplaats te laten bouwen, nu
ook om te recreëren en gezond te leven. Boerderijen ontwikkelden zich tot ware lustoorden.
Een prachtig ingerichte tuin met het gezicht
naar de Vecht werkte statusverhogend voor de
trotse bewoner. Voeg daarbij nog enkele fraaie
bijgebouwen zoals een theekoepel langs het
water, een oranjerie, een koetshuis en een indrukwekkende menagerie, en je status als succesvol koopman leek volmaakt. Op één ding na:

Uittocht uit Egypte, Keurbijbel, achttiende eeuw (Nederlands Bijbelgenootschap).
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hoe laat ik op discrete, maar overtuigende wijze
aan derden zien hoe smaakvol en deftig mijn
buitenverblijf erbij ligt?

Bijbels en atlassen
Hier diende zich, na de bovengenoemde Amsterdamse stadsgezichten, een nieuwe markt
voor prenten aan en komt Daniel Stoopendaal
met zijn graveerkunst in beeld. Wereldkaarten
waar vader Bastiaan en zoon Daniel bij betrokken waren, hadden al een ijzersterke reputatie
opgebouwd via de beroemde Statenbijbels van
de familie Keur uit Dordrecht. Deze vraag in de
markt sloot, op een ander niveau, naadloos aan
bij de lucratieve internationale trend die gezet
was door de beroemde atlassen met koperafdrukplaten van de familie Blaeu in het midden
van de Gouden Eeuw. De
lancering van het boek met
Stoopendaals gravures van
buitenhuizen langs de Vecht
tussen Utrecht en Muiden
kwam dus niet helemaal
uit de lucht vallen en werd
eveneens een kaskraker van
jewelste. Verzamelaars stortten zich nu op de verfijnde
Smeedijzeren hekwerk van
‘Vreedenhoff’ bij Nieuwersluis
(foto Jos Odekerken).

topografische afbeeldingen van de bekende buitenplaatsen tussen Utrecht en Muiden, vaak in
vogelvluchtperspectief. Stoopendaal en zijn uitgever voeren er wel bij.

Ommuurd paradijs
Hoe ging Stoopendaal te werk? Hij tekende het
paradijs zoals de gegoede burger zich dat in
de achttiende eeuw voorstelde. Voor hen was
de natuur iets wat getemd moest worden, de
woeste wereld van bossen, gebergte en wild
stromende rivieren moest verbannen worden.
Betekende het woord ‘paradijs’ in zijn oorspronkelijke Oud-Perzische betekenis immers

niet ‘ommuurde tuin’? Dat concept sloot perfect aan bij wat architecten als Philips Vingboons (ca. 1607-1678) met hun classicistische
bouwstijl beoogden. Daarbij paste de met fraai
smeedwerk afgezette tuin waarbinnen van de
natuur in vaste symmetrische patronen met
kaarsrechte lanen en gemanicuurde heggetjes op veilige wijze kon worden genoten. Hier
stormde, regende of sneeuwde het niet; hier
dwarrelde geen blad onverwacht op het minutieus aangeharkte pad; hier was geen bloem verwelkt of tak verdord. Vanuit zijn met getrimd
loof omgeven prieel of tuinhuis, met zicht op
passerende boten of flanerende wandelaars,
zag de vanuit de stad neergestreken landjonker dat het zo goed was. Dit was wat de welgestelde stedelingen wilden. De Groningse
historicus Johan Huizinga (1872-1945) noemde
dit verlangen naar ‘de behaaglijke rust van een
blij buitenleven’ een kenmerk van onze Gouden
Eeuw.

Een waar kunstgewrocht
Een soortgelijke overrompelende aanblik moet
in de achttiende eeuw ook het park van Boom
en Bosch, gedeeltelijk te zien vanaf de Vecht,
de sprakeloze toeschouwer hebben geboden.
Een strak uitgevoerde tuinaanleg in Franse stijl
met geometrische parterres, lanen, terrassen,
vijvers, fonteinen, priëlen, een grote verscheidenheid aan planten en bomen, en bovenal
vele beelden en tuinvazen, is karakteristiek voor
deze buitenplaats. Nog ruim 150 jaar later rept
Jacobus Craandijk (1834-1912) in zijn Wandelin
gen door Nederland met pen en potlood (1875)
van een waar kunstgewrocht, met zijn tempels, ze
gebogen, kabinetten, terrassen, met zijn prachtige
digte berceaux en zijn kunstig geschoren hagen,
met zijn vijvers, zijn fonteinen, zijn met Tritons rijk
versierde waterbekken achter het huis.

Engel de Ruyter
Daar ging wel het een en ander aan vooraf.
We weten dat het huis moet zijn gesticht na
de verwoestingen door de Fransen in 1672. In
1680 kreeg Engel de Ruyter, zoon van Michiel
de Ruyter (1607-1676), de percelen grond in
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‘Boom en Bosch’, Daniel Stoopendaal, 1719
(Het Utrechts Archief ).

handen. Deze waren ettelijke malen groter dan
het huidige Boom en Bosch. Engel was in 1649
in Vlissingen geboren als zoon van admiraal
Michiel Adriaansz de Ruyter en Neeltje Engels.
Hij klom op tot de rang van vice-admiraal bij de
Admiraliteit van Amsterdam en woonde in Amsterdam in een huurhuis pal naast dat van zijn
vader, tegenwoordig Prins Hendrikkade 131. Na
de dood van zijn vader wenste Engel een huis
buiten en kocht in 1680 van de erfgenamen van
Boddens en Man een hofstede met grondbezit
aan de Vecht in Breukelen, die hij de passende
naam Ruyter-Vegt gaf. De jonge Engel vocht in
den slag voor Solsbay in zijn vaders smaldeel, als
Kapitein en werd door een grooten splinter op de
borst gekwetst. Als gevolg daarvan kwakkelde hij
met zijn gezondheid en wilde hij het rustiger
aan gaan doen. Hij overleed echter ongehuwd
in 1683 op 34-jarige leeftijd. Uit de taxatielijst
van zijn roerende goederen, waaronder een
koets, drie paarden en een bolder- en speelwagen, blijkt dat zijn huisraad tezamen 4.500 gulden waard was. In Breukelen is een straat naar
hem vernoemd.

is geweest voor de verfraaiing van
huis en tuin van Boom en Bosch,
een naam die toen waarschijnlijk
al bestond. De kosmopoliet Boendermaker werd in Frankrijk geboren
en verwierf grote rijkdom door de
handel op Klein-Azië. Na de opheffing van het Edict van Nantes door
Lodewijk XIV in 1685, waardoor
Franse protestanten (Hugenoten)
het recht op godsdienstvrijheid
werd ontnomen, vertrok Boendermaker definitief naar ons land. Hij
vergrootte Boom en Bosch in Breukelen met twee zijvleugels en liet
formele tuinen aanleggen, precies
zoals toonaangevende Franse tuinarchitecten
als Marot en Le Nôtre dat gedaan zouden hebben. Uit archivalia uit 1711 weten we dat hij een
uitgebouwde steiger met trapje in de Vecht liet
metselen voor het terras tegenover de deur in
de achtergevel, de zijde waar vroeger de gasten
aankwamen.

Unieke beelden
Bedenk dat de hoofdingang aan de Vechtkant
gelegen was. Het sierlijke smeedwerk waarmee
het terras werd afgesloten, zien we op plaat 31

Theodorus Boendermaker
Via vererving aan de kinderen van Engels zus
Alida en verkoop komt het totale bezit uiteindelijk in 1709-1711 in bezit van Theodorus Boendermaker. Dit is de man die gezichtsbepalend
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‘De roof van Proserpina’, Jan Pieter van
Bauerscheit de Oude, 1712 (foto Jos Odekerken).

het jaartal 1712, toegeschreven aan de beeldhouwer Jan Pieter van
Bauerscheit de Oude
(1669-1728). Deze beeldengroep staat nu in de
kasteeltuin van Gunter
stein.

P.J. Lutgers

‘Boom en Bosch’, P.J. Lutgers, 1836
(Het Utrechts archief ).

die Stoopendaal ervan heeft vervaardigd met
als bijschrift het Huis van den Hr. Boenderma
ker, over de Vecht te sien. In de tuin liet Boendermaker een halfcirkelvormige afsluiting van
strak geschoren hagen planten. Daarvoor ziet
u levensgrote beelden op voetstukken staan,
aan elke kant vier, een uniek ensemble voor de
Vechtstreek destijds. Naar wij nu weten, werden de beelden vervaardigd door Ignatius van
Logteren (1685-1732). Ook werd een klaverbladvormige vijverpartij ontworpen met daarin een
fontein met beelden.
Wat we er nu nog van kunnen zien zijn de fraaie
tuinvazen op hoge voetstukken aan de rand van
het terras grenzend aan de Vecht. Een ander pronkstuk van het buiten lag aan
de zuidkant van het huis. Het bestaat nu niet meer, maar Stoopendaal heeft er een aparte gravure
van gemaakt, plaat 32, getiteld: De
Hr. Boendermakers groote Kom,
nevens de Terras en haer Cabinet
ten. We zien een besloten tuin met
een soort tuinhuis en halfcirkelvormige terrassen. Achterin stond
een beeldengroep, voorstellende de
roof van Proserpina door Hades, met

We maken een sprongetje in de tijd en bekijken wat die andere
succesvolle tekenaar,
Petrus Josephus Lutgers (1808-1874), met
Boom en Bosch en 85
andere buitens heeft
gedaan in de bestseller uit 1836 over dat ge
deelte van de Provincie Utrecht, door de Vecht
besproeid. Lutgers werd geboren in Amsterdam
maar woonde het grootste deel van zijn leven
in Loenen, Dorpsstraat nr. 2 en nr. 98, waar
hij op 65-jarige leeftijd overleed. In Loenen is
eveneens een straat naar hem vernoemd. In
zijn succesvolle boek past hij de relatief nieuwe
steendruktechniek toe, waarbij de tekening
met krijt of inkt op steen wordt aangebracht.
Lutgers zelf signaleerde toen al dat vele waardevolle gebouwen in de Vechtstreek dreigden
te verdwijnen. Hij zegt daarover Vele zijn er
voorzeker door de treurige omstandigheden des
Vaderlands gesloopt, andere hebben sedert mer
kelijke veranderingen ondergaan. Nieuwe zijn
aangebouwd, zoodat eene tweede getrouwe
navolging wenschelijk werd. Met deze
‘tweede navolging’ bedoelde hij een
tweede visuele documentatie van
het gebied, volgend op die van
Stoopendaal. Hiermede plaatst
Lutgers zich nadrukkelijk in de
traditie van Stoopendaals De Ze
gepraalende Vecht.

P.J. Lutgers, zelfportret, 1844 (Centraal
Museum, Utrecht).

267

Ignatius van Logteren

kell. Laatstgenoemde vestigde zich
in 1859 in Arnhem, ging daarbij kleiVergelijken we Lutgers’ techniek
ner wonen, kon de beelden niet in
met die van Stoopendaal, dan zien
zijn tuin plaatsen en schonk ze bij
we waar de charme van zijn werk
die gelegenheid aan de stad Arnhem. De Arnhemse Janssingel, de
ligt. De indruk die de prenten achterlaten, lijkt zachter door de korreEusebiusbuitensingel en de Velperlige structuur, alsof ze met potlood
binnensingel zijn sindsdien zwaar
zijn getekend. Een mooi voorbeeld
schatplichtig aan het berooide
daarvan is de manier waarop hij in
Breukelse Boom en Bosch, want
de prent Boom en Bosch nabij Breudaar in Arnhem staan de beelden
kelen de spiegeling van gebouw en
tot op heden te pronken.
tuin in het water van de Vecht weerIn datzelfde jaar 1847 werd Boom
geeft. Ruim een eeuw later naar deen Bosch vervolgens aangekocht
zelfde plek kijkend constateren we
door de Amsterdamse koopman
dat de acht beelden, gemaakt door
Daniel Willink van Collen, toen al
Ignatius van Logteren, er nog steeds
eigenaar van ridderhofstad Gunter
Juno, Ignatius van
stein. In 1913 komt het buitengoed
staan. Na die datum lijken ze op
miraculeuze wijze uit de tuin van Logteren (foto Dineke aan Albertina Willink van Collen,
Akkermans).
douarière van jonkheer L.C. QuarBoom en Bosch te zijn verdwenen…
les van Ufford. Twaalf jaar later, in
tót het moment dat een oplettende
drs. P.M. Fischer ze in 1965, al wandelend door 1925, wordt het huis aan de gemeente Breukede Arnhemse parken Sonsbeek en Zypendaal, len verkocht.
herontdekte, bekend als hij was met het werk
van Van Logteren. Bram de Klerck bericht in de Natuurlijk Verkade
NRC van 10 november 2006 over deze vergeten
beeldhouwer uit de achttiende eeuw, over wie Van P.J. Lutgers springen we weer een eeuw
dezelfde Fischer een monografie geschreven verder, naar wat wel de meest succesvolle Neheeft. Vader Ignatius en zoon Jan van Logteren derlandse reclamecampagne van de twintigste
zijn verantwoordelijk voor beeldhouwwerk en eeuw is genoemd. Die campagne speelde zich
stucdecoraties in menig Amsterdams grachten- af rond de bekende Verkade-albums, waarvan er
pand, maar ook bijvoorbeeld voor het stucwerk één gewijd is aan de Utrechtse Vecht. In 1999
in de buitenplaats Nieuwerhoek in Loenen aan werd het laatste Verkade-album gepresenteerd.
de Vecht. Ignatius verwierf echter vooral faam De verschillende titels zijn voor miljoenen
door zijn tuinbeelden. Ziedaar de link met de Nederlanders een inspiratiebron geweest om
beelden van Boom en Bosch.
nader met natuur en milieu kennis te maken.
Tussen 1903 en 1945 werden ruim twee milLeentjebuur in Arnhem
joen Verkade-albums verkocht en tussen 1965
en 1995 nog eens bijna 400.000. Inclusief laEen artikel in het Zondagsblad van de Arnhemse tere facsimile-drukken werden meer dan drie
Courant van 14 oktober 1923 bracht opheldering miljoen albums onder het Nederlandse publiek
omtrent de verhuizing van de beelden van Boom verspreid, zelfs voor moderne begrippen een
en Bosch naar Arnhem. Fischer rapporteert hier- overrompelend succes.
over in het Arnhems Historisch Tijdschrift. In het
kort komt het erop neer dat de beelden in 1847 Jac. P. Thijsse
werden aangekocht door voormalige eigenaren In 1915 gaf de firma Verkade & Comp. te Zaanvan Queekhoven, mevrouw Brand tot Cabauw dam het album, getiteld De Vecht uit, geschreen echtgenoot baron van Brakell tot den Bra- ven door Jac. P. Thijsse. Thijsse, roepnaam Ko,
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werd in 1865 in Maastricht
geboren. Het gezin verhuisde via Grave en Woerden
naar Amsterdam. Kleine Ko
zwierf het liefst door de vrije
natuur. Vanaf zijn veertiende
bezocht hij de Gemeentelijke Kweekschool voor
Onderwijzers en Onderwijzeressen. Daar kreeg hij les
van dr. C. Kerbert, de latere
directeur van Artis. Thijsse
werkte als onderwijzer en
schoolhoofd, onder andere
in Den Burg op het eiland
Texel. In 1892 keerde hij, inmiddels gehuwd, terug naar
de hoofdstad. Uiteindelijk belandde Thijsse in
Bloemendaal waar hij werkzaam was aan het
Kennemer Lyceum. De albums van de koek- en
beschuitbakkerij boden hem alle gelegenheid
zijn liefde voor en kennis van de natuur uit te
dragen. In 1930 ging hij met pensioen, maar
hij bleef tot aan zijn dood in 1945 publiceren
op het gebied van natuureducatie en natuurbescherming.

Dr. Jac. P. Thijsse, midden zittend.

afdrukken. Thijsse maakte zijn verkenningstochten per fiets of te voet en meestal in het
gezelschap van zijn vrouw. Vanwege de mobilisatie waren tussen de buitenplaatsen her en
der stellingen opgericht en op tal van plaatsen
stonden schildwachten verdekt opgesteld, vaak
juist op de plekjes waar Thijsse een kijkje wilde
nemen. Dat leidde zelfs tot een, weliswaar tijdelijke, aanhouding van het echtpaar.

Beroemde oude buitens
Toen in 1914 in verband met de oorlogsdreiging in juli de mobilisatie werd afgekondigd,
besloten Verkade en Thijsse te gaan publiceren over de Vecht. Thijsse bestudeerde Stoopendaals De Zegepraalende Vecht intensief en
citeert in zijn nieuwe boek vrolijk uit de tekst
van dichter Claas Bruin in dat werk. Nu stap
pen we flink stroomafwaarts, want
we hebben ons voorgenomen, om
vandaag de Vechtoever af te wande
len tot aan Nieuwersluis en in ’t bij
zonder te letten op de beroemde oude
buitens, waarvan we het een en an
der hebben gelezen in het merkwaar
dig plaatwerk: ‘De Zegepraalende
Vecht’. Daar behoort een gedicht bij
van Claas Bruin, waaruit ik zeker af
en toe wel iets zal moeten overschrij
ven. Ook liet hij een kaart van het
gebied uit De Zegepraalende Vecht

Aquarellen
Illustraties voor De Vecht werden onder anderen gemaakt door Willem Wenckebach (18601937), huisvriend van de familie Verkade. Hij
behoorde tot de generatie Tachtigers. Behalve
door zijn werk voor de Verkade-albums verwierf hij ook bekendheid door zijn pentekeningen van Amsterdam. Thijsse
en Wenckebach hadden grote
waardering voor elkaars werk
en werden dikke vrienden. Jan
Voerman, kleinzoon van E.G.
Verkade sr., was pas vijftien
jaar oud, toen hij voor de albums ging tekenen. Hij zou
uiteindelijk een van de belangrijkste illustratoren van de Verkade-albums worden.
Over het algemeen vertonen
de aquarellen van Verkade een
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Huize ‘Klein Boom
en Bosch’, Breukelen
(Verkade, Zaandam 1915).

frisheid en artisticiteit, eigen aan het medium,
die scherp contrasteren met de zwart-wit gravures uit voorgaande periodes. Het merendeel
van de voor Verkade vervaardigde aquarellen is
van hoge kwaliteit. Alle miniatuuraquarellen, in
totaal ongeveer 3.800 originele kunstwerkjes,
worden in het archief van de Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Verkade bewaard.
Omziend naar de illustratoren die de Vecht
in beeld gebracht hebben, – we kunnen hier
slechts de allerbekendsten presenteren – kunnen we constateren, dat er één gemeenschappelijk kenmerk is dat hen verbindt: respect voor
een rijk en schoon verleden. In de woorden
van de firma Verkade in het Voorwoord van De
Vecht, waar wij ons graag bij aansluiten: Men
schenwerk en natuur hebben zich vereenigd om
dit stukje van Nederland een ware vreugd te doen
zijn voor ieder die er wandelt. We hopen dat ge er
ruim van zult genieten.

R.W.Chr. Dessing, De Amsterdamse buitenplaatsen.
Heemstede 2017.
Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen
en potlood, 1875. Heruitgave, New York 2012.
Johan Huizinga, Homo Ludens. Amsterdam 2009.
Y. Kuiper en B. Olde Meierink, Buitenplaatsen in de
Gouden Eeuw. Hilversum 2015.
P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht. Heruitgave.
Alphen aan de Rijn 1970.
Geert Mak, De levens van Jan Six. Amsterdam/
Antwerpen 2016.
A. Manten en A. Laméris Marina, Breukelen. Utrecht
2008.
E. Munnig Schmidt en A.J.A.M.Lisman, Plaatsen aan de
Vecht en de Angstel. Alphen aan de Rijn 1997.
A. Prins-Schimmel, Boom en Bosch. Breukelen 1984.
Jac. P. Thijsse, De Vecht. Zaandam 1915.
Wim Weijs, Natuur & landschap van de Vechtstreek.
Zeist 2011.

Bron

JOS ODEKERKEN was na zijn studie Engelse taal- en
letterkunde aan de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam werkzaam bij een aantal educatieve uitgeverijen
en daarna als docent aan de Hogeschool van Amsterdam
en de Vrije Universiteit. Sinds zijn pensionering heeft
hij zich volledig aan twee van zijn passies gewijd: het
schrijven van historisch georiënteerde artikelen en de
digitale fotografie. Deze combinatie heeft tot een regelmatige productie van artikelen voor de Historische Kring
Breukelen geleid.

Claas Bruin, De Zegepraalende Vecht. Amsterdam 1719.
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Vroege chemische industrie in Baarn
Drie eeuwen productie van ongebluste kalk
Henriëtte Beuk
Op hisgis.nl, de website met de eerste kadasterkaarten van bijna heel Nederland, kun je een
goed idee krijgen van de situatie in je woonplaats tijdens het eerste kwart van de achttiende
eeuw. Het is ook bij uitstek de manier om de geschiedenis van een perceel te onderzoeken,
want met het vermelde perceelnummer op hisgis.nl kan er verder gespit worden in het
Kadasterarchief. Bij een raadpleging van deze website kwam ik de vermelding van een kalkoven
in Baarn tegen. Een molen aan de Eem was al een verrassing (zie Baerne, juni 2018), maar
vroege chemische industrie op de Baarnse westoever, wie had dat gedacht?

Tot de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 was
de Eem een garantie voor onbelemmerde aanvoer van schelpen uit dezelfde zee, dienend als

grondstof voor ongebluste kalk. Ook was de
Eem een aanvoeder van turf, de brandstof voor
de oven. Turf werd tot in de achttiende eeuw
lokaal gewonnen op de latere Oosterhei en op
de ‘wilde Veenen’, veengebieden van Baarn, de
Vuursche en Soest, maar ook bij het huidige
Hoogland. Het afwateren van de veengebieden
en de turfstekerij leidden ertoe, dat de gebieden
uiteindelijk in gebruik werden genomen voor akker- en bosbouw en veeteelt.
Aan de Eem bij Soest ligt de Grote Melm.
Deze was vanouds een overslagplaats van turf.
Vanaf de dertiende eeuw werd turf op platte
trekschuiten vanaf Hees en Pijnenburg naar de
Eem vervoerd om vervolgens te worden overgeslagen op grotere schepen. Bij de Kleine en
Grote Melm vond ook overslag plaats van goederen die per trekschuit vanuit Amersfoort wer-

Kaart 1 – Baarnse Dijk, Baarn (hisgis.nl).

Kaart 2 – Zuidereind, Baarn (hisgis.nl).

In het Gooi kunnen we nog een (herbouwd)
kalkovencomplex bezichtigen in Huizen, hoewel
deze flesvormige bouwsels dateren uit begin
twintigste eeuw en een flink stuk hoger (17,5 m)
zijn dan de oudere Baarnse oven. Vermoedelijk
was die slechts 4 meter hoog met een voetdiameter van 8,5 m. De Baarnse locatie kunt u nu
vinden aan het einde van het huidige paardenweitje – naast de boerderij van Daatselaar – dat
grenst aan de ventweg langs de Bisschopsweg
en het fietspad dat naar en langs de Eem leidt,
achter het Eemdal.

De Eem, economisch van belang
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werd opgetrokken uit hout. De productie van
ongebluste kalk kwam op in de late Middeleeuwen, toen steden drukker bevolkt werden en de
houten gebouwen steeds vaker het risico liepen
in vlammen op te gaan.2

Drie kalkovens aan de Eem
De Baarnse kalkoven

Kaart 3 – Grote Melm, Soest (hisgis.nl).

den aangevoerd via een jaagpad. Dat was nodig
wegens verzanding van de Amersfoortse haven,
doordat het water uit de beekjes die de Eem
voedden, ook zand meevoerde. Al rond 1400
konden grote schepen stroomopwaarts vaak
niet verder komen dan de Grote Melm. Deze
situatie duurde ruim anderhalve eeuw. Pas in
1555 kwam het bevel de rivier te verdiepen vanaf
Amersfoort. In feite werd er een nieuwe bedding
gegraven. Maar de verzanding bleef ook daarna
een terugkerend probleem dat regelmatig verholpen moest worden met inzet van de bewoners van aangrenzende dorpen.1

Het procedé
Hoe werkten de kalkovens? Na verhitting van de
schelpen in de kalkoven ontstond er ongebluste
kalk (calciumoxide) dat als bindstof met zand
nodig was voor het maken van mortel. Door
het blussen (of lessen) van het kalkpoeder met
water versteende het mengsel na droging. De
mortel werd aangebracht op muren en plafonds
als afdichting tegen tocht en vocht, maar ook
als grondstof voor specie voor het zekeren van
de bakstenen.
Het gebruik van mortel, met zand gewonnen
uit mergel of schelpen, was al bekend bij de Romeinen. Denk maar aan hun mozaïekvloeren
en fresco’s. Het was gebruikelijk dat belangrijke
gebouwen en verdedigingswerken uit steen werden opgetrokken, maar het gros van panden
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In 1832 is de Baarnse kalkoven eigendom van M.
van Krimpen, een apothecar te Amersfoort. Bij
het nalezen van diverse notariële akten van het
Archief Eemland blijkt de apotheker voluit Mattheus Antonius van Crimpen te heten. Hij is een
kleinzoon van Wilhelmus van Dashorst3, een
Amersfoortse tabaksplanter die een behoorlijke
rijkdom en status had verkregen. Zowel hij als
zijn echtgenote Geertruijda Anthonia Scheerder is regent geweest van het Sint Elisabeth
gast- en ziekenhuis in Amersfoort. Wilhelmus
was geboren in Zwartsluis in 1704 en overleed
in Amersfoort in 1773, zijn nalatenschap ging
over op zijn weduwe. Zij liet in 1790 vastleggen
dat haar zoon Johannes Mattheus (Amersfoort,
1736-Amersfoort, 1800) zich voor 1.000 gulden
uitkoopt uit de nalatenschap van haar roerende
en onroerende goederen en in ruil daarvoor mede-eigenaar van de kalkovens aan de Eem wordt.
Volgens die akte zijn er dan drie bedrijfslocaties:
de eerder genoemde aan de westzijde van de
Eem in Baarn (kaart 1), een tweede bij de Melm
in Soest (kaart 3) en nog eentje aan de overkant

Kaart anno 1850 met de drie locaties aan de Eem
(collectie Archief Eemland).

van de rivier in de Eemlandse polder (kaart 2).
De Soester kalkoven staat al op een kaart uit
1666 en die in de Eemlandse polder op een
kaart uit 1720. De onderneming moet financieel behoorlijk interessant geweest zijn om een
aandeel in de nalatenschap ervoor op te geven.
Weduwe van Dashorst geeft in een andere akte
uit 1790 aan, dat bij haar overlijden haar aandeel
in de kalkbranderij en negotie overgaat naar haar
dochter Anthonia Clara. Die zal samen met haar
broer voor de helft verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse gang van zaken op de kalkbranderij,
voor het onderhoud aan de ovens, de turf- en lesschuren en de desbetreffende gereedschappen,
de inkoop van turf en schelpen, de dagelijkse
leveringen van ongebluste kalk en het toezicht
op het werkvolk. Indien er winst gemaakt wordt,
gaat 1/3 deel naar Anthonia Clara, 1/3 deel naar
haar zuster Anna Maria en 1/3 deel naar hun
broer Johannes Mattheus. Indien de zusters in
het huwelijk treden of komen te overlijden, zal
hun aandeel in de onderneming overgaan op de
kinderen van hun zuster Geertruijda Maria die
gehuwd is met de apotheker Jacobus van Crimpen. Zo wordt een beetje duidelijk hoe Mattheus
Antonius van Crimpen aan de kalkoven aan de
Eem is gekomen. Vermoedelijk zijn de ovens in
de Eemlandse polder voor 1832 verkocht, wellicht bij het overlijden van zijn oma in 18104,
maar daarvan is vooralsnog geen bewijs gevonden. Het feit dat Van Crimpen in 1832 als enige
eigenaar van de kalkoven aan de Baarnse dijk
geregistreerd staat, betekent in ieder geval dat
zijn broers en zuster niet meer in beeld waren.5

De tweede en derde kalkoven
De tweede kalkoven in Soest staat in 1832 op
naam van Gerrit Nieuwland uit Amersfoort. In
het militieregister staat hij vermeld als schipper,
bij de volkstelling van 1850 is hij oliemolenaar
te Amersfoort.
Maar die derde kalkoven aan de Eem, kon
daar iets van teruggevonden worden? Terug
naar hisgis.nl en daar vinden we de herkenbare
ronde vorm van de oven op perceel A341 aan de
oostoever van de Eem, ten zuiden van de monding van de Praamgracht en nog net binnen de
gemeentegrens van Baarn. En de eigenaar ervan

is Gerrit Nieuwland, kalkbrander, uit Amersfoort.
Maar de beschrijving van het perceel bevat enkel
‘huis en erf’, dus de nijverheid lijkt gestaakt te
zijn ten tijde van het vervaardigen van de kaart.
In de volkstelling van Baarn uit 1839 en 1849
staat echter nog kalkbaas Hendrik Koppers (geboren 1769, Zwartsluis)6 vermeld die met zijn
gezin woonachtig is in huis 24, de plaats van de
kalkoven aan het huidige Zuidereind.

De duur van de kalkbranderij
Uit bovenstaande blijkt dat de activiteit van de
kalkbranderij aan de Eem dus groter was dan
in eerste instantie gedacht, zelfs op drie locaties. Maar hoe lang stonden ze daar al? Een ant-

Schilderij ‘Kalkoven aan de Eem bij Netelenburg’
met leden van het Amersfoortse Vischcollege
(collectie Museum Flehite).

woord op die vraag is niet eenvoudig te vinden.
Het beroep van kalkbrander is in verschillende
documenten bij het Archief Eemland genoteerd:
in 1574 bij Andries Sijmonsz en in 1588 bij Thonis (Anthonis) Thonisz.7 Laatstgenoemde en
een niet nader genoemde zoon van Andries de
kalkbrander worden verder in een Amersfoortse
resolutie van mei 1590 als bewoners van de
Melm genoemd, als ze worden gesommeerd
hun schuiten ’s nachts bij Huis ter Eem of bij
het konvooi te leggen, om de moeilijk vindbare
vaargeul door het moeras van schepen te vrijwaren.8 In een schouwbrief uit 1589 over het onderhoud van de westelijke Eemoever is zelfs sprake
van een Kalkweg, vanaf de brug over de Oude
Gracht naar de Eem.9 Parallel aan en ten noor-
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den van een groot deel van de Oude Gracht zou
later de Praamgracht gegraven worden.
In 1634 staat Jan Otten van Wijck genoemd
als kalkbrander te Baarn, zijn vader Otto Jans
van Wijck stond met hetzelfde beroep geregistreerd.10 Het is goed mogelijk dat met ‘kalkbrander’ alleen de eigenaar van de kalkbranderij
werd omschreven, aangezien die ook zo in het
kadaster werd geregistreerd,
Op een kaart uit 1660 staan kalkovens getekend op de Baarnse
westoever, maar ten zuiden van de
Baarnse molen, dat is dus een andere plek dan op de kadasterkaart
van 1832. Vermoedelijk zijn ze voor
1790 afgebroken, want in de akten
voor de familie Van Dashorst was
toen al sprake van kalkovens aan
de Baarnse Dijk en in de polder
Eemland.
De brandende kalkovens aan de
overkant bij de hofstede Wolken
berg waren volgens een gravure
uit 1695 zelfs zichtbaar vanaf paleis Soestdijk, kijkend door de Koningslaan in de richting van de Eem. Pieter de
Graeff11, een belangrijke regent in Amsterdam,
heeft die kalkovens (en de omringende huizen
en landerijen) voor zijn broer Jacob verkocht in
1681.12 Het is mogelijk dat onder De Graeff de
eerste Baarnse kalkovens zijn verplaatst naar de
oostoever. Op een kaart gedateerd 1650-1700
worden ze ‘Nieuwe Kalkovens’ genoemd en misschien zijn ze daar gebouwd ten behoeve van de
uitbreidingen aan de hofstede Soestdijk, die vanaf
1674 werd verbouwd tot een groots jachtslot.
De kalkbranderij aan de Eem blijkt echter ouder dan laat-zestiende-eeuws te zijn, getuige
een overzichtskaart uit circa 1520 van het bezit
van de Zusters Birgitten in Soest en De Birkt,
waarop meer kalkovens zichtbaar zijn bij de
Grote Melm.13
Het Kadasterarchief geeft enigszins uitsluitsel
over de vraag tot wanneer de kalkovens in bedrijf waren.
De locatie op de Baarnse westoever wordt
door Van Crimpen (overleden in 1840) verkocht
aan de Eemnesser metselaar Gerrit Koelewijn.
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Met zo’n beroep zou hij zeker profijt hebben
gehad van een operationele kalkbranderij. Wanneer zijn zoons Aart Christiaan en Gerrit Steven,
aannemers te Baarn, het complex in eigendom
verkrijgen, is het al afgebroken, vanaf 1853 staat
het in ieder geval geregistreerd als een huis met
erf. Dat huis werd afgebroken in 1936 en het
perceel kreeg de status van weiland.

De boerderij van het schilderij met een ietwat
gewijzigde gevelindeling, toebehorend aan de
familie Van Roomen, in 1941 afgebroken (collectie
Historische Kring Bussum).

De locatie op de Baarnse oostoever aan het
huidige Zuidereind werd door Gerrit Nieuwland
(overleden in 1865) verkocht aan Theunis van
Roomen, landbouwer te Leusden en zijn zus
Rijkje, vrouw van Johannes van ’t Klooster. In
1854 staat deze locatie geregistreerd als een perceel met huis en erf.
In de collectie van Museum Flehite vond ik
een schilderij van een onbekende maker, getiteld Kalkovens aan de Eem bij Netelenburg, gedateerd tussen 1800-1900. Als dit werk naar
het leven geschilderd is, moet het vanwege de
brandende oven voor 1854 geschilderd zijn bij
de hoeve Wolkenburg, de buren op Netelenburg
hadden namelijk geen kalkoven.
Het perceel aan het Zuidereind ging over in
handen van Theunis’ zoon Pieter van Roomen,
veehouder te Baarn, en vanaf 1881 had het perceel de status ‘huis, erf en schuur’. Als eigendom

van diens zoon Wouter van Roomen, eveneens
veehouder te Baarn, zou het huis in 1941 gesloopt worden door het Nederlandse leger ter
verruiming van het schootsveld. Het perceel
kreeg de status van deels dijk en deels weiland.
Tot slot de locatie aan de Grote Melm. Volgens wikipedia.nl is het complex daar in 1852
verkocht door Gerrit Nieuwland aan Pieter van
Roomen, landbouwer te Soest en broer van
Theunis van Roomen, op voorwaarde dat de
kalkoven afgebroken zou worden. In het kadaster blijft de omschrijving voor het perceel echter
nog lange tijd ‘kalkoven, schuur en bergplaats’,
wanneer het eigendom ervan overgaat op zoon
Pieter van Roomen jr. en vervolgens op diens
zoon Willem van Roomen. Beiden zijn landbouwer te Soest. Pas in 1893 werd de status naar
weiland gewijzigd en dit zou nog lang in deze
familie blijven.
We mogen er dus wel vanuit gaan dat er minimaal drie eeuwen lang schelpen verbrand
werden langs de Eem ten behoeve van de verstedelijking. Het is jammer dat er geen sporen
meer van terug te vinden zijn in het landschap,
maar wat is het fijn dat een negentiende-eeuwse
(helaas onbekende) schilder het tafereel aan de
Eem heeft vastgelegd en zijn werk nog bewaard
is gebleven!

Dit artikel is eerder verschenen in Baerne 3, 2019.

6. Jacob Koppers werd in 1830 in Soest geboren, zijn
vader Hendrik (1796-1876) werkte toen als kalkbrandersknecht op de Melm. Bij de geboorte van
dochter Anna in 1832 was hij kalkbrander te Baarn.
Bij het huwelijk van een zoon in 1855 was hij arbeider, bij de volgende huwelijken van zoons Roelof en
Willem in 1856 respectievelijk 1859 was hij barbier.
Dit komt overeen met de notitie in het kadaster dat
op het Zuidereinde in 1854 geen kalkoven meer was.
7. AE, burgerrechtverlening van de stad Amersfoort.
8. Kroniek van Eemnes, HKE.
9. Soest, Hees en De Birkt, p. 224.
10. AE, notariële akte AT 002a003 folio 315 V voor de
zoon; HUA, 34-4. U070a006 voor de vader.
11. Pieter de Graeff (1638-1707), vrijheer van Polsbroek,
gehuwd met Jacoba Bicker, dochter van Jan Bicker
(van De Eult). Pieter was bewindvoerder van de VOC
en vanaf zijn jeugd bevriend met stadhouder Willem
III. Cornelis de Graeff (1599-1664), zijn vader, liet een
hofstede aan de Zoestdyck bouwen rond 1650, op de
plek van het latere paleis Soestdijk. Hij was een van
de voogden van het prinsje Willem, de latere stadhouder Willem III. In 1672 raakte de Amsterdamse
regentenfamilie De Graeff wegens de steun aan hun
aangetrouwd familielid Johan de Witt (getrouwd met
Wendela, dochter van Jan Bicker) uit de gratie bij Willem III. De hofstede Soestdijk werd in 1674 door Jacob
de Graeff (broer van Pieter) voor een zachte prijs aan
hun voormalige vriend verkocht.
12. AE, notariële akte AT015 a004 folio 4 V d.d. 1707-1684, na het overlijden van Samson Spiegel in
1683/84, verkocht zijn broer Henric Laurens Spiegel,
rentmeester van de prins van Oranje en leenheer
voor de baronie IJsselstein, als mede-eigenaar van
het goed Wolkenberg de kalkovens aan zijn schoonzuster, de weduwe Eva Catharina Moijaerts.
13. Soest, Hees en De Birkt, p. 255.

Noten
1. Ivn.nl, afdeling Eemland.
2. Tussen Vecht en Eem, nr. 2, 1995.
3. Kleinzoon van Willem van Dashorst, apotheker te
Amersfoort met kalkovens in Zwartsluis. Overgrootvader Johannes was eveneens apotheker in Zwartsluis.
4. De verkoop kan ook ingegeven zijn geweest door
het overlijden van Johannes Mattheus (1800), en
van diens zussen Anna Maria (1801) en Anthonia
Clara (1804).
5. Zus Johanna Maria overleed op 36-jarige leeftijd in
Boxmeer in februari 1813. Broer Wilhelmus Franciscus, priester, overleed zes maanden later op 42-jarige leeftijd in Hoorn en de tweede broer Franciscus
Xaverius, eveneens priester, overleed op 52-jarige
leeftijd in juli 1827, ook in Hoorn.
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Respijt voor de ‘Gooische moordenaar’
In 1947 rijdt de bus van Bussum naar Naarden
Joris Cammelbeeck
Als de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse leger in Wageningen op 7 mei 1945 is
ondertekend, kan de rekening van vijf jaar bezetting, in Zuid-Nederland vier jaar, worden
opgemaakt. De winter van 1944-1945 heeft de toch al desastreuze toestand in West-Nederland
nog verergerd. Door tekorten aan alles, vooral voedsel, komen naar schatting twintigduizend
mensen om door honger en ziekten. Om Nederland weer op de been te krijgen is van alles nodig.
Niet alleen financiële middelen, maar ook machines, energie en grondstoffen. Herstel van de
infrastructuur en vervoermiddelen zijn een voorwaarde voor economisch herstel.

De infrastructuur heeft zwaar te lijden gehad
onder de Duitse bezetting. Maar ook door de
bevrijding die met veel geweld en vernielingen
gepaard ging. Wegen zijn kapot, de rails en
bovenleidingen van spoorlijnen zijn door de
Duitsers gestolen, rollend materieel eveneens:
locomotieven, rijtuigen, trams en bussen. Er
is gebrek aan banden en onderdelen om nog
resterend materieel in te zetten om goederen
en mensen te vervoeren. Bij de NBM, de toenmalige Nederlandse Buurtspoorwegen Maatschappij, wordt de balans van vijf jaar Duitse
overheersing opgemaakt. Voor de NBM, die
vervoersdiensten met bussen en trams verzorgt in het gebied tussen Arnhem, Utrecht
en in het Gooi, wordt de totale schade geschat
op bijna drie miljoen gulden. Het bedrag aan
ontvreemde, vernietigde en beschadigde materialen komt op 1,7 miljoen gulden. Het bedrijf
bevindt zich dus in een deplorabele toestand,
als het personeel zich aan de opdracht zet om
er weer een functionerend openbaar vervoersbedrijf van te maken.
Een interessant detail, zo blijkt uit het boek
De eeuw van de NBM (1993), is de vermelding
van enige zuiveringscommissies die de opdracht krijgen uit te zoeken welke personeelsleden tijdens de bezetting niet zuiver op de
graat zijn geweest. Op een totaal bestand van
484 worden vijf personeelsleden ontslagen en
25 bestraft wegens on-Nederlands gedrag. Na-
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Crossley-bussen voor het station van Hilversum.

dat dit klusje is geklaard, kan het bedrijf met
een schone lei beginnen. Een meevaller is dat
er vóór de Algemene Spoorwegstaking, die op
17 september 1944 door de regering in Londen
werd uitgeroepen om de geallieerde Operatie
Market Garden bij Arnhem te steunen, materialen, gereedschappen en gedemonteerde onderdelen waren verstopt. Voor de Nederlandse
Spoorwegen heeft de staking echter als gevolg
dat veel spoorwegmaterieel is afgevoerd en dat
het materieel bij de capitulatie in mei 1945 in
dat deel van Duitsland staat dat door de Russen is bevrijd. Het zal niet meer naar Nederland terugkeren.

Zoeken naar gevorderde bussen
Bij de NBM krijgen enkele personeelsleden
de opdracht bussen, die in de loop van de
bezetting door de Wehrmacht zijn gevorderd
en afgevoerd, in het westen van Duitsland
op te sporen. Een beperkt aantal, 23 zo meldt
De eeuw van NBM, wordt teruggevonden, de
meeste niet. Door zogeheten ‘kannibalisering’
van hopeloos beschadigde bussen en trams
kunnen de monteurs nog enig materieel op de
weg of op de rails brengen. De NBM, een dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen, krijgt via de NS de gelegenheid om via
het Bureau Verwerking Krijgsbuit onder andere
uit legerdumps voertuigen aan te kopen die geschikt zijn, of kunnen worden gemaakt, voor
tram- en treinvervangende busdiensten.
Het railverkeer komt langzaam op gang door
de aanzienlijke schade aan rails, bovenleidingen, wissels, seinen en doordat bruggen over
rivieren en kanalen voor en tijdens de bevrij-

ding zijn beschadigd of opgeblazen. Bussen
vormen een flexibel alternatief, al is het materieel dat die naam soms nauwelijks verdient.
Het zijn vaak noodvoertuigen die vanwege hun
beperkte ruimte en comfort ’kippenhokken’
worden genoemd, zoals de zogeheten bellewagens van het merk Austin. Het zijn compacte
brandweerwagentjes die in Londen dienst hebben gedaan om de branden te blussen die het
gevolg zijn van Duitse bombardementen en
aanvallen met V1- en V2-raketten op de Britse
hoofdstad.
In Nederland worden de bellewagens omgebouwd: in het laadgedeelte worden houten
banken geplaatst waarop maximaal zestien
mensen kunnen plaatsnemen. Instapppen gaat
via een houten trapje aan de achterzijde dat bij
elke halte wordt geplaatst. Het wagenpark van
de NBM wordt in de periode 1945/1946 uitgebreid met twee Fordsons en van de NS kunnen
zes Dodge-noodbussen worden gehuurd. In
verband met hun nieuwe rol als noodbus wordt

Bus met houtgasgenerator in Hilversum, 1943 (fotocollectie afdeling Interne Zaken gemeente Hilversum,
Streekarchief Gooi en Vechtstreek).
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Gooise stoomtram naast het treinbaanvak in Amsterdam-Oost.

de linnen kap vervangen door een houten opbouw. Tenslotte wordt het wagenpark aangevuld met vier uit Duitsland afkomstige bussen,
twee Franse Isobloc-bussen, een Duitse Opel
Blitz, een Zweedse Volvo en een Amerikaanse
International-vrachtwagen die tot bus wordt
omgebouwd.

Nieuw materieel
Na deze periode van improviseren krijgt
de NBM de beschikking over beter en zelfs
nieuw materieel. Opmerkelijk is de in dienststelling van een Mercedes-Benz-bus met een
Werkspoor-carrosserie uit 1941. Deze bus
staat wat betreft carrosserie model voor de latere Crossley-serie met Werkspoor-opbouw. Een
kleine serie Bedfords met lichtmetalen carrosserie van de Schelde die in 1946 op de stadsdienst
in Hilversum gaat rijden, voldoet niet en wordt
uit de dienst genomen. Vanaf het voorjaar van
1947 worden er 28 kleine Ford-Verheul-trambussen (31 personen) afgeleverd en ingezet in de in
1946 heropende stadsdienst Hilversum en in
februari 1947 in de stadsdienst Bussum.
Een nieuw soort bus zal tussen 1949 en
1951 een belangrijke bijdrage leveren aan de
klemmende vervoerscapaciteit: de Crossley-
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opleggerbus, die vanaf de zomer van 1946
zijn entree maakt. De opleggers, eenvoudig en
doeltreffend van constructie, worden gebouwd
door Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek
(DAF) in Eindhoven (later overgegaan in Van
Doorne’s Automobielfabriek) en de opbouw
door Verheul, Aviolanda, Fokker en Werkspoor.
De trekkers komen van het Engelse bedrijf
Crossley dat voor de oorlog op kleine schaal
bussen fabriceert, maar tijdens de oorlog groot
wordt met de productie van scheepsmotoren.
De Nederlandse Spoorwegen en dochterbedrijven nemen 250 trekkers direct af van de fabriek
in Engeland. Later volgen nog 925 chassis met
motor die van een carrosserie worden voorzien door een keur aan bedrijven: Werkspoor,
Beijnes, Allan, Smit-Appingedam, Schelde, Verheul en Aviolanda.
Vijfentwintig opleggers worden bij de NBM
in gebruik genomen voor treinvervangende
busdiensten zoals op het traject RhenenAmersfoort, en de grote basislijnen. De
Ford-trambussen, zo genoemd omdat de bestuurseenheid en meestal ook de instapdeur
zich voor de vooras bevindt, zoals het voorbalkon van een tram, worden ook ingezet op
kleine interlokale lijnen. De benzine slurpende
achterin geplaatste V8-motoren zijn zo ge-

ruisloos dat zij de bijnaam ‘sluipmoordenaar’
krijgen. Een vergelijking met de Gooise stoomtram dringt zich op, die in zijn lange leven de
omineuze bijnaam ‘Gooische moordenaar’
kreeg vanwege het grote aantal ongelukken
waarbij de tram was betrokken, overigens niet
zelden door onoplettendheid van passagiers
en andere weggebruikers.
Aan het tijdperk van de opleggerbussen komt
bij de Nederlandse Spoorwegen een definitief
einde, als ze voor vijftienduizend gulden worden verkocht aan particulieren en opkopers. Een
aantal wordt door de NS
geschonken aan de kerkelijke organisatie Oost
priesterhulp geleid door
de destijds beroemde
norbertijn Werenfried van
Straaten, bijgenaamd ‘De
Spekpater’. Hij houdt zich
bezig met hulp aan vluchtelingen uit het oosten van
Duitsland en werft fondsen voor minvermogende
Oost-Europese priesterstudenten. Bij de NBM
blijven na revisie in 1956
nog twee opleggerbussen
in gebruik voor groepsvervoer zoals vakantiereisjes en kinderfeestjes.
De andere opleggerbussen van de NBM zijn
al op 1 januari 1950 vervangen door de Cros
sley-Schelde-bussen van de genoemde carrosseriebouwers.

Duitse fietsendieven
De behoefte aan openbaar vervoer wordt in die
eerste periode na de oorlog nog in de hand gewerkt, doordat fietsen en fietsbanden nauwelijks leverbaar zijn en dan nog alleen op de bon.
Het gebrek aan fietsen in 1945, doordat ze op
grote schaal door de bezetter in beslag zijn genomen, is tot op heden een wijdverbreide mythe. Inderdaad geeft de Wehrmachtbefehlhaber
Christiansen in een brief van 9 juli 1942 aan
Rijkscommissaris Seyss-Inquart opdracht hon-

derdduizend fietsen in beslag te laten nemen.
Eerst vijftigduizend en later de rest. De reden
van Christiansen: de reserves van het Duitse
leger in Nederland zouden zich door ontwikkelingen aan het Oostfront sneller moeten kunnen verplaatsen in verband met een gevreesde
geallieerde landing op de Nederlandse kust.
Het getal van honderdduizend wordt later,
vermoedelijk in verband met onlustgevoelens
onder en ontduiking door de bevolking, naar
beneden bijgesteld tot vijftigduizend fietsen,

Crossley-bus in Laren.

op te halen in 144 gemeenten met meer dan
tienduizend inwoners. Historicus L. de Jong
schrijft dat een snelle becijfering leerde dat de
eerste vijftigduizend haalbaar was, als dat aantal werd uitgesmeerd over die 144 gemeenten.
Voor de drie grote steden worden aparte getallen vastgesteld: achtduizend voor Amsterdam,
vierduizend voor Den Haag en drieduizend
voor Rotterdam. Uiteindelijk worden er 53 duizend fietsen buitgemaakt, maar dan blijkt het
grootste deel wegens slechte banden voor de
Wehrmacht ongeschikt.
Het duurt tot oktober voor de fietsen rijklaar
kunnen worden gemaakt. Overigens krijgen de
burgemeesters van de drie grote steden een telefonische aankondiging en later evenals de 144
gemeenten een regeringstelegram waarin staat
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dat handwerkslieden, landbouwers personeel
van politie, brandweer en luchtbescherming
alsmede bezitters van dienstfietsen hun fiets
zouden mogen behouden. Indien enigszins
mogelijk, dienen mede te worden vrijgesteld
zij die het rijwiel voor de uitoefening van hun
beroep volstrekt nodig hebben.
Op 7 augustus, een dag voor
de datum waarop er volgens
het oorspronkelijke plan nog
eens vijftigduizend fietsen moeten worden geleverd, wordt die
operatie uitgesteld. De Jong
concludeert dat de aankomst
van gemotoriseerde eenheden in
Nederland die Heinrich Wimmer, de plaatsvervanger van
Seyss-Inquart strikt vertrouwelijk
aan secretaris-generaal van binnenlandse zaken Karel Frederiks als reden geeft, er met de
haren is bijgesleept. Het is tot
Seyss-Inquart doorgedrongen
dat de politieke kosten van de vorderingsactie
de militaire baten verre overtreffen, aldus De
Jong. Uiteindelijk, zo blijkt uit berekeningen van
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, wordt niet meer dan een op de vijftig
fietsen ofwel twee procent in beslag genomen.

Propvol openbaar vervoer
Terug naar 1945. Om de economie aan de praat
te krijgen is het noodzakelijk dat mensen naar
hun werk konden reizen, per fiets of openbaar
vervoer. Aangezien in de periode direct na de
oorlog de vooroorlogse wetgeving onder het
toenmalige Militair Gezag buiten werking is
gesteld, zitten de trams en bussen propvol.
Normale regels voor het groepsvervoer gelden
niet. Het doel is zoveel mogelijk mensen te
vervoeren. Comfort komt op de laatste plaats.
Hoe snel de NBM weer on the road again is,
blijkt uit de heropening van het eerste tramtraject Utrecht-Zeist op 13 juni 1945. Vanaf 6
augustus volgt de ingebruikneming van een
aantal buslijnen. In hedendaags termen, het
‘terug naar normaal’ is begonnen.
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Een bij de heropening van een buslijn aanwezig personeelslid schrijft in zijn dagboek
in het personeelsblad van de NBM no. 2, oktober 1945: Vanmorgen de autobusdienst Hil
versum-Amsterdam heropend. Vlaggetjes op de
bussen, die er overigens ‘first-class’ uitzien. Net

Crossley-opleggerbus in de jaren veertig.

alsof er geen oorlog is geweest. ’n Weldaad die
stank van verbrande dieselolie, na jarenlang ge
pruts met de generatoren. Het publiek vindt het
heel gewoon, dat de bus weer rijdt. Enfin, ze kun
nen ook niet iedereen in de werkplaats laten kij
ken, om te laten zien wat ’n toer het is, om een
bus klaar te hebben. Heb prettig getoerd. Hilver
sum-Amsterdam op en neer. In Naarden hingen
ze een krans op zijn snoet. Alsof de bus er iets aan
kon doen, dat hij weer liep…
Met grote regelmaat worden er in de jaren
1946 en 1947 tram- en vooral busdiensten heropend. Een ontwikkeling van spoor naar bus die
al voor de oorlog is begonnen, maar die stagneert tijdens de bezetting en dan zelfs wordt
teruggedraaid. Voor de oorlog beschikt Nederland over een aanzienlijk netwerk van interlokale tramlijnen: in Noord- en Zuid-Holland,
Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Groningen en
Drenthe. En in de drie grote steden ligt een aanzienlijk railnetwerk. De oorlog maakt een einde
aan het bescheiden tramnet in Groningen, Nijmegen en Arnhem. Al voor de oorlog gaan er
stemmen op vooral trams uit de steden te we-

ren. Zij belemmeren het opkomend autoverkeer, de exploitatie is kostbaar en het railvervoer
mist de flexibiliteit van de bus, is de mening van
voorstanders van bus en later metro.
Hilversum is een treffend voorbeeld van, hoe
hevig het er in de strijd tussen bus en tram kan
toegaan. Talrijke ondernemers werpen zich in
de jaren twintig op de exploitatie van bussen
die technisch steeds betrouwbaarder zijn geworden en comfortabeler door luchtbanden in
combinatie met een beter wegdek. Ze worden
een geduchte concurrent van de Gooise stoomtram die sinds 1880 diensten met en in het Gooi
onderhoudt. Bussen kennen in eerste jaren nog
geen vaste haltes en kunnen naar believen worden aangehouden. Trams hebben vaste halteplaatsen en een dienstregeling. De concurrentie
wordt zo moordend dat de overheid zich in 1926
genoodzaakt ziet bij
wet te regelen dat de
autobusdiensten een
vergunning moeten
aanvragen. Gooi Ex
press, een busonderneming, dient een
aanvraag in en krijgt
een concessie tot
groot verdriet van de
N.V. Gooische Tramweg
Maatschappij
die prompt in beroep
gaat bij de Kroon met
het argument dat
noodzakelijke verbeteringen niet kunnen
worden betaald, als
de vergunning, dus de concurrentie van Gooi Ex
press, wordt gehandhaafd. Met succes, want in
1929 wordt het besluit van Gedeputeerde Staten
Gooi Express een vergunning te verlenen, vernietigd. De busdienst legt het loodje.

Einde Gooise stoomtram
Vooruitgang kan niet worden tegengehouden,
wil het cliché. De Gooise stoomtrams worden
in 1933-1934 nog vervangen door motorwagens

op diesel, na de invoering van een torenhoge
benzinebelasting. Maar de gemeente Amsterdam wil de trams, die vanaf het station Weesperplein via de Linnaeusstraat naar het Gooi
rijden, uit de stad weren in het kader van plannen tot sloop van het Weesperpoortstation,
een verbinding tussen het Amstelstation en
het Muiderpoortstation en voor de verbreding
van de brug van Rijksweg 1 over het Amsterdam-Rijnkanaal (destijds Merwedekanaal) bij
Weesp. In 1938 valt het besluit het tramtraject door bussen te vervangen. Als de nieuwe
Mercedes-bussen worden geleverd, komt er
een einde aan de tramdienst Hilversum-Laren-
Blaricum-Huizen en in 1939 aan de tramlijn
Amsterdam-Laren. De capaciteit van de bestelde 32 bussen blijkt onvoldoende om aan
het reizigersaanbod tegemoet te komen en er

Beschadigd treinstel in 1945.

blijven trams rijden op Muiderberg en tussen
Bussum en Huizen.
Op 18 mei 1940, drie weken na het begin van
de Duitse bezetting, wordt de tram op de trajecten waar nog rails ligt, weer in dienst genomen.
De motorwagens op diesel kunnen al snel ook
niet meer rijden en de stoomlocs worden uit
de mottenballen gehaald. De bussen hebben
in toenemende mate te maken met schaarste
aan diesel, gebrek aan reserveonderdelen en
banden. De uitrusting met persgasinstallaties
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of met hout-, kolen- en turfgasgeneratoren
moeten het tekort aan brandstof compenseren. Deze techniek is uiterst gevoelig. Aan het
gebruik van gasgeneratoren kleven nogal wat
nadelen. Doordat de bus het zware apparaat en
een stapel brandstof moet meeslepen, neemt
het nuttig vermogen met zo’n 20 procent af.
Drie tot vier kilo brandstof staat gelijk aan één
liter benzine. In het stadsverkeer moet vaak
worden gestopt, waardoor het vuur in de generator te zwak wordt. De bussen rijden langzaam of helemaal niet. Als bussen door het
Duitse leger in beslag worden genomen, hoeven de Nederlandse chauffeurs vaak niet lang
te wachten om met leedvermaak te constateren dat de nieuwe eigenaars niet vertrouwd zijn
met deze techniek en weinig plezier beleven
aan hun verworven buit.
Ook op andere manieren zet de Duitse bezetting de exploitatie van het openbaar vervoer
onder druk. Al in november 1940 met de stopzetting van het gehele trambedrijf in Nederland tot nadere aankondiging van 20.30 uur
(Midden Europese zomertijd) tot 07.00 uur.
Later worden tramwagons en rails gevorderd.
Bij gebrek aan elektriciteit rijden de trams in
de steden in de loop van de oorlog nog maar
mondjesmaat. In het Gooi voltrekt zich een opmerkelijke achterwaartse ontwikkeling. Enkele
nog aanwezige stoomtrams, die met allerlei
brandbaar materiaal kunnen worden gestookt,
worden weer ingezet.
Met de tram naar Amsterdam reizen is al
niet meer mogelijk. De rails is in maart 1940
verwijderd. Vanaf mei 1940 tot de september
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1944, wanneer de Algemene Spoorwegstaking
wordt uitgeroepen, rijdt de stoomtram in het
Gooi echter weer als vanouds, zij het onder
een andere directie, want per 1 januari 1944 is
de N.V. Gooische Tramweg Maatschappij overgenomen door de NBM. In het kader van de
spoorwegstaking worden in september 1944
alle tramdiensten gestaakt en worden ze pas
op 15 augustus 1945 hervat. De tijdelijke achterwaartse ontwikkeling wordt weer omgezet in
een voorwaartse, als de NBM na de bevrijding
begint met het ‘verbussen’ van alle tramlijnen.
De stoomtramdienst voor personenvervoer in
het Gooi blijft nog rijden tot 4 oktober 1947. De
lijn voor vrachtvervoer, die via de fabrieken aan
de Huizerweg van Bussum naar Huizen loopt,
is inmiddels overgenomen door de NS. Op 31
oktober 1958 verdwijnt ook die lijn definitief.
Dan is de titel van het populaire liedje uit 1955
over de bus van Bussum naar Naarden ‘waarin
ik jou een zoen gaf’ al acht jaar realiteit.
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Dominee, rokkenjager en landverrader
Portret van Gerrit van Duyl (1888-1952)
Pieter Hoogenraad
In de vroege ochtend van 6 mei 1946 stopte een auto voor de rood-witte slagboom van de
Nederlandse grensovergang bij Vaals. In de wagen zaten een man en een vrouw. Niet geheel
op hun gemak overhandigden zij hun paspoorten aan de dienstdoende marechaussee. De stop
leidde uiteindelijk tot de arrestatie van ds. Gerrit van Duyl. Wie was hij en wat had deze grijze
man van 57 jaar misdaan?

De grensbeambte bij Vaals vergeleek de namen van de inzittenden met die op de lijst van
gezochte personen, een heel boekwerk dat dagelijks wel enige keren werd geraadpleegd. De
marechaussee keek nog eens goed om te voorkomen dat hij zich vergiste. Gerrit van Duyl,

geboren op 18 september 1888 in Koudum, de
bestuurder van de auto, werd gezocht wegens
collaboratie met de vijand. Met zijn Limburgse
tongval verzocht hij Van Duyl zijn auto aan de
kant te zetten en uit te stappen. Een collega
telefoneerde naar Maastricht. Nog geen uur later kwam er een wagen voorrijden. Die bracht
Van Duyl samen met de andere inzittende, zijn
vrouw, naar het Paleis van Justitie in de Limburgse hoofdplaats. Daar volgde een ondervraging. Van Duyl gaf als reden voor zijn verblijf in
Duitsland dat hij daar tijdens de oorlog naartoe
was gegaan om een boek te schrijven. Dat was
er echter niet van gekomen. Daarom keerde
hij nu terug naar Amsterdam. Na het verhoor
mocht het echtpaar zijn weg vervolgen. Van
Duyl moest zich echter ter beschikking stellen
van de procureur-fiscaal. Lang genoot hij niet
van zijn vrijheid. Op 22 mei werd hij gearresteerd en vastgezet in het Huis van Bewaring
aan het Kleine-Gartmanplantsoen in de hoofdstad. Wat was de reden dat de Nederlandse justitie er zo op gespinsd was Gerrit van Duyl op
te pakken en voor de rechter te brengen?

Predikant in Hilversum
Ds. Van Duyl metselt in 1928 een gedenksteen
in de gevel van de kerk van de Nederlandsche
Protestantenbond aan de Tesselschadelaan. Op de
achtergrond architect B.H. Bakker (Streekarchief
Gooi- en Vechtstreek, collectie F.Kuijper Dzn.).

Van Duyl studeerde theologie in Utrecht. Hij begon zijn carrière als predikant in Heerenveen en
Assen. In 1925 werd hij benoemd tot voorganger
van de afdeling van de Nederlandsche Protestanten Bond (NPB) in Hilversum. Deze afdeling
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was in 1901 opgericht als reactie op de
strenge leer die in de hervormde
dorpskerk aan de Kerkbrink werd
gepredikt. Vele nieuwkomers in
Hilversum die tot de maatschappelijke bovenlaag behoorden, voelden zich daar
niet bij thuis. De leden van
de NPB kwamen bij elkaar
in gebouw De Vereniging
aan de Oude Enghweg. Het
ledental van de protestantenbond groeide zo sterk dat
het gebouw spoedig te krap
begon te worden.
Dat bracht het bestuur van de
NPB ertoe plannen te ontwikkelen voor een nieuwe eigen kerk aan
de Tesselschadelaan. Dominee Van Duyl
ontpopte zich daarbij als een succesvolle fun
draiser. Hij was een begenadigd spreker, die
met zijn preken volle zalen trok. Mede dankzij zijn inspanningen kon het nieuwe godshuis
aan de Tesselschadelaan, een schepping van
de Hilversumse architecten, vader en zoon
B.H. Bakker en C.M. Bakker, in 1928 tijdens
een plechtige dienst worden ingewijd.

Een amoureuze rokkenjager
De orgelklanken van de inwijding waren nog
niet weggestorven, of er plofte een brief op
de mat bij het bestuur van de Hilversumse
protestantenbond, die de rust binnen de gemeenschap danig verstoorde. Het schrijven
was afkomstig van een gewaardeerd lid van de
afdeling, C.M. Pleyte d’Ailly. Hij was directeur
van de plaatselijke kininefabriek, woonde aan
de Bussumergrintweg en behoorde tot de Hilversumse elite. In zijn brief beklaagde Pleyte
d’Ailly zich over het gedrag van ds. Van Duyl.
De populaire dominee was namelijk een verhouding begonnen met zijn jongste dochter
Cobi, een meisje van twintig jaar, dat bij hem
op catechisatie zat. Van Duyl was getrouwd en
vader van vier kinderen, maar dat weerhield
hem er niet van Pleyte d’Ailly om de hand van
zijn prille dochter te vragen. Het bestuur van
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Ds. Gerrit van Duyl op de kansel (archief
Nederlandse Protestantenbond,
afdeling Hilversum).

de afdeling wilde de zaak het
liefst binnenskamers houden
maar desondanks gonsde
het al ras van de geruchten
in de kleine Hilversumse
wereld. De NPB-ers waren
ernstig verdeeld. Sommigen vonden dat de voorganger vanwege zijn amoureuze
avonturen zo snel mogelijk
moest vertrekken. Anderen
daarentegen wilden niets liever
dan dat hij zijn inspirerende preken nog tot in lengte van dagen aan
de Tesselschadelaan zou blijven houden.
Om uit de impasse te komen benoemde het
bestuur een commissie van drie wijze mannen.
Dit driemanschap ging aan de slag, hoorde de
verschillende partijen en bracht al spoedig zijn
rapport uit. De commissie concludeerde dat
het handhaven van ds. Van Duyl in zijn functie als voorganger van de afdeling niet langer
mogelijk was. De dominee was in de ogen van
de commissie in zijn verplichtingen jegens de
afdeling in zeer ernstige mate te kort geschoten. Vooral ‘het gemis aan schuldbesef’ had de
commissie zeer getroffen en bevestigd in haar
oordeel. De conclusie van de commissie werd
tijdens een drukbezochte bijeenkomst in gebouw De Vereniging voorgelegd aan de leden.
Voor- en tegenstanders van het ontslag voerden het woord, wat gepaard ging met heftige
emoties. Uiteindelijk ging men over tot stemming. Van de 411 aanwezigen stemden er 192
voor het ontslag, 182 tegen en 37 blanco. Daarmee was het vertrek van de dominee, die met
zijn preken zo velen naar de diensten van de
protestantenbond had getrokken, een feit.
De aanhangers van Van Duyl hadden echter
niet stil gezeten. Rekening houdend met deze
afloop hadden zij in het diepste geheim een
voorlopig comité opgericht: de Vrijzinnig Religieuze Gemeenschap (VRG). Al op zondag
28 april 1929, twee dagen na de dramatische

ledenvergadering, hield het comité zijn eerste
kerkdienst in kunstzaal Brok aan de Van Lenneplaan. Terwijl de dienst in de Tesselschadekerk wegens afwezigheid van de voorganger
was afgelast, zaten in de kleine kunstzaal 175
vrijzinnigen vol aandacht te luisteren naar Van
Duyl. Die hield daar zijn eerste preek voor de
nieuw gevormde vrijzinnige gemeente. Daarmee was de breuk met de Hilversumse afdeling
van de NPB definitief.
Drie jaar na de oprichting van de Hilversumse
Vrijzinnig Religieuze Gemeenschap lieten de leden van de VRG een eigen kerkgebouw bouwen
aan de Frans Halslaan. Ook deze keer was het
ds. Van Duyl die ervoor zorgde dat de nodige
pecuniae daarvoor op tafel kwamen. Die waren
– werd er in Hilversum gefluisterd – voor een
belangrijk deel afkomstig van een van zijn veroveringen, Suze Pont, een dame uit een vooraanstaande Hilversumse familie die kapitaal
had gemaakt in de houthandel. Volgens Suze
had de dominee een oogje op haar, maar had
zij zijn avances afgewezen. Later zou zij daar,
naar eigen zeggen, spijt van hebben gekregen.

Uitnodiging van de Nederlandsche Protestanten
bond voor de ledenvergadering op 17 december
1928 over het voorstel van het bestuur ds. G. van
Duyl uit te nodigen zijn ambt als voorganger neer
te leggen (archief Nederlandse Protestantenbond,
afdeling Hilversum).

Suze was het zusje van Dirk Frans Pont, de
latere NSB-burgemeester van Uithoorn, Hillegom en Apeldoorn, en een goede vriend van
Van Duyl. Dankzij de succesvolle fundraising
kon het kerkgebouw in 1932 worden ingewijd.
Van Duyl zou nog verscheidene jaren preken
vanaf de kansel aan de Frans Halslaan. Pas in
juni 1939 nam hij afscheid van Hilversum.

NSB-prominent
Na zijn theologiestudie was Van Duyl meer
en meer geboeid geraakt door de mystiek die
hij in religieus opzicht in de Germaanse wereld ontdekte. In de moderne devotie, Erasmus en Luther zag hij de doorwerking van
de Germaanse mystieke geest. Christendom
en heidendom konden zo tot een wonderlijke
synthese komen. Al lezende ontwikkelde Van
Duyl zich tot een aanhanger van de groot-Germaanse gedachte en rassenleer, maar ook tot
een felle antisemiet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zich aangesproken voelde
door de ideeën van de Nationaal Socialistische
Beweging (NSB) van Anton
Mussert. Vooral de rassenleer van de nationaal-socialisten riep veel enthousiasme
bij hem op.
De NSB maakte vanaf
1933 een snelle groei door.
Toen Mussert Van Duyl
eens hoorde spreken tijdens
een bijeenkomst van zijn
Utrechtse Rotary Club, was
hij onder de indruk van diens
redenaarstalenten. Hij vroeg
Van Duyl lid te worden van
zijn beweging waarop deze
positief reageerde. Al spoedig werd het nieuwe lid in juli
1933 geïnstalleerd als kringleider van het Gooi. Met zijn
welbespraaktheid maakte Van Duyl snel carrière. Bij verschillende gelegenheden hield hij
redevoeringen met als titel De toekomst van ons
Vaderland.
De volgende stap in zijn loopbaan bij de
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nationaal-socialisten was zijn benoeming tot
hoofd van de afdeling Vorming van het hoofdkwartier. In die functie was hij verantwoordelijk
voor de politieke vorming van de leden van de
beweging. Daarnaast werd hij redacteur van
het NSB-tijdschrift Ontwakend Volk. In 1936
vertrok Van Duyl naar Nederlands-Indië om
daar de boodschap van de nationaal-socialisten uit te dragen. Daar maakte hij door zijn

De kerk van de Vrijzinnige Religieuze Gemeenschap
aan de Frans Halslaan. Het gebouw is sinds 1973 in
gebruik als Koninkrijkszaal bij de Jehova’s getuigen
(foto Fok de Boer).

meeslepende redevoeringen furore. Van Duyl
schroomde niet zijn ideeën over de rassenleer
uiteen te zetten. Vermenging van de rassen
achtte hij uit den boze; zo moest hij niets hebben van indo’s, die hij vergeleek met joden.
De ster van Van Duyl bleef rijzen. Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer in 1937 behaalde
de NSB vier zetels. De Hilversumse dominee
behoorde tot degenen die daarvoor door de
partij kandidaat waren gesteld en werden verkozen. Van Duyl werd algemeen erkend als de
beste spreker van de NSB. Zijn redevoeringen
kenmerkten zich door krachtdadige taal en
een neiging naar agressiviteit. Hij voelde zich
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geroepen in zijn functie als vormingsleider te
waken over de ideologische zuiverheid van de
NSB. Vanuit die overtuiging wees hij de leiding
voortdurend op wat hij zag als tekortkomingen.
Met zijn succes en zelfbewuste houding
maakte Van Duyl echter ook vijanden. De secretaris van het hoofdkwartier en daarmee de
tweede man van de NSB, Kees van Geelkerken,
die zelf niet kon bogen op intellectuele gaven,
betwistte hem de positie van beste spreker van
de beweging. Van Geelkerken was ook hoofd
van de Centrale Inlichtingendienst (CID) van
de NSB en dat zou Van Duyl opbreken. Zijn
succes steeg hem namelijk zodanig naar het
hoofd dat hij in 1937 met een aantal kompanen
een complot voorbereidde tegen Mussert. De
positie van de leider van de NSB stond onder
druk als gevolg van de voor de nationaal-socialisten slecht afgelopen Kamerverkiezingen van
dat jaar (vergeleken met de Statenverkiezingen
van 1935). De antisemitische Van Duyl verweet
Mussert onder meer een weifelende houding
ten aanzien van het ‘Jodenvraagstuk’. In tegenstelling tot Mussert wilde hij het lidmaatschap
van de NSB voor joden verbieden. Bovendien
was hij jaloers op het vette salaris van de leider,
waartegen zijn lage loontje schril afstak.
De complotteurs smeedden het plan Mussert
voor enkele maanden naar Zwitserland te zenden en hem vervolgens af te zetten. De dominee had echter buiten de waard, in dit geval Van
Geelkerken, gerekend. Nadat hij op een zondag
in september 1937 de vrijzinnige dienst in de
kerk aan de Frans Halslaan had geleid, trof hij
daar op de stoep de NSB-secretaris aan. Deze
vertelde Van Duyl dat hij hem wilde spreken en
stelde voor naar de woning van F.E. Farwerck,
een bekende Hilversumse NSB-er en directeur
van de plaatselijke Veneta tapijtfabriek, om de
hoek aan de Emmastraat te gaan. Daar aangekomen leidde Van Geelkerken hem naar de
woonkamer waar tot zijn verbazing niemand
minder dan Mussert zat, die blijkbaar op hem
wachtte.
De leider van de NSB confronteerde Van Duyl
met geluidsopnames van gesprekken die deze
in zijn studeerkamer met andere NSB-prominenten over zijn coupplannen had gevoerd.

De mannen van Van Geelkerkens CID bleken
tussen de theologische werken in de boekenkast van de dominee een geheime microfoon te
hebben verstopt waarmee zij al zijn conversaties hadden afgeluisterd. Van Duyl werd onder

Ds. Van Duyl (rechts) en Graaf d’Ansenbourg
(afbeelding NIOD).

druk gezet om af te treden. Mussert dreigde
daarbij onder meer de affaire van de predikant met diens buurvrouw, de echtgenote van
NSB-prominent De Vos, aan de grote klok te
hangen.
Dit leidde ertoe dat Van Duyl op 20 september
1937 zijn lidmaatschap van de partij opzegde.
Mussert noemde de gewezen vormingsleider
een maand later in Lunteren tijdens zijn ‘hage
spraak’ (een propagandabijeenkomst in de
openlucht) op De Goudsberg een verrader. Voor
zijn gehoor van vijfentwintigduizend NSB-ers
constateerde hij dat was gebleken dat de afdeling Vorming waaraan Van Duyl leiding had gegeven, ‘een broeinest [was] van samenzwering
tegen de Beweging en haar Leider’. Met de zetel van de oud-NSB-er in de Eerste Kamer was
het gedaan. In november van dat jaar trad Van
Duyl, een dag na zijn beëdiging, af als senator.

Nationaal-socialist in Hilversum
Na de romance met zijn catechisante Cobi
hield het huwelijk van Van Duyl niet lang meer
stand. In 1930 scheidde hij van zijn vrouw Nora

Schouten. De mooie dominee met zijn liefde
voor vrouwen beleefde nog vele romances
waarover oudere Hilversummers nog steeds
met enige gêne kunnen vertellen. Ver hoefde
hij daar niet altijd voor te reizen. Van Duyl
woonde aan de Hilversumse Plataanweg 1. Om
de hoek, aan de Utrechtseweg, stond de villa
van het echtpaar De Vos. Beiden stonden net
als Van Duyl bekend als fanatieke leden van de
NSB. Dr. A. de Vos was secretaris van de Hoge
Raad van discipline van de NSB. Zijn vrouw,
geboren Henrica Christine Snijders, was de
dochter van generaal Cornelis Jacobus Snijders, de opperbevelhebber van de Nederlandse
land- en zeemacht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat wellicht begon als een praatje over de
heg, mondde uit in een amoureuze vorm van
burenhulp. Dat leidde, gezien de positie van
De Vos in de organisatie, tot de nodige achterklap binnen de NSB. In 1938 verliet Henrica
De Vos-Snijders voorgoed haar man om haar
leven voortaan met de vrijzinnige dominee te
delen. In april van dat jaar trad het paar in het
huwelijk. De Vos bleef achter met zijn twee
nog jonge zoons. Aangezien hij geen tijd had
voor de opvoeding van zijn kinderen, zocht hij
daarvoor hulp van buiten. Die vond hij onder
meer (het Hilversumse wereldje was klein) in
de persoon van Cobi Pleyte d’Ailly, die nog vele
jaren bij De Vos aan huis kwam om het gezin
te verzorgen. Tot een echtverbintenis met de
verlaten echtgenoot is het nooit gekomen.
De activiteiten van Van Duyl bij de NSB leidden zoals was te verwachten tot spanningen
binnen de Vrijzinnige Religieuze Gemeenschap. Velen gaven blijk van hun ontstemming over de benoeming van hun dominee
tot kringleider van de nationaal-socialisten. De
voorzitter van de religieuze gemeenschap nam
het echter voor hem op. Hij benadrukte dat de
dominee in zijn prediking ‘nimmer had laten
blijken van zijn sympathieën voor de NSB en
enkel en alleen een Evangeliedienaar was’. Niet
alle bestuursleden deelden echter zijn mening,
zodat enkelen opstapten. Maar Van Duyl bleef
zitten.
Door de week wijdde hij zich aan zijn nationaal-socialistische idealen en zondags preekte
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hij vanaf de kansel. Hij zou zoals vermeld nog
tot 1939 zijn werkzaamheden als predikant voor
de vrijzinnige geloofsgemeenschap voortzetten. In dat jaar werd hij benoemd tot predikant
van de Nederlandsche Hervormde Gemeente
in Ooster- en Westerblokker en Schellinkhout.
Van Duyl liet Hilversum achter zich en ging met
zijn tweede vrouw wonen in de pastorie van
Oosterblokker.

Aan de muur van de pastorie van Oosterblokker hingen regelmatig affiches van die partij.
Die werden er overigens maar al te vaak weer
afgetrokken. Zijn vrouw Henrica gaf Duitse les
aan meisjes en zelf organiseerde hij ‘ontwik-

Landverrader
Na zijn gedwongen vertrek uit de NSB stortte
Van Duyl zich al spoedig in een nieuw politiek
avontuur. In het voorjaar van 1936 richtte hij samen met twee anderen de Nederlandsche Volkspartij (NVP) op. In de beginselverklaring van
de partij, die in het tijdschrift Nederland werd
afgedrukt, stond te lezen dat de NVP het antisemitisme verwierp. Ook vond de partij dat de
minister-president verregaande bevoegdheden
diende te krijgen en ter zijde moest worden gestaan door een corporatieve Kamer van Arbeid.
De NVP kreeg echter nooit veel steun onder de
Nederlandse bevolking en werd spoedig na het
begin van de Duitse bezetting opgeheven.
Na het mislukken van de NVP sloot Van Duyl
zich in 1941 aan bij de Nationaal-Socialistische
Nederlandsche Arbeiders Partij (NSNAP), een
nationaal-socialistische partij die in 1931 door
Ernst Herman ridder van Rappard en Bertus
Smit was opgericht. Anders dan bij de NSB en
de NVP bekleedde Van Duyl daar geen leidende
functies. Maar zo nodig trad hij op als adviseur van Van Rappard. Hij schreef artikelen in
het partijblad Het Nieuwe Volk en hield spreekbeurten. Daarin pleitte hij voor een verenigd
Europa. Een Europa waarin alle Europese volkeren moesten opgaan, op basis van hun eigen
tradities maar onder één leiding op het gebied
van de buitenlandse politiek en de economie.
Behalve in plaatsen als Hoorn, Alkmaar en Amsterdam kwam Van Duyl zo ook in Hilversum
waar hij zijn gehoor, onder wie vele oude bekenden, op 12 juni 1941 op de Groest in café-restaurant De Karseboom toesprak.
Van Duyl maakte geen geheim van zijn sympathieën voor de beweging van Van Rappard.
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Van Duyl spreekt voor een gehoor van NSB-leden
(beeldbank NIOD).

kelingsavonden’ voor jongeren uit de dorpen
in de omgeving. Na de oorlog werd hem ten
laste gelegd dat hij de jongens aanspoorde lid
te worden van de NSB en de SS en zelfs om
naar het Oostfront te gaan. Hij zou hebben
voorgelezen uit Mein Kampf en hebben gepleit
voor aansluiting van Nederland bij Duitsland.
Maar volgens zijn eigen zeggen gaf hij de
jongeren een politiek overzicht van de ontwikkelingen in Europa en sprak hij met hen over
democratie, liberalisme, socialisme en dergelijke stromingen. Met enige regelmaat zagen
de omwonenden dat er geüniformeerde Duitsers op bezoek kwamen bij hun dominee. Maar
nooit werd Van Duyl ervan beschuldigd iemand
bij de Duitsers te hebben aangegeven. Hij zou
later verklaren dat hij dankzij zijn relaties bij

de bezetter juist mensen uit de handen van de
Sicherheitsdienst (SD) had kunnen redden. Hoe
het ook zij, Gerrit van Duyl maakte zich ondanks zijn welsprekendheid, ‘gladde praatjes’
zoals zijn dorpsgenoten dat noemden, niet populair bij hen. ‘Hij was gehaat,’ zouden sommigen later verklaren.
In december 1941 nam hij afscheid van zijn
kerk in Oosterblokker en ging wonen in Amsterdam. In diezelfde maand hieven de Duitsers de NSNAP op. Verscheidene leden stapten
over naar de NSB. Alsof er niets was gebeurd,
meldde ook Van Duyl zich in maart 1942 weer
aan als lid van die partij. Zijn verzoek werd
echter door Mussert en de zijnen afgewezen.
Van Duyl ging werken bij het Rijkscommissariaat, afdeling Volksvoorlichting en Propaganda.
Hij verdiende daarmee negentig gulden per
maand. De gewezen dominee zette zijn capaciteiten in als redenaar en hield regelmatig radiopraatjes en spreekbeurten. Daarin verkondigde
hij dat Nederland zich tot het nationaal-socialisme moest bekeren. Nederlanders waren
Neder-Duitsers en het land moest daarom
opgaan in een Groot Duits Rijk. Daar lag het
lot van Nederland veilig in de handen van de
Führer. Ook aan de rassenleer van het nationaal-socialisme besteedde hij weer aandacht.
Niet gehinderd door het feit dat hij nog niet
zo lang geleden de gelijkwaardigheid van alle
mensen in Gods ogen had gepredikt, verkondigde hij dat het ras de grondslag vormde van
het leven. Waarderend sprak hij over het anti-

(NIOD).

semitisme. Niet het uitroeien van het joodse
ras was de oplossing, maar het verminderen
van de invloed van de joden en van hun aantal.
Behalve in Nederland hield Van Duyl ook in
Duitsland spreekbeurten. In 1943 bezocht hij
Hamburg waar hij een rede hield voor de Nederlandse arbeiders die daar te werk waren ge-

Aankondiging van een spreekbeurt door Van Duyl
en Geelkerken.

steld. Daarin wekte hij hen op dienst te nemen
bij de SS. Zelf werd hij begunstigend lid van de
Germaansche SS, een paramilitaire organisatie
gebaseerd op de principes van de (Algemeine)
SS. In Nederland waren de leden daarvan onder meer betrokken bij razzia’s tegen joden
voor deportatie naar de vernietigingskampen.
Later beweerde Van Duyl dat de vermelding
van zijn naam in de administratie van de derde
SS-Standaard Storm een ‘mystificatie’ was.
Volgens zijn eigen zeggen kreeg Van Duyl
het verzoek van de Duitse uitgever Löhm een
boek te schrijven over het geestelijk leven
van Bazel tot Berlijn in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw met betrekking
tot Erasmus. Maar blijkbaar was dat te veel
van hem gevraagd. Want eind 1943 nam
hij de trein naar Berlijn om zijn uitgever te
melden dat hij niet op dat verzoek inging.
Aangekomen in de Duitse hoofdstad werd
hij met zijn ervaring als predikant aangesteld als geestelijk verzorger van de Nederlandse arbeiders in de werkkampen in
Berlijn en omgeving. Toen hij – nogmaals
naar eigen zeggen – terug wilde keren naar
Nederland, kreeg hij geen uitreisvisum en
was daarom gedwongen in Duitsland te
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blijven. In maart en april 1944 hield hij onder
het pseudoniem Karel van Oldenburg regelmatig praatjes van zes minuten voor Radio Apen,
een pro-Duitse radiozender in Oost-Friesland.
Ook schreef hij artikelen voor De Gil, een Nederlands satirisch blad waarvan in 1944 veertien uitgaven verschenen. De Gil wekte de

Van Duyl spreekt in ‘Krasnapolsky’ in Amsterdam
(NIOD).

indruk een illegaal blad te zijn maar was in
werkelijkheid een nationaal-socialistisch propagandablad. Met koppen als ‘NSB-gespuis
moet gehangen worden’ en ‘Groote Duitse verliezen aan het oostfront’ werd de nietsvermoedende Nederlander verleid het blad te kopen.
Maar tussen de regels door maakte het blad
propaganda voor de Duitse zaak. In juli 1944
voegde zijn vrouw zich bij hem in zijn woning
in Oldenburg.

Berechting
In mei 1945 kwam er een einde aan de Tweede
Wereldoorlog. De kopstukken van de NSB en
andere veronderstelde landverraders werden
opgepakt en opgesloten in afwachting van hun
berechting. In Hilversum waren ze Van Duyl
nog niet vergeten. Journalist W.R. Repko, die
tijdens de bezetting actief was geweest in het
verzet, deed op 9 oktober 1945 aangifte tegen
de voormalige dominee bij de politieke opsporingsdienst in zijn woonplaats. Maar dat leidde
voorlopig nog niet tot de arrestatie van Van
Duyl. Deze verbleef immers in Duitsland en
gaf daar, zo wist zijn ex-vrouw Nora Schouten
te vertellen, Engelse les.
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Pas een jaar na de Duitse capitulatie kwam
Van Duyl, zoals beschreven, terug naar Nederland. Na zijn arrestatie in Amsterdam moest
hij zich in het kader van de Bijzondere Rechtspraak verantwoorden voor het Bijzonder
Gerechtshof te Amsterdam. Zijn welbespraaktheid hielp hem niet zijn rechters te overtuigen van zijn onschuld. Het
hof achtte bewezen dat hij lid
was geweest van de NSNAP,
lid van de Germaansche SS
en felle anti-Nederlandse activiteiten had ontwikkeld. Het
feit dat hij zijn brieven ondertekende met Heil Hitler maakt
de zaak er voor hem niet beter op. Het hof veroordeelde
hem op 2 april 1948 tot een
gevangenisstraf van tien jaar,
verklaarde hem vervallen van zijn ambt en
ontzegde hem voor het leven zijn kiesrecht.
In vergelijking met andere personen die werden beschuldigd van landverraad, was dat een
zware straf. Het gegeven dat hij als predikant
propaganda had bedreven voor Duitsland,
werd hem door het hof zwaar aangerekend.
Juist door zijn functie als vertrouwenspersoon
was hij in staat geweest de ontwikkeling, houding en instelling van zijn volgelingen en anderen in belangrijke mate te beïnvloeden.
Blijkbaar was zijn huwelijk niet bestand tegen de spanningen die het proces met zich
meebracht, want op 25 mei scheidde hij van
zijn vrouw Henrica. In juli 1948 werd Van Duyl
overgebracht naar kamp Crailo bij Hilversum
en in augustus van dat jaar naar kamp Vught,
beide interneringskampen voor personen die
schuldig waren aan landverraad. Zijn verzoek
om gratie werd afgewezen. Dat gold ook voor
het verzoek van een arts die verklaarde dat Van
Duyl, die in 1948 60 jaar werd, aan een ongeneeslijke hartafwijking leed en daarom niet in
de accommodatie van kamp Vught kon worden
opgenomen. De medische verklaring werd als
te summier afgewezen. Maar in 1951 werd hij
alsnog om medische redenen vervroegd in vrijheid gesteld. Van Duyl kwam terug in Hilversum, waar hij zo’n 25 jaar eerder zo succesvol
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Vondst van een speerpunt uit de late bronstijd
Gebruik voor de jacht was het primaire doel
Sander Koopman en Anton Cruysheer
In september 2019 sloeg de metaaldetector van Niels Kampert uit
bij het zoeken langs een bospad
ten zuiden van Hilversum, vlakbij
de grens met de provincie Utrecht.
Na enig graafwerk kwam een bijzondere vondst tevoorschijn: een
speerpunt uit de late bronstijd. De
vondst is aangemeld bij het Meldpunt Archeologie van Landschap
Erfgoed Utrecht en vervolgens onderzocht door de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). Hieruit bleek
dat het voor het Gooi om een bijzondere vondst gaat. Om de verdere achtergrond ervan beter te
begrijpen is een bureauonderzoek
gedaan naar de landschappelijke
situering en ontwikkeling van de
vondstplek en zijn er bij deze plek
enkele ondiepe grondboringen
uitgevoerd ten behoeve van geologisch-bodemkundig onderzoek.
Ook is onderzocht wat er verder
bekend is over de archeologie
van het bredere gebied rondom
de vondstplek. In dit artikel beschrijven we de resultaten van de
onderzoeken betreffende de speerpunt en de
vondstlocatie en geven we een indruk van de
betekenis van deze bijzondere vondst.

Vondstlocatie, landschap en bodem
De locatie waar de speerpunt is gevonden,
staat vermeld op afbeelding 1. Op zaterdag
8 februari 2020 is deze locatie nader verkend
door de eerste auteur en de vinder. Het gaat
hier om het fietspad tussen de Hollandsesloot
en de Zwaluwenberg, gemeente Hilversum,
terreineigenaar: het Goois Natuurreservaat.
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Afbeelding 1. Topografische kaart 1:25.000 van de
wijdere omgeving met de vondstlocatie van de
speerpunt gemarkeerd (rode X) (kaartondergrond:
Kadaster, 2011).

De precieze vondstlocatie betreft een kuil langs
het ruiterpad dat parallel aan dit fietspad loopt
(afbeelding 2) (RD-coördinaten X 141,70 – Y
465,91 – Z 6,5). In een van de twee op afbeelding 2 zichtbare kuilen werd het bronzen object
zo’n 15 cm onder het maaiveld aangetroffen.
De vinder wist helaas niet meer te duiden in
welke van de twee kuilen het object was gevonden. Het huidige landgebruik van dit ter-

profiel door de bosaanplant.
Daarnaast zijn in de twee
20 cm
Bruin
Fijn zand
Formatie van Boxtel, dekzand,
Bw
kuilen boringen uitgevoerd.
Afgerond
beïnvloed door hellingprocessen.
Boring 1 in de linker kuil (zie
Mediaan 180-200 µm
afbeelding 2) gaf het beste
40 cm
Lichtbruin
Fijn zand
Formatie van Boxtel, dekzand,
BwC
inzicht in de bodemopbouw
Afgerond
beïnvloed door hellingprocessen.
en het resultaat van deze
Mediaan 180-200 µm
boring staat beschreven in
60 cm
Lichtbruin
Fijn zand
Formatie van Boxtel, dekzand,
BwC
tabel 1. De boormonsters
Afgerond
beïnvloed door hellingprocessen.
zijn per 20 cm diepte weerMediaan 180-200 µm
gegeven in afbeelding 5.
80 cm
Lichtbruin-geel Matig grof zand
Formatie van Drenthe,
C
De bovenste 70 cm van het
Scherp
fluvioglaciale afzettingen.
bodemprofiel bestaat uit
Mediaan 300-350 µm
goed afgerond fijn zand.
Tabel 1. lithologie, lithostratigrafie en bodemopbouw
Het gaat hier om dekzand
van een boring in een van de kuilen.
uit het Weichselien. Gezien de ligging aan de
voet van de stuwwalhelling is het dekzand waarrein is bos. Tot 1900 lagen hier heidevelden schijnlijk beïnvloed door gelifluctie, het lang(afbeelding 3), het bos is aangeplant tussen zaam afvloeien van de waterverzadigde toplaag
1900 en 1925. Voor de zestiende eeuw zal de over de bevroren ondergrond in combinatie
locatie waarschijnlijk met bos bedekt zijn ge- met de afstroming van sneeuwsmeltwater. Dieweest, want het uit historische bronnen
bekende Gooijerbos lag hier vlakbij. Maar
gedetailleerde gegevens over het landgebruik vóór 1850 zijn van deze locatie niet
bekend. De ouderdom van het bospad is
eveneens onbekend, maar op de TMK van
1850 staat het pad al weergegeven.
In geomorfologisch opzicht ligt de
vondstlocatie aan de voet van de stuwwalhelling van de Bosberg (afbeelding 4)
en zo’n drie meter hoger dan de dekzandvlakte die op ongeveer 100 m afstand begint. Het dekzand is in de Middeleeuwen
op grote schaal verstoven, wat op het
hoogtebeeld te zien is in de vorm van een
fijnmazig reliëf ten oosten en noordoosten
van de vondstlocatie. Op de locatie zelf is
echter geen verstuiving opgetreden. Op en
nabij de vondstplek zijn op zaterdag 15 februari 2020 door de eerste auteur enkele
ondiepe grondboringen uitgevoerd met
als doel om de geologische en bodemkunAfbeelding 2. Foto van de vondstplek, kijkrichting
dige situatie vast te stellen. Alle boringen
gaven een gelijksoortige lithologische opbouw zuidoost. Vinder Niels Kampert staat tussen de
te zien met fijn goed afgerond zand tot circa 70 twee kuilen waar in een van beide de speerpunt is
cm diepte. De boring in het bos toonde in de gevonden. Rode pijl: locatie grondboring 1. (foto
bovenste tientallen centimeters een verstoord Sander Koopman, 15 februari 2020).
Diepte

Kleur

Lithologie

Lithostratigrafie

Horizont
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dik. De speerpunt is aangetroffen
ongeveer 15 cm onder het oppervlak en lag daarmee middenin
de Bw-horizont. Oorspronkelijk
lag de speerpunt dus aanzienlijk
dieper onder het oppervlak. Onze
conclusie is dan ook dat door afgraving van de bovenste bodemlaag, het bronzen object binnen
het bereik van de metaaldetector
van vinder Niels Kampert kwam.

De vondst en het onderzoek

Afbeelding 3. Topografische kaart van het gebied
rondom de vondstlocatie in 1900 (bron: Kadaster,
website Topotijdreis.nl.).

per dan 70 cm komt matig grof scherp zand
voor, de interpretatie is dat het hier gaat om
ijssmeltwaterafzettingen uit het Saalien die te
relateren zijn aan de nabij gelegen stuwwal van
de Bosberg. In bodemkundig opzicht wordt het
bovenste deel van het profiel gekenmerkt door
het voorkomen van een Bw-horizont, dit is een
bodemhorizont die wordt gedomineerd door
de verwering van ijzer bevattende mineralen.
Het ijzer oxydeert hierbij tot ijzerhydroxideverbindingen die bruin van kleur zijn. Er zijn geen
tekenen van uitspoeling (podzolering) te zien.
Vanaf 40 cm diepte wordt de kleur van het zand
steeds lichter en gaat de Bw-horizont geleidelijk over in de C-horizont, het oorspronkelijke
uitgangsmateriaal.
Rond 80 cm diepte begint de zuivere C-horizont. Opvallend is dat aan de top van het
profiel een A/O-horizont (humusrijke laag)
ontbreekt. Dit wijst erop dat hier sprake is
van een onthoofd bodemprofiel: dat wil zeggen een bodemprofiel waarvan de toplaag is
verwijderd. Bij het graven van de kuilen is de
toplaag van het profiel verwijderd, waardoor
nu de Bw-horizont, die oorspronkelijk dieper
onder het maaiveld lag, aan het oppervlak ligt.
Deze toplaag was naar schatting zo’n 20-30 cm
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De speerpunt was bij de vondst
bedekt met een dikke korst van
aangekoekt zand (afbeelding 6).
Na de melding bij het Meldpunt
Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht is
de speerpunt door archeoloog Alexander van
de Bunt deskundig gefotografeerd en geregistreerd in PAN – de nationale database voor
vondstmeldingen (PAN-nr. 00064717). Na
plaatsing van de speerpunt door de vinder op
Facebook meldde zich de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die bereid was om de speerpunt
schoon te maken, te conserveren en verder te
onderzoeken. Bij de eerste analyse in Groningen bleek dat er in de schacht van de speerpunt nog een stukje hout aanwezig was (Van
Oortmerssen, 2019). Dat is op de hoge zandgronden zeer uitzonderlijk, omdat organische

Afbeelding 4. Hoogtekaartje van de directe omgeving
van de vondstlocatie. Rood = hoog, blauw = laag
(bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland).

materialen vrijwel altijd helemaal vergaan in
de goed doorlatende en daarmee zuurstofrijke
zandgrond. In de schacht zat ook aarde die zeer
sterk was samengeperst. Waarschijnlijk zorgde
dit ervoor dat er nauwelijks diffusie van zuurstof mogelijk was, waardoor het hout niet kon
verteren. De aanwezigheid van hout liet het toe
om aanvullende analyses uit te voeren. Uiteindelijk is de speerpunt bij de universiteit onderzocht met XRF (röntgen diffractiemeting), de
aard van het hout is onderzocht en het hout is
gedateerd met de 14C-methode. Ook is er een
pollenanalyse uitgevoerd op de samengeperste
aarde uit de schacht. De resultaten van dit laatste onderzoek laten nog even op zich wachten,
maar kunnen te zijner tijd iets zeggen over de
aard van de begroeiing van het landschap en
de dichtheid van de vegetatie.

hout in de schacht (afbeelding 8) afkomstig is
van een jonge tak (1-3 jaar) van een hazelaar
(Corylus avelanna). Hazelaartakken van enkele
jaren oud zijn zeer buigzaam en taai en daardoor goed bruikbaar als steel voor een speer.
Hazelaar is een soort die bij voorkeur op wat
lichtere plekken groeit, waarmee de vondst –
aannemende dat de steel in de directe omgeving is vervaardigd – een aanwijzing is voor de
aanwezigheid van open plekken in het toenmalige landschap. Aan open bosranden kunnen
deze bomen rechte lange takken vormen die
ideaal zijn voor het maken van speren. De ouderdom van het hout is bepaald op 976 kalenderjaren voor Chr. met 93,7% waarschijnlijkheid
en 1188-946 kalenderjaren v. Chr. met 95,4%
waarschijnlijkheid (2880 14C-jaren BP +- 1 25
jaren; RUG, Centrum voor Isotopenonderzoek,

De speerpunt
De speerpunt heeft een
lengte van 12 cm en
bestaat uit brons. Het
oppervlak is door het ontstaan van patina groenig
gekleurd (afbeelding 7).
De exacte samenstelling
van het brons is 91,2% koper, 5,26% tin, 0,8% lood
en 0,6% nikkel. Verder
komen kleinere gedeelten aan goud (0,22%),
zilver (0,12%), antimoon (0,26%) en arseen
(0,25%) voor (Van Oortmerssen, 2019). Het
metaal lijkt daarmee op ertsen die in het oostelijk alpengebied zijn te winnen, maar dat hoeft
zeker niet te betekenen dat de speerpunt daar
gemaakt is. Bronzen voorwerpen werden vaak
meermaals omgesmolten en gemengd ver buiten de regio waar het oorspronkelijke erts was
gewonnen. Ook uit het Gooi zijn hiervan mogelijke voorbeelden bekend (Koopman, 2017),
zoals de vondst van een bronzen randbijl met
omgevouwen randen, in 1921 te Laren (collectie Huis van Hilde, inventarisnr. 5340-02). Uit
het onderzoek van de RUG is gebleken, dat het

Afbeelding 5. Foto bodemprofiel van boring 1,
uitgevoerd op de plek weergegeven in afbeelding 2.
Van links naar rechts boorkernen van diepte 20 cm,
40 cm, 60 cm, 80 cm (foto Sander Koopman).

rapportage 24 januari 2020). De speerpunt is
daarmee pakweg 3000 jaar oud. In de Lage Landen duurde de bronstijd van 2100 v. Chr. tot
800 v. Chr., dus deze vondst dateert hierdoor
uit de late bronstijd, die duurde van 1200-800 v.
Chr. De speerpunt vertoont enkele kenmerken
waaraan is te zien dat deze daadwerkelijk is gebruikt. Zo zijn er aan de randen slijtagesporen
te zien en zitten er in de schacht meerdere gaa
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Afbeelding 6. De speerpunt direct na de vondst. Bij
de bovenste ribbe is een stukje van de aangekoekte
korst afgebroken waardoor het groene patina
zichtbaar is (foto Niels Kampert).

tjes, waarmee de speerpunt aan de steel werd
bevestigd. Het gat dat in het verlengde van
de ribbe ligt, is origineel bij de fabricage aangebracht. Bij het gebruik was er kennelijk iets
mis gegaan met de bevestiging, waardoor het noodzakelijk was om een extra gat aan te brengen. Dit is zichtbaar
linksonder het originele gat. Speerpunten zoals deze kunnen zijn gebruikt bij
conflicten tussen mensen en ter verdediging/bescherming, maar meer waarschijnlijk is het primaire gebruiksdoel:
de jacht. Het gebruik van de speer als
jachtwapen was geen luxe in het Gooise
landschap van circa 3000 jaar geleden,
want destijds liepen hier geduchte tegenstanders rond zoals eland, wolf,
edelhert, lynx, everzwijn en bruine beer.

Context en depositiemodel
Binnen enkele tientallen meters van de
vindplaats is langs het fiets/ruiterpad
verder gezocht door de vinder. Hierbij zijn geen
andere vondsten aangetroffen. Ook bij het latere
bezoek en onderzoek zijn geen archeologische
vondsten gedaan. Bij de inspectie van digitale
hoogtebeelden zijn geen aanwijzingen gevonden
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voor eventuele grafheuvels nabij de vondstlocatie. Uit de
bredere omgeving zijn echter
meer prehistorische vondsten
bekend (afbeelding 9) (Exaltus
& Orbons, 2012; Cruysheer,
2008), waarvan de dichtstbijzijnde hier worden beschreven.
Ten zuidwesten van de vondstplek gaat het om vondsten van
aardewerk en vuursteen. Zo zijn
er bij een veldverkenning door
AWN Naerdincklant in 1983 in
de zandgroeve op de Bosberg
door G. Vlamings & K.Ruys
diverse aardewerkscherven uit
de bronstijd aangetroffen (nr. 22422), en op de
zuidflank van de Bosberg is bewerkte vuursteen
gevonden uit de periode neolithicum-bronstijd
(22515). Iets verder naar het westen is vlakbij het
kruispunt Graaf Floris V-weg-Utrechtseweg een
zwaar beschadigde vuurstenen bijl uit het neolithicum aangetroffen (26450). Ook zijn er rondom
de Bosberg meerdere scherven aardewerk van

5 cm
Afbeelding 7. De speerpunt na reiniging. Opvallende
aspecten: het groene patina aan het oppervlak, de
beschadigingen aan de ribben door gebruik en de
bevestigingsgaten waarvan één gat (linksonder)
later bijgemaakt is (foto Alexander van de Bunt,
Landschap Erfgoed Utrecht).

Afbeelding 8. Twee stukjes hazelaarhout uit de
schacht, lengte ruim 5,5 cm (foto: Gert van
Oortmerssen, RUG).

urnen uit de midden-late ijzertijd aangetroffen
(242, 295, 296) (Cruysheer, 2008). De vondst
van aardewerk en bewerkte vuursteen zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een prehistorische nederzetting op of vlakbij de Bosberg.
Ten noordwesten van de vondstplek ligt op ongeveer 500 meter afstand hemelsbreed een mogelijke grafheuvel (Cruysheer, 2006; Koopman,
2016).

Al met al is de conclusie dat de speerpunt een
geïsoleerde vondst betreft. Het gegeven dat het
object is gevonden op geruime diepte in een
verder onverstoord bodemprofiel, duidt erop
dat het met opzet in de bodem is begraven. Als
het om een verloren of weggegooid object zou
gaan, had het veel hoger in het bodemprofiel
gelegen moeten hebben en in het Holoceen
traden er (in tegenstelling tot het Weichselien)
geen natuurlijke processen op die grootschalige
bodemverstoring hebben veroorzaakt. Mogelijk
gaat het hier dan ook om een rituele depositie,
vergelijkbaar met de bronzen bijl van de Hoorneboegse Heide, waarvan de vondstlocatie op
hemelsbreed ongeveer 2,5 km afstand ligt. Van
beide deposities valt het op dat deze in een
overgangsgebied liggen, te weten aan de voet
van de stuwwalhelling. Uit onderzoek in het
oost-Nederlandse zandgebied is gebleken dat
geïsoleerde bronsdeposities zowel op stuwwaltoppen, aan de voet van stuwwalhellingen als
in voormalige veengebieden hebben plaatsgevonden (Van Beek & Louwen, 2013). Bijlen en
speerpunten zijn hierbij het meest aangetroffen
(Van Beek, 2010). De locaties van zulke deposities liggen veelal buiten nederzettingen en op
enige afstand van grafheuvels. Dat lijkt bij de
hier gevonden speerpunt eveneens het geval te
zijn: liggend tussen een gebied met mogelijke
nederzettingsindicatoren ten zuidwesten ervan
en een grafheuvel ten noordwesten ervan.

Afbeelding 9. Kaartje van de
omgeving met vondsten uit de
periode neolithicum-ijzertijd
(bronnen: Exaltus & Orbons, 2012;
Cruysheer, 2006; Cruysheer, 2008;
Koopman, 2016).
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Registratie, publiciteit en meer?
Bij belangwekkende archeologische vondsten is
een juiste afwikkeling van de vondst van groot
belang. De speerpunt is dan ook aangemeld
bij het nationale meldpunt voor archeologische
bodemvondsten PAN (Portable Antiquities of
The Netherlands (PAN-nr. 00064717), waarmee de vondst beschikbaar komt voor (inter)
nationaal onderzoek, het publiek en de vinder

Onze dank gaat uit naar amateurarcheoloog
Niels Kampert voor het melden van de vondst,
aan Alexander van de Bunt (Landschap Erfgoed
Utrecht) voor de registratie van de vondst in
PAN en de vondstfotografie, aan Gert van
Oortmerssen, Stijn Arnoldussen en Sanne Palstra (RUG) voor hun uitgebreide onderzoek en
de uitkomsten ervan en aan Joost Tilborghs
(Goois Natuurreservaat) voor het verlenen van
toestemming voor de uitvoering van het geologisch-bodemkundig veldwerk.
Literatuur

Afbeelding 10. Niels Kampert (midden) wordt
door voorzitter Sander Koopman van AWN
Naerdincklant in het zonnetje gezet vanwege de
uitverkiezing tot Vondst van het Jaar 2019 (foto
Anton Cruysheer, 6 februari 2020).

zelf. Ook is de vondst gemeld bij de terreineigenaar het Goois Natuurreservaat (GNR).
Enige tijd na de vondstmelding is via de tweede
auteur ook archeologievereniging AWN Naerdincklant betrokken geraakt, die de speerpunt
heeft uitgeroepen tot Vondst van het Jaar 2019
(afbeelding 10). Dit leidde tot flink wat publiciteit: een artikel in De Gooi- en Eemlander en
op diverse websites en een uitzending van NH
Gooi Radio op zaterdag 8 februari 2020. De
speerpunt bevindt zich ten tijde van dit schrijven nog in de privécollectie van de vinder, maar
inmiddels is er door het Geologisch Museum
Hofland een verzoek gedaan tot een bruikleen,
zodat iedereen hopelijk nog lang van deze
schitterende vondst kan genieten.
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Familiearchieven:
Schrijvers tusseneen
Vecht
rijke
enerfenis
Eem

Sprinkgermanen, oom Brommy
en die Eierkinder
Afreageren op WO II in het Gooi

Frits Booy

Zoals bekend was tijdens de Tweede Wereldoorlog kritiek op de bezetter en de overheid streng
verboden en dus gevaarlijk. Toch werd er in clandestiene of verhulde publicaties heftig en
vaak ironisch gereageerd op die ellendige periode. Na de capitulatie keerde de vrijheid terug
in ons land, dus ook de vrijheid van meningsuiting. Er werd toen al snel door auteurs kritisch
teruggeblikt op de oorlog.

Omslag beeldverhaal ‘De Sprinkgermanenplaag’ (Amsterdam z.j.) van John Kennis.

Dat terugblikken en reflecteren gebeurt trouwens nog steeds en geeft aan, hoe deze vijf
zwarte jaren een zeer diepe indruk hebben nagelaten. Dat moge ook blijken uit twee Gooise
voorbeelden van net na 1945, die hierna worden besproken: De Sprinkgermanenplaag en Er
wordt gebeld!

De Sprinkgermanenplaag
Een boek dat het verloop van de hele Tweede
Wereldoorlog letterlijk en figuurlijk in beeld
brengt, is De Sprinkgermanenplaag (en de

stoute dingen die Toontje deed)1 (Amsterdam,
ca. 1946). Het is een beeldverhaal van de
Bussumse auteur en illustrator John Kennis,
waarin kinderen de hoofdrol spelen en het
perspectief uitsluitend bij hen ligt. Dit verhaal
is echter een metafoor, want het gaat eigenlijk
over de belevenissen van de volwassenen in
Nederland tijdens die oorlog. In de ondertitel
staat dan ook: Vertelselboek voor grote mensen,
wat echter niet betekent dat kinderen het niet
begrijpelijk zouden vinden, ook al door het
perspectief.
Het boekje begint in vredestijd met het wel
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en wee van een familie met vele kinderen van
wie Ons aller Moeke zorgde dat alles in het gareel
liep, dat niemand van ons iets te kort kwam en
wij elkaar geen blauw oog sloegen om een stuiter,
die erg mooie kleurtjes had. De kinderen spelen
vrolijk in een grote tuin die grenst aan de Grote
Beek, die ons scheidde van het landgoed van Oom
Tommy. In het onderste hoekje van de tuin had
broertje Zwartneus een bergplaats voor kolen
en meer aan de noordkant woonde broertje IJsseltje die voor aardappels zorgde.

oom Brommy beweerde dat het zo hoorde.
Toontje keert terug met een zweepje en heeft
kritiek op het huishoudboekje van Moeke. Hij
vindt twee medestanders in Geeltje en Maxie
uit de kamer met het blokjeszeil, leden van de
Tweede Zolderkamer. Ze maken het krantje Volk
en Keukenland, dat echter in beslag wordt genomen. Uit woede erover trekken ze een zwart
hemd aan en gaan ze iedereen met Hou bad
kuip! begroeten. Oom Tommy ergert zich aan
het spektakel bij oom Brommy en probeert met
hem te overleggen, hetgeen mislukt.

De narigheid begint
Alleen één broertje was daar, die al van kindsbeen
een tik achter z’n oren had, vertelde oom Tommy
altijd, onze buurman, en die kon het weten. Toontje, zo heet dat gekke broertje, is erg eigenwijs

Jongens in zwarte uniformen paraderen voor
oom Brommy.

en vindt dat oom Tommy zich met zijn eigen
zaken moet bemoeien. Na een ruzie vertrekt
Toontje naar het oosten, naar een aangrenzend
bos waar oom Brommy is komen te wonen. Op
nummer 8 woonde Oom Brommy en hoewel hij er
pas woonde, vonden we hem niks geen leuke Oom,
die er zo gek uitzag met die hoge pet en dat rad
van avontuur op z’n arm, als hij óók z’n hand in
de muggen stak en we wilden er wat om verwed
den dat Toontje dat van hém had afgekeken! Oom
Brommy laat zijn zoontjes in een zwart uniform
door de tuin marcheren en proefvechten: De jon
gens schopten bijna elkaars oren van de kop, maar
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Bezetting en verzet
Op een vrijdagochtend in mei vallen de jongens van oom Brommy de tuin van Moeke
binnen. Deze besluit snel over de Grote Beek

De jongens van Moeke duiken onder.

naar oom Tommy te vertrekken. Ze belooft een
lijn van oom Tommy’s telefoon voor contact
te gebruiken, die ze de Oranje-telefoon noemt.
De tegenstand van Moekes jongens is hevig,
maar de overmacht te groot. De jongens van
Brommy winnen en gaan slapen in de kinderbedden bij Moeke en eten uit haar provisiekast.
Zusje Griet papt aan met zo’n vijandelijk jongetje: die Heinz heette. – Scherpe verontwaardiging
bij al onze andere zusjes, want wie dééd nou zoiets
met een jongetje uit een andere tuin! Nietwaar?
En juist op het moment dat wij broederlijk en zus
terlijk het besluit namen om de strik van Griet te
millimeteren als het eenmaal Dweiltjesdag zou

zijn, klopte eensklaps iemand op onze rug en we
zagen dat het Iesie was.
Het jongetje Iesie heeft een gele dwaalster op
zijn borst gekregen, zodat men hem overal direct kan herkennen. Er wordt op alle speelgoed
beslag gelegd en in de tuin komen cementen
prieeltjes voor de gezelligheid en tegen eventualiteiten. De kinderen van Moeke richten op de
vliering een geheime club met een clandestiene
telefoon op en gaan, omdat de Telegravin leugens moet verspreiden, een eigen krantje maken, Vrij-Huis geheten. Henkie komt in paniek
melden dat de Brommy’s prikkeldraad spannen
om een vierkante plek in de tuin met een bordje
met Consitraliekamp in zwarte letters erop. Iesie
en de broertjes die in het bezit waren van VrijHuis, worden naar het kamp gebracht. Omdat
oom Brommy verlegen zit
om kinderen voor de schoonmaak van zijn huis, wil hij de
zoontjes van Moeke laten
oppakken. Deze gaan wijselijk gauw verstoppertje spelen. En we verstopten ons in de
kleerkast, in de speelgoedkast,
onder de gootsteen, onder de
pannen, achter het fornuis.

OP JULLIE!!” Nu, dat lieten de jongens zich geen
twee keer zeggen en zij RUKTEN OP! – En dat
alles ging zó blieksemsnel, dat Oom Brommy
niet wist hoe gauw hij de benen moest nemen
[…] Met een razend tempo vielen de Boys met de
rietmat-in-tuin en omsingelden de Grosz-villa van
alle kanten. Oom Brommy nam een zweefsprong
door het bekende kleine Fensterlein en was […]
meteen op de meeste gewenste plaats [namelijk
in de wc-pot]. Hij blijkt daarna overleden te zijn.
Toontje, Maxie en Geeltje worden opgepakt
als ‘huisverraders’. En wij werden verrast door
een mand van Mevr. v. Zweden en een kist van
de dames Zürich en Portugal, vol witbrood en
heerlijke boter […]. En Oom Tommy […] speelde
voor Sinterklaas en smeet pakketjes vol biskwie
en porkie-soya en chocolade tabletjes met handen

De bevrijding
Een heel legertje Tommyboys komt ineens wadend
door de Grote Beek naar
Moekes huis en tuin, wat de
Brommy’s langs de oever zó in de war brengt,
dat ze zich ijlings uit de voeten maken. En we
zagen hoe vanuit het Zuiden ándere boys kwa
men aangerend met ijsmutsen op en mica brillen,
wat alweer schrik en verwarring bracht onder het
Bromgeboefte, dat overal zijn sporen achterliet,
omdat ze vreselijk iets deden in hun broek. En
juist wilden de dappere jongens van Oom Tommy
een algehele bestorming beginnen op ons Huis, …
toen de winter inviel en ze zich opsloten in tentjes.
Hé, wat vervelend was dat nu! –
En toen het eindelijk, eindelijk zo ver was, en
wij van de ontbering zo mager waren als een pier,
toen zagen wij op een frisse morgen, hoe Oom
Brommy in de richting van de boys riep: „RUK

Voedseldroppings van oom Tommy en de terugkeer
van Moeke.

vol door de schoorsteen en we belden driemaal
achterelkaar op om hem dankjewel te zeggen. En
toen … ja toen kwam ons aller lieve Moeke weer,
en wij omhelsden haar en tracteerden haar op een
extra dikke boterham met niets erop dan boter
en Canadése worstjes. We bleven tot half elf op
en nog nooit hebben we zo lekker geslapen als na
die heerlijke dag van Moeke’s terugkeer. EINDE.

Enige (misschien overbodige) uitleg
Met Moeke wordt koningin Wilhelmina bedoeld (dat blijkt ook duidelijk uit de afbeelding
van haar), oom Tommy is natuurlijk Winston
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Churchill, Toontje is ir. Anton Mussert, leider
van de NSB, oom Brommy is uiteraard Adolf
Hitler, hand in de muggen stak slaat op de Hitlergroet, Geeltje en Maxie zijn Cornelis van
Geelkerken en Max Blokzijl, leden van de NSB
in de Tweede Kamer, Volk en Keukenland is de
NSB-krant Volk en Vaderland, Hou badkuip!
staat voor de NSB-groet Hou zee! Dweiltjesdag
is Bijltjesdag (5 september 1944), Iesie is een
verkorting van Izaäk, staat hier voor alle joodse
Nederlanders, Vrij-Huis is het verzetsblad Vrij
Nederland en porkie-soya is een soort snack.

John Kennis (1913-circa 1995)
Johan Cornelis Joseph Kennis was de zoon van
een Amsterdamse kleermaker. Hij was schrijver en tekenaar van strips en beeldverhalen en
werkte mee aan De SPARkrant, het weekblad van
de kruidenierswinkelketen De Spar, en het kindertijdschrift Kie-ke-boe. Hoogstwaarschijnlijk
verzorgde hij in z’n eentje het Antwerpse blad
Tommy Tip, dat evenals de andere twee bladen
verhalen, illustraties, strips, moppen en puzzels van hem bevatte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Kennis in Bussum, daarna
verhuisde hij naar Blaricum en Amsterdam.2

Daar wordt gebeld!
In zijn boek Daar wordt gebeld! bij Clinge
Doorenbos (Amsterdam 1946)3 verzamelde
Helm Clinge Doorenbos realistische anekdotes, soms in dichtvorm, over mensen die tijdens de winter 1944-1945 bij hem aan de deur
kwamen voor hulp. Hij woonde toen in villa De
Clinge aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden, toen dé verbindingsweg tussen Amsterdam en de Veluwe. De villa moest jaren later
wijken voor de aanleg van de A1. Het boek werd
speciaal geschreven voor zijn (ongeboren) achterkleinzoon (maar ook voor diens generatie)
om hem te leren wat er in de Hongerwinter in
Nederland voor narigheid gebeurde:
Ik vraag je speciale aandacht voor het jaar 1940:
de Germanen komen in ons land, en als gevolg
dáárvan, voor den winter 1944/45. Lees die les
eens extra goed en aandachtig door, want dáár
zit wat je noemt een „les” in, dáár is parate kennis
en practische levenswijsheid uit te halen; ik heb
er óók ruimschoots uit geput, zij het dan niet via
mijn geschiedenisboekje, maar door de praktijk:
ik heb in mijn hééle leven, dat toch zoo rijk aan
variatie en leerstof was, net zóó veel geleerd als
juist in de winter 1944/45. […] Je zult er uit kun
nen leeren, hoe taai of een mensch is, hoe veel hij
kan verdragen, met hoe weinig hij toe kan om nèt
niet dood te gaan; je zult er uit kunnen leeren, wàt
„zorgen” zijn, dus, tegelijkertijd, hoe heerlijk het
is, om vrijwel zorgeloos te leven.

Het verhaal van enkele bezoekers
Kritisch maar met deernis en humor worden
allerlei ontmoetingen met mensen in nood
beschreven, waardoor een genuanceerd beeld
ontstaat van de ellende in de Hongerwinter.
Zo lezen we over de postbode die driemaal
per week door weer en wind brieven bezorgt
en over een jongetje dat vraagt om een zaag
(maar met welke bedoeling?):
Daar stond op mijn stoep een klein blagie,
Hij vroeg: mag ik effies Uw zagie?
Nou, ik zei niet „nee”,
Maar wat dééd hij er mee?
’t Ging om mijn ligustrum, mijn hagie.
Er vraagt iemand om touw of ijzerdraad voor
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zijn wrakkige fiets; een spijkerwacht, die moet
zorgen dat niemand spijkers op de weg gooit,
wil een glaasje water; mensen komen binnenvluchten voor een luchtaanval; een Duitse
chauffeur wil water voor zijn auto: Eimer Was
ser! Sofort!; iemand komt melden dat een man
door een Duitse militair is neergeschoten:
Wat moet het een fier gezicht zijn
Voor zoo’n dapp’ren Duitschen held
Als hij daar een óngewapend
Medemensch heeft neergeveld!
Wat moet het een fier gehoor zijn,
Dat gekerm, gebrul van pijn!
Wat moet het een fier gevoel zijn
Lid van ’t Herrenvolk te zijn…
..........................
’t Mag je recht en ’t mag je plicht zijn.
Maar ik wensch je toe, soldaat,
Dat dàt beeld je op je sterfbed
Duidelijk voor oogen staat.

Een muis met maling aan de kat;
Ik sta er stom geslagen van,
De Kat heeft er een kater van.
Zóó speelden ze daar bij ons thuis
Een poos het spel van Kat en muis;
De Kat kwam bijna nooit op straat,
De muis juist wèl, in vòl ornaat.
............................
En als de nacht ligt uitgespreid,
Dan brengt de slaap vergetelheid.
„Mènsch” is de Kat, „Mènsch” is de muis,
De wereld is een gekkenhuis.

Over ‘een grijze muis’ en een kat (dat wil zeggen: een vrouwelijke militair in een grijs uniform en een onderduiker die De Kat heet) gaat
de volgende anekdote:
’k Heb váák gemerkt en váák beleefd,
Dat ’t Noodlot zin in humor heeft;
Daar stond een onder-officier:
U krijgt „ein Mädchen” in kwartier,
Geef haar een kamer in Uw huis
(Een zoogenaamde „grijze muis”).
En ’s middags belde zachtjes an
Een keurig nette jongeman,
Die voor de Duitschers werken moest,
Dus hield hij zich verstopt en koest
En hij vertelde aan mijn vrouw,
Dat hij graag onderduiken wou.
„Dat kan”! Maar – hier ’s een grijze muis!
Toen klonk een luide lach door ’t huis:
Nou nou, Mevrouw, wat trèf ik dat!
Hij stelt zich vóór: Ik ben de Kat.
............................
De Kat is doodsbang voor de muis
En fluistert: is de muis al thuis?
De muis kijkt zelfs niet naar de Kat.
’t Is of ze denkt wie doet me wat?
’k Heb nóóit zoiets in huis gehad:

De ‘grijze muis’ (vrouwelijke militair) en
onderduiker De Kat, beiden ondergebracht bij
Clinge Doorenbos.

Grote verschillen
Schrijnend is ook het bezoek dat twee SS-soldaten aan Clinge Doorenbos brengen. Ze waren in 1916 met ongeveer 800 uitgehongerde
kinderen uit het Ruhrgebied voor bijvoeding
naar Nederland gehaald. Tien weken lang waren deze twee Duitse jongens in de hofstede
Oud Bussum, waar de auteur ook hielp, verzorgd. Ze kregen toen onder meer lekker brood
met boter en twee eieren per dag om aan te
sterken, waarom ze die Eierkinder werden genoemd, en soms ook slagroomgebak. Clinge
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dat het een vóór-oorlogsch onderpak is, dus toen u
dat kocht, kostte het zoo iets van f 3.90. […] - Ja,
maar, mijn beste man, jouw spek was vóór den
oorlog ook maar een schijntje waard; toen betaal
den we voor een héél varken, wat we nu voor een
kilo spek moeten neerleggen. - O, juffrouw, ik zie
het al; u hebt nog láng geen honger genoeg, kom
over 14 dagen nog maar eens terug, dan zult u wel
ànders piepen. - Dicht sloeg de deur van Boer B.
Zijn adres is voor belangstellenden verkrijgbaar.

Mensen vluchten naar de villa ‘De Clinge’ voor een
luchtaanval.

Doorenbos reageert op hun opgehaalde herinneringen als volgt:
Zoo’n ei kost hier nu f 3,-; nee, niet per dozijn,
maar per stuk; boter f 200,- per pond, dat lekkere
brood hebben onze kinderen niet alleen nooit ge
proefd, maar zelfs nog nooit gezien […]. Precies
zooals jullie er toen uitzagen, zien ónze kinderen
er nu uit en van die slagroomtaartjes, waar jullie
altijd op werden getracteerd, als een van de „Herr
schaften” jarig was, hebben ze nog nooit gehoord.
Toen keken ze een beetje beduusd, althans véél
minder Es-esserig en wij namen afscheid…
Van de bezoekers wordt ook vernomen, hoe
de boeren reageren op mensen die hen om
voedsel komen vragen tegen betaling of in
ruil voor goederen. Clinge Doorenbos onderscheidt twee typen boeren: boer A die aardig
is en gul helpt, en boer B die nors en gierig is:
Boer B geeft iedereen „niet thuis” en àls hij iets
ruilt of verkoopt, wordt hij er 100 % béter van,
anders doet hij het niet. Een dame krijgt voor een
wollen onderpak van vóór-oorlogsche kwaliteit
door boer B een pond spek aangeboden. Eén
pond maar? - Ja, natuurlijk! U hebt zèlf gezegd,
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De aardige, gulle boer (A) en de hardvochtige,
gierige boer (B).

Een leuk bezoek
Clinge Doorenbos maakt niet alleen narigheid
aan de deur mee, dat lezen we in het volgende
gedicht, waaruit ook blijkt dat hij een bekende
dichter is:
Wat staat er nou weer op mijn stoep?
Een gichelende meisjes-groep;
Mijn kamer, koud en haast te klein,
Is eensklaps vol van zonneschijn.
Dan laat een schattige blondien
Een foto van een juffrouw zien:
’t Is onze onderwijzeres,
Ze geeft ons brei- en handwerk-les;
Z’is gisteren geëngageerd,
Wij hebben daad’lijk geprobeerd

Een vers te maken. ’t Is zoo’n schat!
Maar, o, een reuzen toer is dat!
Hè, toe, helpt u ons uit den nood,
Dan krijgt u een gróót roggebrood…

............................
Ik zei: dat is een pracht-idee.
Daar help ik u direct aan mee;
Het was als een verfrisschend bad,
Waarin ’k – goddank figuurlijk – zat:
Eens eindelijk, na langen tijd,
Géén oorlogswee, géén narigheid;
Het deed mij zoo onzegbaar goed,
Die blijheid, jeugd en overmoed!
Ik heb ’t verlovings-vers gemaakt
En ’t roggebrood heeft fijn gesmaakt.

Het laatste hoofdstukje
DAAR IS GEBELD!
Ja, daar is inderdáád gebeld. Niet alleen bij òns,
maar ook bij u en bij hem en bij haar en bij hul
lie en bij iedereen; en op de stoep staat hetzèlfde
gezelschap, dat met aandrang verzoekt binnen
gelaten te worden; het zijn: de Vrede, de Arbeid,
de Wilskracht, de Eendracht, de Moed, het Ver
trouwen en het Plichtsgevoel, met hun uitgebreid
gevolg: de Welvaart. Zij hebben gebeld, óók bij U.
Doe hen bijtijds open!
De V-1 en de V-2 zijn
Voortaan niet meer in bedrijf;
Nêerland heeft een móóier wapen:
Geen V-2, maar de V-5.
Nederlanders! Neemt dit wapen
In Uw zèlf-bewuste hand!
De V-5: een Vruchtbaar, Veilig,
Vrij en Vredig Vaderland!

Helm Clinge Doorenbos (1884-1978)
Johannes Pieter Jacobus Helmich Clinge Dooren
bos werd in 1884 in Würzburg geboren tijdens

een vakantie van zijn ouders. Zijn vader was
huisarts te Bussum, zijn moeder kwam uit
een familie die leiding gaf in de Twentse textielindustrie. Zo’n positie hadden zijn ouders
ook voor hun zoon Helm bedacht, maar deze
wilde liever als dichter en verhalenschrijver
zijn brood proberen te verdienen. In 1921 trad
hij in dienst bij De Telegraaf om in die krant in
dichtvorm allerlei actuele gebeurtenissen van
commentaar te voorzien. Clinge Doorenbos
schreef liedjes voor artiesten zoals Louis Davids en vele kinderboeken zoals De avonturen
van Piet Stuifzand (Rotterdam 1928). Hij trad
op als liedjeszanger en cabaretier en samen
met de Hilversumse sportjournalist en auteur
Jan Feith bedacht hij teksten voor operettes,
die door amateurs werden opgevoerd. In zijn
latere leven werd Clinge Doorenbos erg bekend
door zijn vlot geschreven gelegenheidsgedichten en andere versjes, die in boekvorm werden
uitgegeven. En terecht, want hij was een geestige en bekwame dichter!

Noten
1. John Kennis, De Sprinkgermanenplaag (en de stoute
dingen die Toontje deed). Vertelselboek voor grote
mensen. Ter levendige herinnering aan de 5-jaar
lange logeerpartij van de Sprinkgermanen. Amsterdam, z.j. (ca. 1946).
2. Zie ook mijn artikel over het boekje O, dat Winter
tje van ’45 door John Kennis, in TVE 38, nr. 2, 2020,
p. 86-91.
3. [Clinge Doorenbos,] Daar wordt gebeld! bij Clinge
Doorenbos. Teekeningen van F. van Bemmel.
Amsterdam 1946.
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Familiearchieven: een rijke erfenis

Tijmen de Saijer: Blaricumse erfgooier
en pastoor (1603-1658)
Maria Boersen
1

Verschillende Blaricumse families, afstammende van de De Saijers, hebben of hadden een
afdruk van de kopergravure van Tijmen de Saijer aan de muur hangen. Ook in de boerderij
Kerklaan 3 hing deze afdruk.2 Zelfs in tweevoud: de ‘oude’ afdruk uit de zeventiende eeuw en
de ‘nieuwe’ afdruk uit 1988. Weinige families zullen zich gerealiseerd hebben dat ze daarmee
de oudste afbeelding van een autochtone Blaricumse erfgooier aan de muur hebben of hadden
hangen. En ook is waarschijnlijk niet bekend dat het om een museaal stuk gaat. De afbeelding
van Tijmen is namelijk ook te vinden in het Rijksmuseum, het Catharijneconvent, het British
Museum en in de beroemde Porträtsammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
Genoeg aanleiding om meer te weten te
komen over deze Tijmen de Saijer. Wie was
hij en in wat voor tijd leefde hij? Waarom
is er een afbeelding van hem gemaakt?
En wat is er bekend over die afbeelding?
Welke lokale verhalen zijn er over Tijmen
bekend? En hoe leeft hij voort?

Gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog
Allereerst iets over de tijd waarin Tijmen
leefde. Het is een tijd die getekend wordt
door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Toen kwamen de Nederlandse gewesten onder leiding van prins Willem van
Oranje in opstand tegen het Spaanse Rijk
onder koning Filips II. Met het Plakkaat
van Verlatinge in 1581 werd deze koning
afgezet door een aantal provincies van de
Habsburgse Nederlanden. In het Plakkaat
staan de tirannieke wandaden van Filips
en zijn vertegenwoordigers. Met name
de strijd tegen het opkomende protestantisme en de gewelddadige acties daartegen wegen zwaar. Het Plakkaat wordt
min of meer als een onafhankelijkheidsverklaring gezien. Er werd nog gezocht
naar een andere vorst, maar toen dat niet
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Timotheus de Sayer (collectie Rijksmuseum).

Sasbout Vosmeer, apostolisch vicaris
(afbeelding uit Rogier).

lukte, werd in 1588 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen.3
Vanaf 1572 begon de protestantisering van
de Nederlanden. De vrije uitoefening van de
protestantse eredienst werd vervolgens afgedwongen en de rooms-katholieke eredienst
verboden. De rooms-katholieke hiërarchie, de
bestuursstructuur van bisschoppen en bisdommen, stortte ineen. Na de dood van de laatste
aartsbisschop van Utrecht, in 1580, kwam het
bestuur van het aartsbisdom Utrecht in handen van de naar Keulen uitgeweken domdeken.
Het toezicht op de katholieke kerkelijke organisatie in de opstandige provincies zou voortaan
uitgeoefend worden door de nuntiatuur te Keulen, het pauselijke gezantschap in het Duitse
Rijk. Praktisch overal werden de pastoors en
kloosterlingen uit pastorieën en kloosters gezet. Wanneer zij verklaarden zich niet met de
zielzorg bezig te houden, werden zij met rust
gelaten en kregen ze zelfs een lijfrente.

en katholieke gezag er op korte termijn niet
zou komen. Het bisdom Utrecht was geen
kerkprovincie meer en werd een missiegebied
dat bestuurd werd door een pauselijke vicaris
onder toezicht van de nuntius te Keulen. In
1592 kreeg de priester Sasbout Vosmeer (15481614) vanuit Keulen volmachten voor het gehele opstandige gebied. Daardoor werd hij als
apostolisch vicaris feitelijk het hoofd van de
Hollandse Zending of Hollandse Missie. Het
doel van de zending was het in stand houden
van het katholieke geloof. Een groot probleem
was evenwel het tekort aan priesters dat ontstaan was: vele priesters waren gevlucht naar
het buitenland of overgegaan naar de nieuwe
dominante gereformeerde kerk en vaak getrouwd met hun huishoudster. In 1602 waren
er volgens Vosmeer voor Holland en Utrecht
70 priesters.4 Een nieuwe generatie priesters
kwam beschikbaar door de oprichting van Nederlandse priesteropleidingen te Keulen (1602)
en Leuven (1607).5 Ook de kloosterorden, de
jezuïeten, de minderbroeders (franciscanen)
en de dominicanen leidden missionarissen op
voor de Hollandse Zending.

Hollandse Zending
In Rome was het inmiddels duidelijk geworden dat een volledig herstel van het Spaanse

Philippus Rovenius, apostolisch vicaris
(afbeelding uit Rogier).
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Godsdienstig leven
De gewone openbare godsdienstuitoefening
was voor de rooms-katholieken inmiddels
onmogelijk geworden. Men ging echter ondergronds verder. De viering van de mis en
andere liturgische bijeenkomsten zoals doop,
huwelijk, biecht, uitvaart en allerlei devoties
zoals processies en bedevaarten waren verboden en vonden daarom in alle stilte plaats in
particuliere woningen of op besloten locaties.
Priesters trokken rond met een reisaltaartje.
Op steeds wisselende plaatsen, in het diepste
geheim, kwam men op ongeregelde tijden bijeen. Er was verschil tussen stad en platteland:
in de steden was er veel mogelijk, daar waren
schuilkerken, op het platteland voornamelijk
schuurkerken. Ontdekking door de baljuw of
de schout leverde een boete op of verbanning
van de priester. Maar geleidelijk aan werd het

Blaricum in 1602 (Atlas Schoemaker).

mogelijk tegen een jaarlijkse vergoeding, recognitie geheten, toestemming van de baljuw
of de schout te kopen. In de Republiek waren
rond 1640 zo’n 500 priesters waarvan 140 regulieren (paters). De helft van deze regulieren
was jezuïet. Inmiddels werden deze priesters
aangestuurd door de opvolger van Sasbout
Vosmeer, de apostolisch vicaris Philippus Rovenius (Filips van Rouveen) (1573-1651).6
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Het leven van Tijmen de Saijer
Geboren in Blaricum, priesteropleiding
in Keulen
In deze roerige tijd werd Tijmen de Saijer in
1603 geboren in de ouderlijke boerderij Eemnesserweg 2, inmiddels een rijksmonument,
te Blaricum. Er is niet veel bekend over Blaricum in deze tijd. Wel valt het aantal inwoners
te schatten. Uit belastinggegevens blijkt dat er
in 1622 715 zielen in Blaricum woonden. Verder
wordt een aantal van 107 huizen genoemd in
1632.7 Blaricum had uiteraard ook te lijden onder de Tachtigjarige Oorlog. De Gooise baljuw
Willem van Zuylen van Nijevelt (1556-1609) beval in 1581 dat alle kerken in het Gooi bestemd
waren voor de gereformeerde eredienst.8 In
Blaricum was geen katholiek priester meer. Af
en toe werd het dorp door rondreizende priesters bezocht.
Tijmen is waarschijnlijk onder invloed van
die rondreizende priesters, Adriaan van Oirschot wordt genoemd,
op het idee gebracht
om priester te worden. Een onbekende
bron vermeldt hierover: Na onderzoek van
zijn aanleg en deugd,
werd hij daartoe waar
dig gekeurd. Hij begon
op hun aanwijzing de
lagere studies en toen
hij hierin geslaagd was,
de hogere, godgeleerde
wetenschappen te beoe
fenen om zich voor de priesterlijke stand en arbeid
te bekwamen, doch moest hij daarvoor meerdere
jaren te Keulen in het verre buitenland verblijven.9
In februari 1624 werd Tijmen student in de theologie te Keulen aan een door Van Oirschot
ondersteund seminarie. Andere bronnen, bijvoorbeeld de Larense pastoor Nieuwenhuis,
vermelden dat De Saijer in Leuven heeft gestudeerd. Een bron hiervoor wordt niet genoemd.10 In 1628 behaalde hij het licentiaat in

de theologie en werd hij te
Keulen tot diaken gewijd. De
priesterwijding zal vermoedelijk daarna geweest zijn.11

Terug in het Gooi
Vervolgens keerde De Saijer
terug naar zijn ouderlijk huis
aan de Eemnesserweg te Blaricum. Apostolisch vicarissen
lieten bij voorkeur priesters
beginnen in hun geboortestad of -dorp. Daar genoten
ze meer bescherming dan elders en konden ze rekenen op
hun familie.12 Over zijn thuiskomst doen verschillende
verhalen de ronde in Blaricum (zie de kaders).
Opvallend is dat in een brief van de baljuw van
Naarden P.C. Hooft staat dat De Saijer zich op
10 juni 1628 meldde als priester,13 terwijl in een
van de verhalen in Blaricum wordt vermeld dat
hij kerstavond 1628 in Blaricum kwam.
In de dorpen in het Gooi werkten in 1629 drie
priesters, Adrianus van Oirschot, Barthold Ingels en Tijmen de Saijer, meldt Rovenius in
zijn verslagen aan Rome. Ook vermeldt hij dat
Ingels en De Saijer goed opgeleide en ijverige
herders zijn die voor meer dan 3000 ‘schapen’
zorgen.14 Op 17 mei 1635 ging De Saijer in Laren wonen, samen met zijn assistent Hendrik
Aller van Grol en twee Blaricumse klopjes.15
Klopjes waren vrouwen die een religieus leven leidden en zich bezighielden met zaken
als catechismusonderwijs, het verspreiden van
vrome lectuur en prentjes. Ook fungeerden ze
als koster en zorgden ze voor armen en zieken.
Zij voorzagen in hun eigen levensonderhoud.16
Godsdienstoefeningen zal De Saijer in een
noodkerk aan het Zevenend hebben gehouden.
Die kerk, waarschijnlijk een schuur met wat
woonvertrekken voor een priester, was in 1613
gebouwd. Het pad naar deze kerk noemde men
het Kerkpad. Ook gaat het verhaal dat De Saijer
de godsdienstoefeningen in gevaarlijke tijden
in het ‘Traboesch (Raboes?) aan den Tafelberg’
deed.17 De godsdienstige activiteiten werden
gedoogd door aan de schout recognitiegeld te

Boerderij Eemnesserweg 2 in Blaricum.

betalen, vanaf 1638 werd voor de Saijer f 20
per jaar betaald.18 Hendrik Aller van Grol werd
na verloop van tijd vervangen door Floris van
Vianen die in Leuven gestudeerd had.

Invallen te Laren
Baljuw P.C. Hooft maakte het pastoor De S
 aijer
niet erg moeilijk. Hooft veinsde geen vergaderplaatsen te vinden, totdat de Staten ze zelf
gevonden hadden en hem dwongen actie te ondernemen door deze vergaderplaatsen in 1644
te sluiten.19 Hooft meldt dat hij naar Gooiland
gereisd was om de paapse kerken en kapellen te
sluiten. Hij viel met tegenzin (hij was niet zo’n
papenvreter) op 6 juli 1644 in Laren de woningen van De Saijer en Van Vianen binnen. Bij De
Saijer vond hij: een solder met een altaar ende
eenich slecht missegetuijgh, met eenighe oude
schilderijen van kleene waarde; ende voorseijde sol
der dicht gemaeckt, ende geslooten met seeghels
van den schout, ten overstaan van twee schepe
nen. Bij Van Vianen vond hij een solder met een
altaar ende eenigh missegewaat, mede van kleene
waarde. Deze plaats hebben wij oock geslooten
ende beseegelt; doch zulcks niet kunnen doen,
zonder de gansche schure int beslot te begrijpen.20
Nieuwenhuis suggereert dat De Saijer en Van
Vianen van tevoren op de hoogte waren van het
bezoek van Hooft en dat er daarom voorwerpen
van geringe waarde werden gevonden.21
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Twee verhalen over de thuiskomst van Tijmen in Blaricum
Er circuleren in Blaricum en omgeving verschillende versies over de thuiskomst van Tijmen na
zijn studie.
De Laarder Ernst Wortel beschrijft de kerstavond van het jaar 1628 en de thuiskomst van Tijmen
in een artikel in de Laarder Courant De Bel in 1987: Het was kerstavond in het jaar 1628 toen
hij als priester, geheel vermomd, in Blaricum aankwam. Hij was gekleed in een ruwe mantel,
had een grote baard en snor en een wilde haardos die werd bedekt door een grote flaphoed.
Toen hij zijn ouderlijke woning naderde was het al donker. De grote boerenkeuken werd flauw
verlicht door een olielamp. Tijmen klopte aan, vroeg onderdak voor de nacht. Men herkende
hem niet. Aan zo’n landloper werd geen onderdak verleend. Hij ging nu verder naar binnen en
herhaalde zijn verzoek. Onder het schijnsel van de olielamp werd hij beter bekeken. Een van
zijn zusters herkende hem toen. Zijn ogen hadden hem verraden. ‘Het is Tijmen, moeder, het
is Tijmen!’ riep zij. De zusters, broers en zijn moeder vlogen op hem toe. Na zoveel jaren van
afwezigheid eindelijk weer thuis. Dit was hun mooiste kerstavond! Het werd die avond zeer laat
en iedereen was gelukkig toen Tijmen vertelde dat hij als priester onder hen mocht werken.31

Een aantal jaren eerder had de Blaricumse erfgooier en agrariër Gijs Calis ook een verhaal
geschreven over de thuiskomst van Tijmen in het dorpsblad van Blaricum Hei en Wei: Zijn klopjes hadden laat in de avond het teken gegeven ‘vannacht’ in de Saijerboerderij. Vanzelfsprekend
liep de boerderij vol, de kamer, de karnkamer, de deel, de pompstraat en het hilder, alles was
bezet maar nog geen priester. Een vreemdeling kwam binnen met een baard zoals Pater Calis
heeft, die om zijn uiterlijk door zijn confraters wel Fidel Castro genoemd wordt, en met kleden
als een kaperkapitein. De mensen vonden het wel vreemd, dat kon toch geen priester zijn, zeker
geen bedelmonnik of een rondtrekkende banneling. De vreemdeling ging langzaam, alsof hij de
weg kende, over de deel, de pompstraat naar de voorkamer. Niemand sprak een woord, fluisterende mannen stelden zich al op, want bang waren ze niet. Plotseling zei een oude vrouw: ’’t
is Tijmen, onze Tijmen’, de oude vrouw was z’n eigen
moeder. De consternatie, ontroering en blijdschap
waren onvoorstelbaar. De Sayer las de H. Mis, nam
de biecht af, deelde de H. Sacramenten uit, zegende
de aanwezigen, de zieken, de kinderen, vruchten en
akkers, stallen en vee, last- en trekdieren, voertuigen
en werktuigen, de boekweit en het gras en al wat goed
voor de mensen was. Blaricum was overgelukkig. In de
vroege morgen kwam de Schout met zijn rakkers, maar
Tijmen de Sayer was nergens te vinden. Het door mij
hier geschrevene heb ik nooit ergens gelezen, maar is
van mond tot mond door de eeuwen heen bij de BlariThuiskomst van Tijmen (tekening
cummers doorgegeven.32
Marianne Blijdenstein-Piël).
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Akte van 1644 betreffende afbakening grenzen. Handtekeningen van De Saijer en Van Vianen
in het Latijn (foto Historische Kring Blaricum).

Oplopende spanningen
In de loop der tijd kregen De Saijer en Van
Vianen onenigheid over hun taakverdeling en
hun verantwoordelijkheden. Misschien hadden de zorgen over de recente vervolging door
de overheid en de steeds voortdurende strijd
tussen seculieren en regulieren daar ook mee
te maken. En waarschijnlijk speelde ook mee
dat De Saijer in Keulen aan een seminarie gestudeerd had en Van Vianen in Leuven aan de
universiteit. In de zeventiende en achttiende
eeuw zijn verschillen in opleiding een bron van
rivaliteit. De universitaire opleiding in Leuven
gaf een wetenschappelijke vorming, die van
de seminaries was meer praktijkgericht.22 In
1644 bepaalde de apostolisch vicaris Rovenius
in een akte welk het pastoraal territorium van
De Saijer is en welk dat Van Vianen. Tijmen
de Saijer kreeg Hilversum en Eemnes Binnen.
Ook werd bepaald dat hij moest verhuizen
naar zijn parochie in Hilversum, maar hij bleef
recht houden op zijn huis in Laren. Floris van
Vianen kreeg Laren, Blaricum en Eemnes Buiten toebedeeld. De akte, opgesteld op 20 juli
1644 door ‘Phil. Aartsbisschop Philippus, Vic:
Apostolicus’ (= Rovenius) vermeldt tot slot: Tot

deze donderslagen is veroordeeld hij die niet ont
waakt of slaapt, maar dood is.23 Het geeft aan
dat de akte gezien moet worden als een drastische maatregel in een ontplofbare situatie. Zowel Tijmen, Timotheus Sporaeg als Florentius
Vianen ondertekende de akte met hun namen,
in het Latijn zoals in die tijd gebruikelijk was.

Noodgedwongen naar Amsterdam

In 1644 vertrekt De Saijer naar Hilversum.24
Godsdienstoefeningen zou hij in de Herenstraat in het huis van de in 1642 overleden
dr. Philippis Clement hebben gehouden. In
Hilversum ontstond een volgend probleem
voor De Saijer. Als medewerker had hij in
1651 een franciscaner minderbroeder aangenomen, Dionysius van Ghent. Deze had geen
zendingsopdracht gekregen van de kerkelijke
overheid en zich elders weinig stichtend gedragen. Van Ghent bracht onrust en slaagde
erin, met behulp van de protestantse schout,
De Saijer uit zijn eigen huis te verjagen. Deze
vertrok daarop in 1653 naar Amsterdam.25 Hij
werd daar assistent bij Hendrik Ebben aan de
Grimnessesluys, daar was een schuilkerk op
drie zolders ineengheslaegen.26 Vijf jaar later
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overleed De Saijer op 27 juli 1658 en werd
vanuit de Grimnessesluys op 30 juli 1658 begraven in de Nicolaaskerk, nu Oude Kerk, in
Amsterdam, nadat de grote klok drie uur geluid had.27

Afbeeldingen van Tijmen de Saijer
Het portret van Tijmen de Saijer als kopergravure is in 1658, direct na zijn overlijden, in
Amsterdam gemaakt door graveur Theodorus
Matham (1589–1676). Van alle overleden priesters werd in die tijd een geschilderd portret of
een gravure gemaakt, dat had het Kapittel van
Haarlem in 1632 bepaald.28 Daardoor zijn er
nog vele portretten van priesters uit die tijd in
het bezit van pastorieën, musea en particulieren. De afbeelding van De Saijer is een emblematisch portret, een genre dat in de zestiende
eeuw in Italië ontstaan is. De afbeelding is
voorzien van een lijfspreuk die het ideaal of
de levenswijze van de afgebeelde persoon
weergeeft. Het is een gedachtenisprent, maar
met een moraliserend en didactisch karakter.
Woord en beeld worden gecombineerd.29

wetenschappelijke titel. Verder in de afbeelding
Sic pungit invidia: het prikt, zorgt voor jaloezie.
Ook worden twee boeken afgebeeld: het brevier en de bijbel.
De tekst onder de afbeelding is een woordspeling op de naam ‘de zaaier’:
Heer TYMEN die Godts saet gesaeyt heeft met
genught
Soo ’snachts als daeghs op hoop van een gewen
schte vrucht
Te maeyen ’t synen tijt, ontsach geen scherpen
doren,
Uyt Liefde tot Godts eer, by hem alleen verkoren:
Waerom hem ’t hemelsch padt daer boven is
bereyt.
Nu rust de SAEYER in den schoot der salicheyt.
Naast de afdruk van de kopergravure zijn er
nog drie afbeeldingen van Tijmen de Saijer.
De rooms-katholieke Vituskerk te Blaricum
bezit een inmiddels gerestaureerd zeventiende-eeuws schilderij. (zie hierna) Een portret genaamd Tijmen de Zaaier van een onbekende,
negentiende-eeuwse kunstenaar, erg beschadigd, is afkomstig van de Kunstwacht te Laren

Aantekening uit het begrafenisregister van Amsterdam.

Op de afbeelding van De Saijer is midden boven het motto te zien Pungit et ungit: Steekt en
zalft. Daaronder zijn wapen: een roos tussen
twee doornentakken.30 Rond de afbeelding in
een ovaal staat de tekst: R(everen)dus A(dmo)
dum ERVDITISSImus D(dominus) M(agister) TI
MOTHEVS DE SAYER GOYLANDVS S.S.(=Sa
crosanctae) THEOL(OGIAE) LICENT(IATUS)
OBIIT XXVII IVL. ANNO M.C.LVIII AETATIS LV.
Vrij vertaald: zeer eerwaarde en geleerde heer
magister Timotheus de Sayer uit Gooiland met
een licentiaat in de heilige theologie gestorven
in het jaar 1658 op de leeftijd van 58. De term
‘magister’ kan als leraar worden gelezen of als
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en eigendom van de gemeente Laren. Het werk
in Laren betreft een afbeelding in gemengde
techniek (crayon/houtskool/aquarel/potlood)
op papier en meet 44 x 53,5 cm.
In december 1928 is er een historische tentoonstelling gehouden in het hoofdgebouw van
De Gooi-en Eemlander. Voor deze tentoonstelling had de gemeente Laren een schilderij ingezonden van Tijmen de Zaaier, eerste pastoor
van Laren, geboren in Blaricum. Dat schilderij
is gemaakt door P. Schick in 1855. Wellicht was
dit het Larense ‘schilderij’? Dit is nu in depot
bij de Stichting Beheer Collecties Blaricum en
Laren. Ook in Hilversum bevindt zich nog een

schilderij van De Saijer. Dat is gemaakt door
ene Brouwer.

De meeste van deze afdrukken zijn voor f 100
per stuk verkocht om de restauratie van het
schilderij van De Saijer te bekostigen. Degenen
die de afdruk kochten, kregen van Rinus een
map met alle documentatie die hij gevonden
had over het leven van Tijmen de Saijer, het resultaat van zijn langdurig onderzoek in archieven. Hij was ook in Keulen en Leuven geweest
en waarschijnlijk ook in het archief te Utrecht.
Op 15 januari 1989 konden de kopers van de
gravure en belangstellenden in de koffiekamer
van de pastorie het gerestaureerde schilderij
van Tijmen bewonderen. Tijdens de restauratie
was de naam van de kunstschilder tevoorschijn
gekomen: Abraham Willaerts (1603-1669). En
daarmee is dan ook duidelijk dat het schilderij
uit de Gouden Eeuw afkomstig is.

Scoutinggroep ‘Tymen de Sayer’
Tijmen de Zaaier. Negentiende-eeuws crayon van
de Stichting Beheer Collecties Blaricum en Laren.

‘Nazaaiers’
Rinus de Graafs naspeuringen, nieuwe
afdrukken en een restauratie
Het echtpaar Willem de Graaf (1815-1897) en
Petronella de Zaijer (1821-1898), dochter van
Tijmen de Zaijer en Lijsje Krijnen, kreeg zeven
zonen en zeven dochters. Willem en Petronella
plantten zeven linden voor de westkant van
hun boerderij en noemden de boerderij De Ze
ven Linden (huis nr. 63, nu Angerechtsweg 14,
gemeentemonument). Een van hun nazaten,
Rinus de Graaf (1929-2007), besloot in 1988
nieuwe afdrukken te maken van de kopergravure van Tijmen de Saijer. De kopergravure
was, volgens overlevering, door de laatste De
Saijer aan de rooms-katholieke parochie te Blaricum geschonken. Ook is de parochie in het
bezit van een schilderij van De Saijer dat zwaar
beschadigd was en gerestaureerd moest worden. Rinus de Graaf besloot beide zaken aan te
pakken. Zijn zoon Paul, die destijds een grafische opleiding volgde, maakte in het grafisch
atelier (GAU) te Utrecht 25 afdrukken van de
kopergravure waarvan er 17 behouden werden.

Rinus heeft meer gedaan ter herinnering aan
Tijmen de Saijer. Hij was in allerlei organisaties
actief waaronder in de padvinderij. Mede dankzij hem is in Blaricum in 1987 de scoutinggroep
Tymen de Sayer Blaricum opgericht. Alle leden
van de groep dragen het wapen van Tijmen op
hun groepsdas: een roos tussen twee doornentakken. De roos betekent: leven, de doornen
betekenen: bescherm het. Tijmen ‘prikte’ mensen met scherpe opmerkingen waardoor ze
aan het denken gezet werden. Ook de lijfspreuk

Schilderij Tijmen de Saijer, r.-k. parochie Blaricum.
(foto Historische Kring Blaricum).
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De naam Tijmen de Saijer kan op verschillende wijzen aangetroffen worden:
Timotheus de Sayer, Timon Lubbertszoon, Timon Lambertszoon, Tijmen de Saijer,
Tymen de Sayer, Thijmen de Saijer, Timotheues de Saijer, Timotheus Sporeag,
Timoteus Sporeus, Thimotheus Sporaeus, Timothy de Saijer.
De achternaam De Saijer is op de volgende wijzen aangetroffen:
Saijer, Sayer, Saeijer, Saaier, Zaijer, Zaaier, Zaayer, Zaaijer.

van Tijmen wordt genoemd Pungit et ungit: Hij
prikkelt en zalft. Tijmen wordt als voorbeeld
voor de groep gezien. Als scout moet je de
natuur beschermen en eerbied hebben voor je
medemens. Je moet leren tegen de ‘prikkels’
van kritiek te kunnen. De Tymen de Sayergroep
is voor iedereen ongeacht geloof.33

De naam De Saijer
In de familie De Graaf is de naam Tijmen generaties lang doorgegeven tot in deze tijd. Twee
kleinkinderen van Rinus zijn Daan Tijmen (geboren op 20-0-5-1995 te Veldhoven) en Louis
Clément Tijmen (geboren op 26-6-2003 te
Vétraz-Monthoux (Frankrijk)).34 Opvallend is
dat op de voornamenbank van het Meertens
instituut geregistreerd staat dat de voornaam
Tijmen rond 2000 populair is met name in
Amsterdam. In december 2013 besluit de r.-k.
parochie te Blaricum het parochieblad de naam
De Zaaijer te geven ter herinnering aan Tijmen
de Saijer, de geboren Blaricumse pastoor die
zijn werk onder moeilijke omstandigheden
heeft gedaan.35 En uiteraard is er een Pastoor
de Saayerweg in Blaricum.

Tijmen gegoogeld
Wanneer de verschillende namen, die voor
Tijmen gebruikt zijn, bij Google worden gezocht, verschijnen er verrassende resultaten.
Vanzelfsprekend komen de websites van het
Rijksmuseum, het Catharijneconvent en Por
trätsammlung der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel naar voren. Maar ook commerciële sites als fineartamerica.com en pixels.
com. Afbeeldingen van Tijmen de Saijer zijn te
verkrijgen als schilderij, poster, wenskaart en
smartphone hoes. Als een nazaat van de De
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Saijers bij een erfenis niet de afbeelding van Tijmen heeft gekregen, dan is het nu mogelijk om
allerlei varianten van de afbeelding te bestellen.

Bronnen
Akte uit 1644 inzake Timotheus de Saeijer in Deelgenoot.
Periodiek van de Historische Kring Blaricum 74 (2014).

Noten
1. In een artikel over Tijmen de Saijer in Tussen Hei en
Wei 1, nr. 2 februari 1970, vermeldt Gijs L. Calis de
namen van de families die verwantschap met de
De Saijers hebben: Rigter, Rokebrand, de Jong, de
Graaf en Borsen.
2. Dit artikel is een vervolg op ‘Familiearchieven: een
rijke erfenis’, in: TVE 38, nr. 1, maart 2020 en TVE
38, nr. 2, juni 2020. De artikelen zijn gebaseerd
op bronnen in het familiearchief Huijsman/Heerschop/Rigter Kerklaan Blaricum.
3. https://www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox/plakkaat-van-verlatinge-1581#collapse-3602 (gezien sept. 2020).
4. Rogier, deel II, p. 38 e.v.
5. Zie voor verschillen in opleidingen tot volledig
gevormde theologen en praktisch eenvoudig gevormde missionarissen: Rogier, deel II, p. 43 e.v.
6. Groenveld & Leeuwenberg, p. 144, 176, 183 e.v. Zie
ook Frijhoff, Godsdienst en Geloof, p. 376-378; Van
Eijnatten & Van Lieburg, p. 182 e.v. en Bruggeman/Y.E. Kortlever.
7. De Vrankrijker, Blaricumnummer TVE, p. 60.
8. De Gooijer, De Wet verzet te Blaricum in 1581, 2012.
9. Geciteerd in De Graaf. De bron van het citaat
wordt niet gemeld.
10. Vermoedelijk Alticollense, De Hoge Heuvel, in 1602
gesticht door Sasbout Vosmeer.
11. Het Utrechts Archief, 1003 Apostolische Vicarissen
van de Hollandse zending 169 Manuale Rovenii,
register van wijdingen met priesterlijsten, 16151651, met aantekening van wijdingen verricht door

Sasbout Vosmeer, 1606-1614. In verband met de
coronapandemie kon het archief niet geraadpleegd
worden.
12. Hehenkamp, ‘Intussen in Blaricum… en Laren en
omstreken’, in: Michielse, Out & Schutte, p. 190
e.v.
13. Out, ‘Recht in de leer’, in: Michielse, Out &
Schutte, p. 162.
14. Hehenkamp, p. 191.
15. Parmentier, Vitale kerk I, p. 58; Nieuwenhuis, p. 96,
J. Out, p. 162.
16. Frijhoff, p. 378.
17. Nieuwenhuis, p. 44 e.v.
18. Out, p. 162.
19. De Vrankrijker, deel II, p. 222.
20. Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom
Haarlem (BBH) 8 1879, p. 234 geciteerd in: Parmentier, Vitale kerk, p. 59.
21. Nieuwenhuis, p. 58 e.v.
22. Zie voor de verschillen in opleidingen Rogier, deel
II p. 38 e.v.
23. Akte uit 1644 inzake Timotheus de Saeijer in Deel
genoot. Periodiek van de Historische Kring Blaricum
74, 2014. Bron is Utrechts archief: 1003 Apostolische Vicarissen van de Hollandse zending.; 137
Akte van overeenkomst tussen Timotheus Sporaeus en Florentius van Vianen over de onderlinge
grenzen van de parochies Hilversum en Eemnes,
met beschikking van Rovenius, 1644 juli 20; zie
ook Hehenkamp, p. 192.
24. Parmentier, Vitale kerk, p. 59.
25. De Vrankrijker, deel III, p. 221l e.v.
26. Zantkuyl, p. 161.
27. DTB Amsterdam, Bernard J.M. de Bont, p. 85; https://www.gravenopinternet.nl/nl/zoek/inforecord.
php?ID=3598&s=0&i=0 (gezien sept. 2020).
28. De Graaf, p. 31 e.v.
29. In: Schenkeveld-van der Dussen, p. 189; https://
www.literatuurgeschiedenis.nl/goudeneeuw/auteurs/lgge026.html; Wikipedia (gezien sept. 2020).
30. Ruud Hehenkamp en Martien Parmentier noemen
het wapen van Tijmen een familiewapen. Dit klopt
niet. Blaricumse boerenfamilies hadden geen familiewapen.
31. Wortel, p. 23. Al in 1912 wordt de thuiskomst van
Tijmen verhaald in Nieuwenhuis, p. 54 e.v. Waarschijnlijk is dit de bron van het verhaal van Ernst
Wortel.
32. Calis, ‘Tijmen de Sayer’, in: Tussen Hei en Wei 1,
nr. 2, 1970.
33. www.scoutingblaricum.nl (gezien sept. 2020).
34. Mededeling Bart de Graaf; Stamboom de Graaf,
website Historische Kring Blaricum.
35. Website R.-K. Parochie Blaricum:
www.vitusblaricum.nl (gezien sept. 2020).
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Vijfentwintig jaar Stichting Omgevingseducatie
Ontdek het erfgoed in de eigen regio
Maya Heinsbroek
In 1994 was Tussen Vecht en Eem een van de initiatiefnemers bij de oprichting van Stichting
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. TVE is sindsdien altijd betrokken in het
bestuur en er is gewerkt aan gezamenlijke projecten zoals de Historische Canon van Gooi en
Vechtstreek. TVE kon daarom ook niet ontbreken bij de viering van het 25-jarig bestaan van
Omgevingseducatie in november 2019, samen met vele andere (partner)organisaties uit de regio.

1994: De Streekreeks, met bezoek aan musea en historische kringen.

Op 9 september 2020 is het jubileumjaar afgesloten met een Omgevingstour voor leerkrachten van het basisonderwijs. Het doel van deze
middag was om de deelnemers te inspireren
er met hun leerlingen op uit te trekken en om
natuur, landschap en cultuurhistorie een plek
te geven in het lesprogramma.
Leerkrachten van twaalf basisscholen uit de
Gooi en Vechtstreek hadden zich aangemeld,
evenals docenten van de Marnix-academie
(pabo in Utrecht). De middag was corona
proof georganiseerd, met voldoende afstand
en vooral vele buitenactiviteiten. Na een introductiefilm over het verhaal van de Blaricummerheide en de mogelijkheden voor natuur- en
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erfgoededucatie stapten de deelnemers op de
fiets naar de Hilversumse Meent om het agrarische landschap te bekijken of naar Gooilust om
samen met een IVN-gids te verkennen welke
educatiemogelijkheden een buitenplaats biedt.
Dat dit zomaar kan, geeft maar weer eens aan
hoe uniek onze omgeving is qua variatie aan
(cultuur)landschappen. Binnen vijftien minuten fietsen ben je in het bos, op de heide, bij
een buitenplaats of in de polder!
De deelnemers kregen bij het heidelandschap
de volgende educatietips:
– V
 raag een archeoloog in de klas.
– Bezoek het Geologisch Museum Hofland en
volg een van de educatieve programma’s.

–
Doe mee met het programma Ontdek de
Gooise heide van het Goois Natuurreservaat.
– Meld je aan voor Erfgooiers, boeren in het Gooi,
leer over oude landbouwgewassen en bezoek
de Larense Molen.

Project Erfgooiers
In het lesprogramma Erfgooiers, boeren in het
Gooi gaan basisschoolleerlingen op ontdekkingsreis naar het verleden, naar begin 1900.
Het lesprogramma is bestemd voor de groepen 5 en 6 van de basisschool (8-9 jaar) en bestaat uit een voorleesverhaal, een gastles met
een opdrachtcircuit en een werkboekje: De erf
gooiersspeeltuin, die ken ik wel!
Want wie waren dat nu eigenlijk, die erfgooi-

soort jasjes voor koeien. Die werden in de win
ter gebruikt om de koeien warm te houden. Zo
konden ze langer op de meent blijven grazen en
hoefden nog niet op stal om daar het dure winter
voer te eten. Vader was best goed in weven, zijn
koedekken waren altijd zonder fouten en hij kreeg
er goed geld voor!
‘Kom jongelui,’ sprak zijn vader opeens bene
den hem, ‘naar bed. Morgen is het weer vroeg
dag. Dan moet ´t gebeuren!’ Oh ja, dacht Tijs.
Morgenavond gaat het regenen, had vader ge
zegd. Voor die tijd moest de laatste lading hooi in
de hooiberg gebracht zijn. Hij vond hooien mooi
werk. Het hoorde echt bij de zomer. Veel leuker
dan de deel schrobben, of klompen poetsen. Dat
rotwerk moest ie elke week doen! De kippen voe
ren deed Tijs ook graag. Ook al moest hij daarvoor
wel elke ochtend om half zeven zijn bed uit.

Gebruik van het landschap

2002: Heel de Heuvelrug (foto Omgevingseducatie).

ers, wat deden ze en waar woonden ze? De kinderen gaan op onderzoek uit om daarachter te
komen. Startpunt is een voorleesverhaal over
het leven van Tijs, zoon van een erfgooier uit
Laren. Het verhaal wordt geïllustreerd met tal
van historische foto’s. Een fragment: Tijs zat
op de onderste tak van de oude appelboom in de
boomgaard. Onder zijn bungelende benen zaten
vader en moeder op het houten bankje. Zijn zus
Neeltje en de knecht Lammert zaten er ieder op
een houten krukje bij. Het was een warme zomer
avond. De vogels floten en het bleef maar licht.
Vader zei dat hij nog even aan het weefgetouw
ging werken, dat in een zijkamertje van de deel
stond. Daar weefde hij koedekken. Dat waren een

In het lesmateriaal wordt ingegaan op het gebruik van het landschap vroeger en nu. De klas
krijgt een plattegrond te zien waarbij een kaart
van ‘Gooilant 1740’ over de huidige kaart van
het Gooi is geprojecteerd. Met behulp van kleurvlakken zien de kinderen, hoe het landschap
vroeger werd gebruikt. Waar staat jouw school
en was het hier vroeger ook al bebouwd of was
hier heide, weide of akkerland? Ook onderzoeken ze via de website www.topotijdreis.nl hoe de
bebouwing in het Gooi veranderde na het opheffen van de erfgooiersorganisatie in 1979.
De gastles gaat in op het verschil tussen
meenten en engen en de kinderen leren welke
gewassen op de engen werden verbouwd. Ook
bespreken ze met elkaar verschillen tussen
het eten vroeger en nu. Hoe zag het ontbijt
er uit? Want vroeger was er nog geen suiker,
hoe maakten ze de pap dan zoet? De kinderen
bekijken boekweit, haver, gerst en malen tarwekorrels. De gastles is voor de scholen van
meerwaarde. Iemand van buiten school maakt
indruk en heeft meer kennis over het onderwerp dan de eigen leerkracht die zich in het
onderwerp moet verdiepen. Een leerling zei: ‘Ik
hou van vroeger.’ Bij hem vielen de lessen dus
in goede aarde.
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2016: Project Kunst op erfgoedplekken in Naardenvesting, samen met de Vrienden van het Gooi
(foto Andrea Bartosova).

In de afgelopen 25 jaar is in samenwerking
met scholen, organisaties en instellingen in
de regio een keur aan lesprojecten ontwikkeld
en uitgevoerd. Omgevingseducatie fungeert
inmiddels als netwerkorganisatie waarin we
scholen en organisaties samenbrengen, adviseren en waar nodig nieuwe projecten of educatieve materialen actualiseren of ontwikkelen.
NME-wijzer (www.omgevingseducatie.nl/nmewijzer) is hierbij de basis. In 2018 ontvingen
we daarvoor de Culturele Prijs Noord-Holland
uit handen van Johan Remkes, voorzitter van
het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling
Noord-Holland.
Omgevingseducatie sluit altijd aan op ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij. In 2020 konden we dankzij een pilotproject
met de gemeente Hilversum starten met een
onderwijsproject over erfgoed en architectuur
in samenwerking met het Dudok Architectuur
Centrum. Bovendien kunnen we in schooljaar
2020-2021 een cultuurcoach aanstellen om
deze thema’s te stimuleren op de Hilversumse
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2020: Omgevingstour voor leerkrachten
basisonderwijs (foto: Omgevingseducatie).

scholen. Een mooie kans om meer scholen te
kunnen ondersteunen, netwerk en activiteiten
op erfgoedgebied uit te breiden en de samenwerking met de historische kringen te intensiveren. Op naar de volgende 25 jaar!

Toelichting
De foto’s uit het Erfgooierslesmateriaal zijn
afkomstig van de historische kringen van Blaricum en Laren. Het voorleesverhaal is geschreven door Simone Arts. De gastles en het
opdrachtcircuit worden gegeven met medewerking van Michiel Korthals van de Stichting Oude
Landgewassen Laren en de familie Calis van de
Larense Molen. Het kaartmateriaal is samengesteld door het Goois Natuurreservaat. Wilt u
het filmpje over de heide ook bekijken? Ga naar
www.omgevingseducatie.nl en klik op de link in
het nieuwsbericht over 25 jaar Omgevingseducatie. Op de homepage is ook de mogelijkheid
om in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief
die 3-4 keer per jaar wordt verstuurd.

Het lezen waard

Elsenburg, de verdwenen buitenplaats
De geestelijke vader van de buitenplaats El
senburg is de rijke Amsterdamse koopman en
spruit uit een vooraanstaande regentenfamilie,
Joan Huydecoper (1599-1661). Hij erfde van
zijn vader, Jan Jacobsz Bal, alias Huydecoper,
de boerderij De Gouden Hoeff in Maarsseveen.
Deze bouwde hij uit tot een buitenhuis, Gouden
stein, het eerste buitenhuis aan de Vecht.
Als projectontwikkelaar avant la lettre kocht
hij omliggende gronden, deelde deze op in kavels, verbeterde de waterhuishouding en verkocht de grond aan Amsterdammers die op
zoek waren naar een geschikte plek voor een
buitenhuis. Hij liet in 1637 voor zichzelf een
groot buiten bouwen met tuin, genaamd El
senburg, ontworpen door de architect Philips
Vingboons in classicistische stijl. Er zouden
achtereenvolgens in totaal drie buitenplaatsen
met de naam Elsenburg gerealiseerd worden,
waarvan de laatste uitvoering een ‘grandieus
huis’ moet zijn geweest, aldus een bezoekster
in 1801.
Het boek gaat verder dan de subtitel aangeeft: het weerspiegelt niet alleen het ontstaan,
maar ook de ontwikkeling en het verdwijnen
van het buitenleven aan de Vecht. In het eerste
hoofdstuk belichten de schrijvers de opkomst
van het buitenleven, specifiek aan de Vecht, gevolgd door de rol die de Huydecopers als heren
van Maarsseveen hierin gespeeld hebben.
Een beschrijving van het Italiaanse classicisme
en de introductie hiervan in de Hollandse architectuur komt uitgebreid aan de orde in de volgende hoofdstukken. Het blijft niet alleen bij
bouwkundige ontwikkelingen, ook de lofzangen
op de huizen aan de ‘Zilveren Vecht’ passeren
de revue. Ze worden gecompleteerd met verwijzingen naar de Griekse en Romeinse cultuur in
woord en beeld.
Naast informatie over de opeenvolgende
eigenaren en bewoners van Elsenburg wordt

eveneens een en ander verteld over de diverse
fases van veranderingen in de bouwtrant van
de huizen. Ook de tuinaanleg met zijn decoraties als hekwerk, vazen en beelden krijgt de
nodige aandacht. De diverse ontwerpen en
plattegronden zijn voorzien van uitleg over gebruik van de desbetreffende ruimtes, waardoor
een beeld ontstaat van de leefomstandigheden
van de bewoners en hun personeel.
De laatste eigenaar van Elsenburg III, mr. Laurens Johannes Nepveu (1751-1823) zou in 1812,

volgens eigen zeggen, geruïneerd zijn. Twee
jaar eerder verschenen er in diverse kranten
al advertenties waarin het landgoed te koop
werd aangeboden. Nadat het huis onverkoopbaar bleek, werd het in 1812 gesloopt. De grond
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werd opgedeeld en verkocht aan verschillende
kopers, onder wie een nazaat van de Huyde
copers. Zo kwam er een einde aan ‘Het Zoet
des Lusthofs’.
Een lezenswaardig boek voor wie meer wil
weten over het waarom en hoe van de buitenplaatsen aan de Vecht. Maar ook voor geïnte-

resseerden in de elites van Amsterdam en later
die van Utrecht, die hun genoegens ’s zomers
buiten de stad zochten. Dit alles uitvoerig geïllustreerd met kaarten, ontwerptekeningen, gedichten, oude prenten en hedendaagse foto’s.
Claudette Baar

Jan Simonis, Jaap Kottman, Hans van Bemmel. Elsenburg, de verdwenen buitenplaats.
Het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht; uitg. Verloren;
Hilversum; 228 pagina’s; ISBN 9789087048341; prijs € 25.

Boeiende verhalen over Baarns verleden
Als er iemand was, die veel van het verleden
van Baarn afwist en er boeiend over kon schrijven, was dat de Baarnaar Jaap Kruidenier. Hij
was jarenlang docent wiskunde en betrokken
bij de oprichting van de Historische Kring Baerne. Kruidenier schreef talloze artikelen voor
het tijdschrift Baerne, waarvan hij vele jaren redacteur was. Bijna zeventig artikelen van hem
zijn nu verschenen in Baarnse geschiedenissen.
Ze gaan over diverse onderwerpen als Ruslui
in Baarn, gemengd zwemmen, kasteel Groene
veld, koningin Emma, architect A.L. van Gendt
en een zuster van Vincent van Gogh. De teksten zijn met kennis van zaken geschreven en
zeer leesbaar. De bundel heeft een aantrekkelijke lay-out en bevat vele illustraties, sommige
in kleur, en enkele nuttige registers.
Frits Booy

J. Kruidenier, Baarnse geschiedenissen. Dertig jaar schrijven voor Baerne. Nijmegen,
Uitgeverij De Onderste Steen, 2020, 240 pagina’s, ISBN 9789082215632;
prijs € 19,50. Verkrijgbaar bij de Hist. Kring Baerne, de Baarnse boekhandels
en via info@onderstesteen.com.
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