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De l-l j-storische

I. rinE "laernc" stê1t zich ten doel het
bestuderen von en belangstelling kweken voor geschiedenÍs
ln het algemeen en van iaarn j.n hêt siJzonder. Zij tracht
dit doel te bereÍken deoi- r,iiddeL van het organiseren van
lozingen, excLr rgiie6, t e n t o o n s t e I I i" n g e n en het uitg€ven van
oen eigÉn ti.jdschrif t,
Naast deze algemone al<ir.viieiren 5estaat de mogelijkheid

toe te t i-eden tot d

1. E9i\g!9eB

.rc-1.:lerJe

we

rk'. roeoen:

C'udhai.ctka:rre:^

Dezr: groep houdt zich o.a. bczÍg lrr<l t het beheer en het
uitl)reicien van Ce l<ol-1s:l<tre Genleentelijke Lrudheidkamer.
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Het kerkje van tte Tuursche
i":

In

dê Vuursche stonal de

tlJd bijna stiL

![ededeltngen

Drlernaal cle Hooge ïuursche

VqÈ,. 4e lt6riàiÉiè

Na een

voorba!.ê;Ldfu1ge1l, j.s het danr z'over: op 21 neí
tentoonstellLng trVan Furs toi Vuurschetr geopend..

klein Jaar'lran

a.E. wordt tle
In hêt begln d.acht

ale lferkgro ep Ouclheidkarner:

dat valt wel nee.

clacht over aarclig wat naterÍaaI ln het archief te beschikken.
Maar bdJ het uitzoeken d.aarvan viel clit weL een beetje tegen.
'lÍat wlsten de betrokkenen eigenlijk van de Vuursche? Ook clat vle1
tegen. Dan maar op parl, werd het waehtwoorcl. Eerst weral er contact
gezocht net bewoners van grote huizen en lnstellingen. Deze
reageertlen allen zeer posltief. Men verza,melcle veel fotor s en
achtergrond-lnfornatie. Ook het contact net enlge dorpsbewoners
leverale het een en ander op. Men was erg bIlJ, nu ook eens in de
Baamse belangstelling te staan.
Doox veel te lezen wat er over de Vuursche ( Hooge en lage )
geschreven 1s, stuitten de speurd.ers op onbekende bÍJzonderheden.
Door vragen en zoeken in samenwerking net de ARWE werclen veLe
problenen opgelost, maar raaclsels bleven er toch ook nog.
]flel weten we nu, clat er aan het eind van de Dorpsstraat een haven
voor turfafvoer lag. Dat was tian wel zorn vijfhonclertl Jaar geleclen'
toea tle trturf oorlogenrr in het Eemland in alle hevighelct woed.den.
I[e zljn ook aan d.e weet gekomen, tlat kasteel De Hooge Vuursche het
derde huls met ttle naan ls. En voorclat Prins Hendriksoord. 1n
1B?2 gebouwtt wetd, stond alaar een huis, Den Dolder genaantl.
IIet zou een ui t spanning zíin geweest.
A1 cleze wetenswaardigheden en natuurliik nog veel neer lcunt u
op cle tentoonstelling zien. Mocht u vragen hebbenr tlan zuJ-1en wij
proberen, tlie te beantwoorclen. ook aanrnrllingen ziin van harte
Men.

welkom.
De l[erkgroep Ouatheidkaner

roept u een hartellJk:

rrTot ziens op de Vuurschetr toe.
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Aangezien dit nurnmer geheel cewijd is aan de Lage Vuursche,
hebben wij dit kee;r gezocht naar ee.n "faarnse pe rsoon Iij kheid" uit deze omgeving.
ïtle zouden dus eigenliJk moeten spreken van een "Lage Vuursche
persoonlijkl"reid", maar ook dit is niet Juist, want de enig€
betrekking dj-e er tussen René de CIercq en dit dorp bestaan
heeft is dat hij er begraven ligt.
Niet alLeen om deze roden hebben we lang geaarzeld m6t onze
keuze, maar ook orndat De Clercq in het Nederland van na de
oorlog en zeker in 3elgië een nogcl omstreden figuur is
g ewo

o

rd en

.

f,,1e was deze r,ian. wiens opvallende

kublstische grafsteen

ons

altlJd a1 opviel bij het passeren van de t.age Vuursche
beg raa fp laa ts?
l.!it een levensbeschriJving in het orchief van de Crudheidkamer
kwamen wij iets meer over hern te weten en hoe men ook over
hem mag denken a1s schrijver of als mens, een persoonli3kheid
is hij zeker geweest.
René de Clercq word in !877 te Deerlijk in 3e1Eiê geboren als
14e kind van ee;nvoudiEe ouders. Zijn ouders hadden een
kruidenierszaakJe en wisten slechts met de grootste moeite
het hoofd boven water te houden.
Ctp 14-jarige leeftijd werd de intelliEente René naar het
priestercollege te ThÍe1t gezonden om overeenkomstig de wens
van ziJn ouders voor geestelijke t€ worden opgeleid.
HiJ bleef hler tot zijn 19e jaa r.
Enkele maánden voor het eíndexamen echter werd hiJ van school
gestuurd wegens het maken van een spotriJmpJe op één van de
leraren en wegens zijn "opstandig gedrag".
Na elders eindexamen gedaan te hebi:en, studeerde hij weer op
verzoek van zijn moeder mediciJnen, naar na 1 Jaar staakte
hiJ ook deze studie. Vervolgens studeerde hiJ letteren te
cent en promoveerde daar in de Cc'rmaanse filologie.
Hi j werd leraar te l'liJvel, Oostende en Cent , maar hel"aas kon
hij slecht orcle houden en alloon a1s hlJ uit zijn eÍgen werk
voordroeg. was het stil in de klas.
3iJ het uitbreken van de Ëerste lt'lereldoorlog vlucht De Clercq
naár Nederland. llij wordt leraer aan de 3elglsche school te
Amsterdam. Samen mèt enkele collega "J rícht hii het tiidschrift "De Vlaamue Stem" op, waarvan hiJ één dor redakteure-:n
wordt. De Vlaamse Stem híeld zÍch in het beEin op met algemene ielgische zaken on wes vooral te beschouwen els cen
kontaktoigaan voor :lelgische vluchtelÍngen in Nederland,
maar allengs werd dit blad de spreekbuis voor vele Vlaanse
aktivisten, die aIs idea;:1 een onafhankelijk KonlnkriJk
Vlaanderen voor ogen stond.

c
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Dê wêrkkrmer Yaí Rêné d€ Clerco
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Hoewel De CLercq inmiddels een Vurig Vlaamè aktivist
geworden was, had hiJ in het begln toch moeite mot een
eventuele onafhankelijkheid van VLaanderen, aangezien hiJ
vooraL Koning Albert hoogach t t e.
Toch ondertekende hlJ een rnanif est, gezonden aan de 3elglsche
regerlng, waarin op onafhankelíJkheid werd aangedrongen.
Nadat hij op í-1 jull 1915 in het Spanderswoud te Jussum een
toespraak had'gehouden ter gelegenheid van de herdenkÍng van
de Gulderi Sporenslag, wag voor de ?elgische regering de maat
vo1. De Clercq werd ontslagen als Ieraar aan dè jel!ische
school en nu 6'rak oen voorà] financieel rno€iliJke tí5d voor
hem en ziJn g€rzin aan.
De Vlaamse aktivisten in ''le]giË, dÍe inmidde,ls nauw met de
Duitse bezetters waren caan sanenwerken orn hun Dolitieke
doelen te verwerkel:.3keà, ontvingen De Clr:rcq in 1916 met
opên armen toen hi3 naar ziJn geliefde Vlaanderen terugkeerde.
En toen beging De Cl()rcq een grote fout. Niet al-l.een liet hiJ
zich voor hun politieke karretje spannen, hij accepteerde
zelfs een hem door de Duitse bezetters oangeboden betrekking
als conservator,.aan het ïiv'iertz t{useum te :trussel en werd
tevens voorzitter van de Raad van Vlaanderon
Vt,rrder hietd hiJ propagandÍstische lazingen, " o.a. voor
3elgische kriJgsgevangenen j-n tluitsland om anderen t€ winnen
voor de V laaín s e gcdachte.
Na de oorlog werd hem dit terecht zeer verw€;ten ên in 1918
wêrd hij sam€n met vele anderen zelfs hierrvoor tor dood
ve roo rd ee ld .
De Clercq vluchtte naar tiedcrland en leefder hier verder onder
zeer gebrekkige omstandigh eden .
Achtereenvolgens woondc hiJ in .^.m$terdcm, tl.rartensdiJk en
-lussum, waar hij een kunsthandel "De ?lauwvoet" in de
P rinsens t raa t begon.
Hier exposeerde hiJ schilderiJen van Vlêamsie schilders,
zoals Gustaaf de Smet en Fritz van den 3erche.
Ook hield hir spreekbeurten overal 1n hot Íand, waar hiJ
voorlas uit eigen werk. Zj.jn geringe inkom$ten en een
ern$tige maagkwaal maakten hern het leven mor,il1jk, toch
weerhlelcl het hem niet door te gaan met schrljven.
ZiJn letterl<undige produktie is werkelijk enorm groot geweest
en het ziJn zijn romans en vooral zlJn gedichten geweÉst, die
hem grote bekendheid hebben gegeven.
In ongekunstelde, sterk ritmische eoms sentimentele verzen
bezong hÍJ de Vlaamse natuur, het huiselijk leven en de
landelij ke ambachton.
Veel van ziln Iiederen (op muziek gezet door Emiel Huflebroeck) werilen ger,reengeod, biJv. Tineke van HeruIe en
De cilde viert "
lire kunnen in zijn nerk 3 perioden onderscheidon:
!. Zí|n I euqdpoózie ;
2. zíin éocíaàt-geêngageerde periode, waarin hij opkwam. te!en sociale-wanioéstanden (biiv. ziin gedichtenbundel
ïoortsen en zijn roman Harmen Rie1s);
3. ziJn V1:amse sirijd-lyrick (biiv. zijn gedichtenbundel
De Noodhoorn).

-6Het zou in dit bestek te ver voeren uitgebreid op ziJn
letterkundige wer.k in te gaan, evenmin ligt het op onze

w€g een waarde-oordeel hierover te geven.
De laatste 5 jaor vcn.ziJn leven woonde. hiJ in Am9terdammet ziJn trouive vriendin RÍa, die door het geven vsn muziek-

lessen voor beiden de kost vcrdiendê.

Een panr dagen voor ziJn dood logeerde hiJ biJ vrienden
in de HolLandsche Rading, in de hoop in deze rustige
omgeving mlnder last te hebben van zUn zeer pijnlijke

I
niet meer bcten, tvant op !2 Juní 1932 overleed
hij aldaar. t,p 17 juni werd hiJ te L.age Vuursche begraven.
moagkwac

Het-mocht

J. Kruidenler.
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Op één van de bijeer,konrslen, die wij hielden naar aanIeidino ven het Vuursclre-nuÍlrrner ven "3aerne" - noem het
deftig redoktievergadêring - werd <Iel suggestie gedaan om
een rasechte "Vuurschenaar" aan het woord te laten over
het wel en woe van vroeger. Toen vÍe1 Ce naem vàn juffrouw
Van der t.oar'). Zij , dochtcr van de veldurachter uit [.age
Vuursche, zelf. reedrr behorend tot dc zeer st€;rken (over de

tachtig) , zou wel het

é,í';n

|-le meninE.
':Na enig iegenstribbelen

en andcr wctcn te vêrtel1en,

was

verklearde zij zich i-rereid on ons
tcj
wogrd te $taên. En zo geviel het d,3t we op oen koude
'ientedag netr Santvcorde trokkun, wêar ons een warm onthaal
wachtte. llaafoÍÍt zij hêer oorspronkelijkc oÍigeving ruilde
voor. het ru.-,thuiÍi j-n learn, nerd i.n de loop van he t gesprek
uít de doel.:en gedacn.
llet werd geren zwaarwichtig intcrvie$, Íiret hi$torische i)ijzonderheclen, rr13ar een genoeglijl< kÍjkje achterom.
"Ik praat rnijn vedci- dil<wi j 1s na", belcende zij grif .
l.aar ook eiEên É)rvaringen konen cern de b€urt. "Tenslotte
ben ik op de Vuursche geboren, zogoed óls mijn veder en
mijn grootouders, Sr.JctJe en grcffie, zoals dat bÍj ons
hectte." Autochtoneir dus, evenaJ-s cie farniliers vên Oo$terom,
líeervelci . Sciraap, Stornbi-oêk. . . . "l',e woonclen j.n c!ê Dorpsstraat, vlsl< nsaÍlt dc vri,nkcl" "
Die l<rui denicrrswj.nkcl cpeel.lc" r;€;n voorrlSme i-o1 in het dorpsIeven. llet !,ro.r Cr: Onige iír zi jn .jcort (rn brlotond n1 sedert
jaor e dcg. Vader Va:r de r Lasn - l-ri j werd 94 - wist zich
nog te herinne ren, cJct al.e mên erg vr:e.l- had ing€,kocht en
niet goed raard rojiGt nert hct vor\/o9r ',zan cle'; L-''oodschappen,
clie pe.;r l<ruir,,'tsen v,'e rde n thuisbczorgd " ljaar oan a11es komt
een eind en zo l<crn he-,t gobcui-en ciat d(, winke,l in de zestiger
;aren we rd opgeírt;ven en vr,rkoch È " liot irand Eing otrer aen cie
eigenaar van re:jtaunont 5e !-fl9ê Vuursche , Vcir t:osterom, die
er personeelsruim"!e van maak tc.
"Toen zag il< lret nÍet rieer zitiên", ve-'rzucht d<-r spreekster.
"fe kunt cigenlÍjk ali-ecn noi nre.'r ?p DÉ VuLl rsèhe v.:onen cls
j e €en auto hc.r[)t . Vervc'er iG cr niet , rnrinke l"s zijn €r niet ,
èi is.zelfe geen bakl<er ín€cr. ie bent nu afhanlcelijk van
zO'n v'rinl<eLllrAge n. "
Zij nom dus afscheid van halrr dierblrre geboortepla.lts Én zÍt
nu al jaren zeer nÊar hacr zÍn in gantvoc,rdc.
t:acr dé I aEe Vuursche ligt haar echt nog rvel nauw aan 't llart.
Eioenlii.l< doet zii een reloo; 6176rr aI yrat er niet mcer is.
ce én v'iËlccts , geÉ; \,ervoer, Ucen poÉitl<3ntoor; - het huis waarin
het po:;tagentsèhap gevêstied !'{as aan de l--ikenlaan is verkocht.
"fjntzettend dom van de gerneente .laarn. nu moeten ze weer
ergens anders onclcrdak zocken", is ha:ir coÍrmentaer.
zij steekt haar merning niet ond(:r stc€rl-en of banken.
"tja , toen cle school iordrn;t,en wa; dàt weI een schok.
De-kinderen moeten nu blliten het dorp leren leizen en schrijvc'n
het zijn. er fllesr weinig. E:r ziin gce;n ionge nensen neer op oe
Vuurschc,

;t
-8En Can j.neons fcI: "Toch mor,st er zo nodiE een dorpshuis
komen. Ik zeg nog tesen clie' vrethouder van jullie (i.c.
mevrouw De [.eêuw, thans burgemecster van Ëemnes): nj.ct doen,
wat moeten wc met zo'n lokaal? Het kost allee;n maar handonvol
ge1d. Í''laar 3a , het kwam er toch . En wat hebiJen z.e eraan?
Een duur paard op stal en het dak is al lek heb ik me laten
vertellen.... --re kunt toch weI nagaen, dat als er ni.et eens
meer een school kan bestaan, die zorg voor de jdugd een
beetJ e overdreven is. "
Ja, di.e school. ()crspronl<eIi1k wal hct eern openbaar instituut,
later krercg het ChristeliJk onderwijs er va$te voet.
Er valLen weËrr namen: de rneesters Hengeveld, Moeuwsen, 3ongers
Van dor Laan." Geen familie hoor, aIlemaal import.
De school kwiJnde, werd uiteindelijk afg€istoten en ging ten;lotte tenonder :rij een brand.
Fle zoeken cle weg weer teruc na:.rr het v(j:rl€dcn. Vader Van der
Laan, gedeeltel-ijk in dienst op het kcsteel van cle familie
Sosch van frrakestein, kreeg ongenoegen mct zÍJn broodheer en
werd daarom aangezegd zijn diengtwoning te verlaten.
Hij deed ziJn beklag bij de burEemeester in laarn, dÍe het
huÍs zonder bli.kken of blozen vorderde. Dat kon in die dacen
nog zonder formaliteiten e;n f or;trulier€rn. (:ok bezorgde de trurge rvader hem een nieur,lc baan: Van der Laan werd aangesteld
als veldrrachter over een rayon, clat ook de l"looge Vuursche en
PeijnenburE omvatte. trij waakte toen over ecn paar honderd
ing€,2etenen. t.opende of per f ictti o€fende hij zijn dienst uit
's nachts zorgden drle nachtrïakers voor orde en rust.

l-let ging all.cmaal nogal gemoedelijk toe; in ziJn hele carrière
werd êr sleclits twee keor een robbertje gc.vochten.
t'en had kennelijk nog eerbied voor het grzag.
Achtcr Ce school llras e€rn ceI gebouwd - vr;ornarnelijk bestemc
voor dronke annen ên zvrerverG. Vaderr Van der L.aan was de
kwaadste niet; Ecdroegen de gevanEencn zich behoorlijk, clan
kregen ze een bordje karneme;Lkse; pap uit eigen keuken,
Toen dit 5el<end werd stal< men daar van hoEerhand een stokJe
voor, maar moeder Ven der Laan li€it haar dochtor dan wel eens
stiekum een kom koffie nlar de delinquent brengen...".
f4et de Jaren v(iranderde ook het leven op de Vuirsche.
a
VoorbiJ waren Ce tijden dat "de heel ouwe Van (,osterom" rechtsprak' in de opkamer van. zijn café; voorbij was de tijd dat
een veldurachter zijn ronde in burger liep. Van der Laan kreeg
een uniform en een rijksveldwachtE;r kwam hem assisteren 5ij
het v'rerk. De cel reakte 1n onbruik r r;iet de intred€ van de
telcfoon belde men naar het 3aarnse politiebureau afÉj er
iemand v'ra$ opgepakt en dan verscht en er een echte agent Ín
ecn Fordle om de boosdoenerr cf te voeren.
llaar de ónderlinge band tu. sen de plaatsgenoten !:lecf hecht.
tten kende elkaar en hielp elkaar in vreugde en nood.
De vreugden waren - afgezien van faniliefecstJes - gering:
openbare f e:;tijnen kr.ramen vriJw6l niet voor. l.latuurliik werd
er wel uitEebreid l(oninginnedag gcvierd op 31 augustu$ en met

Sinterklaas organiseerder "mevrouw 3etsy", een zuster van
jonkheer losch van Orakestein, tren kincicrrf €est. l'laar dat
AL,

wau

z)
Ook de noden wogen cver het algernrecn niet z$iaar "
ALs er Srand uitbrak, dan ij lcle iedereen ni:ar de dorpsponrp
of de drie brandputten om het vuur te bedwingen.
Vaag herinnert de vertelster zich "zo 'n raar ding", wa.-rrmee
ze een hand'rranclweerpomp bedoel.t. De klok van de kerk werd op
een bepaalde manj-er EeIuid, zodat it'rdereen wiE't dat er onraad
was.
Het oude l<erkje speeldc e<;n belangrijke roI in het Vuursche
leven. Het was het enige Sedehuis ter plaatr;e en ook de
bewoners v;:n de l-1ooge Vuur$che en Fei.jnenburE kerkten er.
Soms kwam er hoog bezoek uit Soestdijk: dan urerd er eern loper
uitgekegd, veldwacht(ir v.?n der L.aan stond É,tram ín cie ht'uding

en líoningin Emma liet zich gracieus naar de hofbank leiden.
Het gebeurde eens (lat l.oninSin ï'iilhelrnina crnaangekondigd verscheen. lret dorp sprak er nog clagenlans over. Stel je voor:
gee",n loper en nierrand oa llare ila j(ritteit te ontvangen on te
begeleiden, Ën dan te denkE;n dat "ge,.wone !:urge'rs" in de
knningi.nnebank hadden kunnen zittÉrn ! !'ant hoewel cie 3osch
van Drakesteins, cle In$ingers, d€ 3oissêvains aLlen hun eigen
bank hadclen, mocht d€:] SemËcnte daar vrijelj.jk gebruik van
maken ols men plaats tekort kwam. *re ziet het voor Je: een
sfeervol kerkje, het oude orgel - geuchenk van de fên1Iie
Insinger van F-'ei jnenburg - preludererrd en der Vuurschenaren
aanschuÍvend in dc panticuliere banken.
Nog kennen we het kerl<hof ;ê, dat zo 1j.e f ligt naast de oude
kerk . "Er Iiggen belanErij ke r,rensen", zegt juf f rouw Van der
Laan gewichtÍg. En a]-s eerste noemt zij haar vader, "want
die is de !:este veldwechte:r geweest die de Vuursche ooit
gehad heeft". Na hem l<omen pas de ïnÍiingers, bekend om hun
"Egyptische graf", zoals zij de: tombe noemt, cle loissevains
en a1le andere notabelen, FJaervan dc Vuurschc voclr een groot
deel leefde. l<atholieken wenden rn Soesterberg begraven; heel
het dorp ging dan achter^ de stoet aan. Cf de veldurachter íneeging vermeldt dc geschied(,nis nlet.
Gaande$reg veranderde het 1even. De genoedelijke kleine sa$ênleving , diê zo'n beË.t j c cen cigen 1c'ef pat rocn ví.lststelde,
werd àeer en meér beïávloed doór voorschriften van de gemeente
qaarn. Vad(rr Van der Laan mocht geern boodsclrappen rneer doen
voor ziJn dorpsgenoten als hiJ zijn wekelijl<sc tocht naar
het 3aarnse politiebureau ondernam orn verslaE uit te brengen
van wat er on "zijn" werkterrein geschied wa...
Na zijn pensionering bleef hij d.e Vuursche trouer. Toen ziJn
vrouw was gestorven werd hij verzorEd door ziJn dochtÉr.
Inmidc!el-s was de f aÍnilie verhuisd van cle Dorpsstraat naar
de l(loosterlaan. f'lanne(rr het klooster er gekomen is kên
Juffrouw Van der [.aan zich niet cioed meer herinneren. U;eI
freet =i3 te vertellen dat me'n er-aItiJcl kon aankloppen bi3
ziekte.-En in de Tweede I'i'erel doorlog wac het eên toevluchtsoord voor onderduikers , tot de zaak nerd verrade--n.
Vader Van der Laan, toen al een tachtiger, was daar buiten
ziJn schuld ook nog het slachtoffer van, maar ziin_kwieke
doèhter wiit hem met rappe tong en "veel leugens" 1oe te
krijgen.
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l-iet gesprek loopt ten einde. llet is of we ín een oud boek
hebben zitten bladeren, waaFin de tijd die werd beschreven
een vredige, veilige tijd 1eek. r"laarin kleine; Jonkertjes
tiJdens het vrijê kwartier op het schoolplein hun plak
chocola voor een snee roggebrood ruilde.n rilet de dorpskinderen , waar de toegang tot de plaats werd generkeerd
door tolbomen, waar je als voetganger gratis doar mocht,
máar waar voor fiets. Faard en lvagen en later auto's doorgangsgeld goofferd moe6t Frordcn. Toen de wegen ter bevordering van het velrl<eer onderhanden vlerden genomen en
gemoderni.scercl , verdwenen de tollen"
Er verdween zovee;l. Ër kwam ool< veel bij ;
Je kunt nu op de Vuursche kamperen, minigolf spelen,
pannekoeken eten in velerlei vorm.
Êen enkele kunstenaer gcni.et er nog van de rust onder de
i:omen. Een kLeiner gemecnschap, eens hecht aaneeng€sneed,
toont nog Vuursche-trouur, zij het gestroomlÍjnd.
lqjant de wereld verandGrt en cie mens ook. . . . .

E. [ïitsenbu

rg-Ho rsman

o
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DE VI ITIRSCHE

KEI

It'ie weleen6 de [.age Vuursche heeft bezocht kent natuurli.ik
de kei, die aan dé straat voor de "herberg" ligt; log en'
zwaar en ook wel een beetJe g€hêimzÍnníg.
l!'ant hoe 1s dat stenen gevaarte hier ooit gekomen? \lJas het
. een offersteen? Een hunebed? Een grengteken?
Veel is daarover gediscussieerd en geschreven, naar zekerheid omtrênt het geschiedkundig verleden van de indrukwekkende steenklomp 5estaat er nog steeds niet.
Ondertussen '-.liJf t de kei een verrukkelijk speelEoed voor
de..Jeugd. À1s kincleren s;erden wij aangelhoedigd om erin te
prikken, want als Je dat lukte dan kwcrm er i"rloed uit.
Heel wat speldern hebi:en we er <lestijd:; op kromgoduwd en
, stomp gekregen, maar er kwam nooit een druppel bloed tevoo rsch ij n
Tot degenen clie een lrtudie vriJdden aan dit stenen fenomeen
ire.hoort ook onze plaatsgenoot, de journalist H. fronkhorst,
..,die zich laren geleden verdiepte in de historie van de keÍ.
ZiJn konklusie was <lat cle Vuursche llei geÉn CerÍ,taanse
of f erstee,n en ook geen hunebecl was, r,laar dat het geval pas
aan het Ílind van de achttiende eeuw voor de herberg werd
ne,ergelegjd
lloe de hee.r 3ronkhorst tot deze gevolgt rekking krararn? !{el,
. hiJ clock in diverse publikaties ern oc'k oude prenten verst evicden zijn mening.
Pas in de vorige; eeuw werd de kei voor het cerst beschreven
en twee geleerdc heren kwamen elk Íflat e€'n eigcn theorio
naar vo ren .
De ene geschlc;dechriJver neende mct con Gt..rnra;nlre offerijteen te docn te hebben €,n noemde de kc-ii ecn "altaar".
Cn clit altaar zouden Ce oudste benonsrs van deze streek,'
dir: hun doden in de heuveltSes rondom Drakes,tein begroeven,
geiten , herten of andere dierren ( r.r rrrordt zelf s over wolven
gesproken) aan t'odan hcbben geiof f erd. (n eon oude prent
staat de kei af gé'Jeeld met als onderschrift: Dc Vuursche
Dollen (offersteen).
De tweede hi. toricus bê.treed der offerr teen-theorie en
merencle met een hunebed te doen te he h'len. Vreerrd is het
wel ctat daar nooit eerder ;,randacht san zou zi jn bEsteed.
Ree.;ds in de lliddeleeuwen becl.onden er tal.rijkÉr mededelingen over grote stenen 1n Co(.i en Sticht. ZiJ fungeerden vaak els grenstekens en daar had de Vurrschrr kei echt
weI voor kunnen di(.'non, wont cle Goois-Stichtse grenst liêp
vele Jaren prc:cieo ove;r deze plek. e.r bestaat een bericht
over een "blauwe sarck bij ginte llartinsdiJck" en over
"drie groote k e e s e l t e e n e n " biJ llollandsche Rdding , maar
nooit werd de Vul: rsche kei genot,md. ilet Ís nertuurliJk
mogelijk dat cle steen oncler een heuveltje verscholt.n lag,
maar een afbeeldÍng uit 1788 van de oude herberg toont
duidelijk aan dat er toen gere'n kei en ook goe,n heuveltje
voor de Sehuizing 1ag.
!

..:
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-12UiteindeliJk vond si eurder ':ronkhorst in het RiJksarchlef
t€ I'trecht.cen af'reeldlng van de dorpsweg, waaróp de
herber.g is te zien en waarcp cok de kei pr'tJkt.
De tekening was gedateerd 18OO. Ra, ra, .hoc kv'ram de kel
daar nu lneens?
Daar kwam een ander.verhaal biJ te poer. fn 1893 verklaarde
een toen 7O-Jarige arbeider uÍt Hilv€rsum dat hÍJ 1n zUn
geheten, had
.orllle Jeugd r:en oude man, Jan van
horen vert,ellen clat hiJ als Jonge. kerelrnet
^mer:sfoort
enige collega's
de steen met b€huLp van ê€n takel "ult.de.grqnd ,had gotaokk€n". l1'ellswear ni€t op de plek waar hÍJ riu ligt, maar
achter de toenmalige :r-íol,en. Het vêrrollon vàn de steenmaEsa
schijnt dus Índerdaad ví,ór 18OO gebeurd te ziJn.
l eg theorie v:rn het hunebed dusl Trouwens,. men had ter
nlaatse al eens een onderzoek ingcsteld naar nrogellJk€
asresten of aardewerk. Er v'erden alleen wat cla.ssch€rven
ult lotef'lronkhorst
dagen gevonden.
De heer
n€emt dug aan - en met hem vele anderen de
de
dát
kei van Vuursche net zo min historische betekenls
hoeft a1s z'n broertSei uit ,\mersf oort en flilvergum.
l'taa r: de Vuursche kel heeft oriclanks de geechiedkundlge ver'ioochening ni€ts oan allure lngeboet. óe uteen is e; bIiJft
een bê21€nsw: a rd igh eid , dl.e zelfs LodewlJk Napol€on tiJdens
een bo2oek a.n Drakestein eftoe insplreerde oÍn net poard en
al bovenop het stenon gevoerte te springen en zo een levend
ruLterstandbeeld te vormên, c1 wcs ht;t naeir voor heol svon.
Of f er*teern, grensteken, hunebed, sokkel voor eÉn rult€rstandbeeld, klnclerr:;peelgoed. . . . . de kei is populair
'gobleven tot op de dag van vondirog
:
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HET KT.RKJË VÀN DE VUi'RSCHE

f'íeer was de t63rns.

publicist H. 3ronkhor.st onze voortreffeliJkê leidsman, toen wiJ Eegevens over he,t kerkje
van de [-age Vuursche zochten. Dat kleine bedehuis heeÍt
eeuwenlnng een rol gespeeld in het Vuursche leven.
AIs belcngrijkste bi3zonderheid mag men wel steIlen,.dat
deze kerk in h.et groen tot één ven de vroegste prote$tsntse kerkgebouwen in ons lond gerekend mag worden.
Dc Vuurschencren wsren cor:.;pronkeliJk uitêraord katholiek.
Utrecht was in del zeventicnde eeuw nog overwêgend Rooms,
msar de naburen in l.lolland helden reêcls lang. over noar hct
protestantisme, gezien de overgang van de kenk ín Hllversum
op het eind van de zestiende eeuw. Toen Drakestein onder
j.nvloed von politicke omstandigheden in hervormde handen
t€.irecht kwam, gi4gen vele dorpelingcn tot de nieuv.re leer
over. ()p 13 april 1657 richtte de hervormde gemeente te
Iage Vuursche dan ook ecn verzoekschrift c,iln de Clarisis
von .lmersf oort om 's zcnclags een godsalienstoefening te
mogen, houden tn een schuur, clie achter het kirsteol was
gel.egen (waarschijnliJk is dit gebouwtje in cle vorige
eeuw afCebrand). t'len omkloedde dit verzoek net klemrnende
redenen, zoals: "fJiJ ziJn sterk in Eetal en kunn€n niet
dan met uitersts moeltÉ? ,oclsdienst op ander.e. plactsen
waornemen." -:ovenclicrn we;rd men "bt,vochtc,n door de roomsgezinden op 't GooÍ en Ín liollcnd $,onencl ," en zo liep rnen
"periJkel tot afEoderiJ te v€rrva11en."
fn juni van hetzelfde Jaar kr.ram r'le toêstemiiing ven de
Clcssis of en kon nen lega,"1 in do schuur samenkomen.
Deze toeÍ tand beviel rJt; toenmalige hcer van Drerkestein
niet en Inet eon groct gebaar schonk hij cle hervorrnde
gcmeente grond voor ecn kerk plus pastorie pJ.us kerkhof.
l4et drie ondere welgestelcle gemeenteleden, wonende op
Flooge Vuursche, Pijnenburg en $plintcreni,urg (een landhuÍs
dat gestaan moet hebLen aan de Vuursche Steeg) zorgde hi5
voor de nodige bouwfondsen en in novenber 1659 werd het
kerkgcbouw ingewiJcl door dorninee Íiicolaar vrn l{arselt.
Het kerkJe was bi jzoncler harmonisch van couw. De bouwmee^ter hacl vcstgehc,udc+n aan eÉ,n model , clot herinnoringÈn
onriep aan een kleine tliddeleeuwse, enigszins Romaens
aandoende krui€;kerk. "lIiJkboar had hij niet veel op met
cle toen in zwang ziJnde lcat-ha rt-rk ontrverpen.
In het leven op Ce Vuursche blc;eif de kerk een grote rol
spel-en . Alle nota5elen uit dê omt rek vv(,onden er cle diens ten
biJ in eig<,n banken, ovrrrled€nen werde;n in de fcmiliegrafkelder$ bijgêzet. Helaes kreeg cle kerk in de negentiende eeuw e€n grondige opknapbeurt, die zoveel geld
ve:rgde, dat de kerkeraad besloot om het originele cloophek
en vier glas-in-Iood ramen te verkopen...".
Een eeuw lcter onderging het gebouw opnieuw een restaurati€. Dit keer ging men met meer ke,nnis ven zaken te werk
en zo trachtte nern het geheel weer in de ('DrspronkeliJke
stij I tê herstellen.

qt
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in het

vorige eeuw kreeg dc kerk.een
erg f raai inst rument was valt te betwlJ f e}en, .rn,ant ongev€er 30 janr Iater r-chonk cle lrewoner vên het
lcndgoed PÍjnenburg, dc hecr Insinger, de gemeente eÉln nieuw
orEel.
Tal.van predj.kanten beEonnen hun cárrière op de Vuursche.
Enkelen van lren zouden Ioter neam maken als hoogleraar of
I.iterator:. Ë6n van hen wal de destiJds ve.rmcarde letterkundigo Aclam Sj.mons, die van 1793 tot t799.ii de toen nog
kleine pagtorie van de Vuursche huisde. Het predikontshuis
bleek.. ai. spoedig te klein en wercl vervangen door een grotere
bí.hu.1zirig.
Professoi Simons wijdde Jaren nadat hiJ cle Vuursche voarwel
Pas

mir.td€n von de

orge1....(.;f .het een

had .gezegd ,cle volgonde gloerJvolle reg,r,Is aan de geÍneente,
hlJ als -Jong voorganger had gêst-aên:

waar

'

'

. r..1
.

za zag miJn oog, in vroeg're dagen
t € zuilen die den hetnol <;chra€jen

.

.

In 't Vuurscherbos, mot cliep ohtzcg.
't l,^'aÊ of der geesten mlj ve rschenen
En op het kerkhof weer verdwencn,

o

mijn kleine woning lag.
Het plekJe in het Sticht itlecf voor hem een 'dierbare, ziJ
het letwat weemoedige herlnnoringl
liJaar

o-o-o-o
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De Vuursche 1s waarêchiJnliJk het meest rclmantlsche dorp3e
tot ver in de omtrek. ALle benoCigde elen€nten hiervoor
dorpsziln immers aanwezig, zoals een "kastecl", een oudo
een
ecn
smiclse,
stiaat, een horberg uit vrclegÉr tlJd,
intien kerkhofje náast een hármonisch kerkJe en nog etteI1'l k e anrlere curioeiteiten.
Hei merrkwaardígBtc is echter wel, dat.'ldit dorpJe-ons zo
dlrekt in een iroegere tiJd plaat€t tenninste als we even

o

niet letten op de vele toèristen.' de' patatlucht r'n dê
bl.iJkbaar onovorkomelÍJke nieurvbou",.
Vooial in cle winter, wánneer de tocristen minder talriJk
zlJnI kan dei wanclelaar zich nog voeLen 416 "de n€n die
hoÀderd Jaer sliep".
De herbero, het tecenwoordige restaurant, dateert- in ziJn
66'F€p-FofiË1i3ke geàaante uii de. viJ f tig€r Jar€,n.van !9 rze
ecuw. De voróen van het oude gebou*r zijn nog dulde-tiJk t€'rug
te vinden, zoals wê uit een oude afbeelding kunnen kon$tat€ren.
Toen, mede door de aanwezigheid van het kort te voren gebouwde, slot Drakestêin, cr vriJ ve;el vcrtier ln het dorp
ktn,am van doortrekkende en logeiende gasten, kwaó de'herberg
wegen- (naor Loosdrecht,
op het kruiepunt van verscheidene
-taarn,
en Hllversurn leidend)
l.aren
Soeêt,
Nàartensdijk,
fraaie schouw, benevens
€en
men
nog
zlet
tot stand.-3innen
koopman uÍt de
van
afbeÊlding
eên
mêt
èen haardplaat
-een
wel recht
herberg.
de
in
schÍJni
vroege,r
tlJden
Levant. Ih
het
RÊgthuis
tevens
dan
o(lk
zou
huis
to
ziin.:lct
oesoroken
von
wel
van
schout
"een
men
spreckt
hebben.-Zelfs
àcheten
terwi3l.anderon
heb'le,n.
zou
gezeteld
hier
dle
óe vuursche",
zelfs zover gaan met te-beweron, dat de.VuurEche oudtiJds
de Hoge Juriëdictie of het Halsrecht had, d.w.z. dat hier
uitspiaok g;rdaan mocht worden in ernr tige. strafzaken,
wearbil cle-cloodstraf kon worden uitge-proken.
vrel i6-het een feÍt, dat hier tot ln de tweede helft van
gesloten.
de vorige eeuw nog huweliJken werden
De molen van de Vuursche, die helcas in het begin van deze
rtond tegenover l(lein-orakeotej-n. Het rvas
ffidween,
het type "!'Jipmolen" , d.w,z ' op 9en
van
een Korenmolen
plramldevormig bovenstuk.. rre kubus kon men naar de wind
kruien. Dit type is in ons land biJna verdwenern. HlJ.d€
datoert vermoêdeliJk uit X659. In ieder ge:val- stond we,
molen er in de tweéde helft van de 17€ eeuw 41, want
kennén een tekr:ning v3n hct dorp uit. clle tiJd waar hiJ. 81
op staat. t'en zal ór wel voornameliJk gerst, rogge en haver
hibben oemclen. want dat waren behalve boekwelt de gewassen
deze tiJd hier het meest verbouwde.
dl.e m€n-in'1903
Iie,i cle elgenaar cle molen a.f breken, want de
r:ràtià"*"
best meèr. l{et aantal boe'ren vÍaê vermlnniet
zaken oinqen
werd
steerds hoger" waardoor de molen te
hËt
bos
ci
àerd
18BO heeft mc'n do molen nog 4 meter
vÍnq.
In
weinic wlnd
ook
dlt gaf wÉlnlg reopiit. Oe laatst€
maàr
oDqeviJzeld,
tjj.
den '1orn.
van
hecr
de
muÍ.ler-was
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-76Klei n-DrakÊstei n
(iver h,e.t hu.is K1eÍn-Drakestein ziJn helaas hoegenaamd geen
gegevens ,Vonrhaáden. r:'e weten .aIleen dat .het d€iteert uit
I78O en dat het toen word bewoond door de gezusters Van Loon.
i{et is ee,n bijzcnder ,mooi .. zeër vocrnaam -gebouw.
Ëen JuweeltJe van architectur.rr, Juist door de eenvoudige
constructlo. tlet is een kubusvormig landhuis met zadeldak.
De negen.lange. raÍnen SeveR de voorrgovel een zeer statig

aanzien. l-let is opmerkelijk dat de.ziJgevels niet

van

venste16 zijn voorziÊn; Het huis, dat JArenlang eigendom
is geweest van de famil,ie Sosch van Orake$tein, is thans
in het bezit van cle familie; Rote.
Drakest€in

Het sLot Drakestein wer:d ,geboi,twd in het jaêf . 1640.
De opdracht tot de bnuw was;gegeven door --onkhe€r Ernst
van Reedo, dle een,Jaar.tevo;ei volgens de offlclëIe verkoopakte de. "naecte r{eerliJkheid van de Vuyrs m€,t d€)
Parnaertshofstede ende Sostick t{ergen" (52 ha) had gekocht.
Het huis werd opgetrokken. in,Iaat-ronaissance ittiJl met et,n
regelmatÍge achtlroek c1s grondvlak.
Het was aan aIIe kanten omgeven cloor erc,n gracht. i{et Cak
is in de looo vnn de eeuwen enkele malen van vorm vr:randerd.
ClorspronkeliJk stond€n op de vicr hoeken kleine torontJes,
terwijl rle dakvenste rri van kleine slanke spitsen !Íaren voorzien. ïn de 18e ceuw werden deze verwijderd"
In al ziJn eenvoud was het huis toen mooier can.het nu is

met dat ene klokketorentjê'in het midden, aI Í6 het ook nu
nog een Voor-ílêàÍn en inrJrukwekkend 'rouwwerk.
De naam vaá de archltect is niÉrt berkend, maar de ,hele stiJ I
doet veel denken a.ern dic+.van de; beroemder Vingboons, bouwmeestqr vgn veel huizen langs. de Amsterdamse grechten en
de archÍtect van het vla.kbiJ gelegen Pijnenburg.
Het huis hee,f t in de loop der tijden veel eigenaars gekend.
tlaar drie geslachten hebl:en èern belangrijke rol 1n de
historie van Drakestein ge;spceId. In do tliddeleeuraien waren
hct dc Drakenburgs, in dc 17e eeuw cje Van Reedels, welke
familié in deze tiJd niet minder dan !7 buitens en kastelen
.;osch
1n Nederland bezat. f.n cle 19e en ZOe e€uw u,aren de
van Dfakesteins €lgêna{rrs van hct slot.
Het park rond hct slot .werd grotencloels in do 19e eeuw
aangelegd . Er waren vroegc-rr een aantal. bezienswacrdigheden,
zoals d.e hermÍtage, de ijskelder, de grotj€s, de Koni5nenberg en de Viskom. Hiervan is helaas weinÍg meer over,
'lij onz€ naspeuringen konden we alleen noE restanten van
.de"i3skeilcler en waÍ stenen, vertno.ede.líJk àfkomstlg van de

hermitage, ontdekkon
De hermitage werd ook wel de kapel genoond. Hler 3ou volgens
overleverl,ng vropger een kJ-uizenaarr of hermiet hebben gewoond.
In werkclilliheid werd het bouwEel echter een eeuw geleden
als een .soórt .ruÏhe opgetrokken doe,r slo.tbex,oners uit een
meer romantisch.e tiJd èan,de onze.

.Drakesteyn

+

1750

.Klein Dralcesteyn

I
i

t/ ')

\
I

flsrmitage rrDrakesteynrl

estaurant

rrDe L,age Vuursert
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De lJskelder diende om het lJs te bewaren, dat's winters
u1t de viJver werd gehakt. In de zomer werd het gebruÍkt
om allerlel levensmicldelen goed te houden.
Vlak daarbiJ lag een heuvel, waarvandaan men vroeger nog
oen prachtlg uitzicht had over de heide en de woeste grond,
dir. zich toen immers tot Hllversum en Laren uitstr€kto.
Het was do KoniJnenberg.
Het 1s jammer dat al. deze curiositeÍten vÉrd$renen ziJn,
maar gelukkÍg is er in de Vuursche genoeg bc.rzi enswaa rdíg
overgebleven.

:'

Naa

r H. 3ronkhorst
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I'lEOEDELINGEN

Afh6aldÍênst
Leden, die een'lozing willen voLgen. maa.r voor wíe het
vervoer bezwaarLlJk is, kuhnen voortaan. hierto€ bellen
naar mevrouw Astro-Van HasseIt, Prins€s .Beatrixlaên 4,

tel. 02154 - t24!5.
M€vrouw Astro 1s bereid gevonden dit vervoè'r 'te.organiseren, wêarvoor onze hartellJke dank

De rubrleken "Door u" en "Waar en lt/ie': komen dlt ke€r,
1.v.m. ons Lage Vuursche-numm€r, te vervallen.

oe vrag€n over Frlsia Stat€ werd€n door nreerdere leden
beantwoord, v'Jaa rvoor onz€ dank.
Frlsia State 6tond aan de Amalialaan.
De eÍgenaarwas de heer Fokkinga.

6l
DPJD I'IÀAL nDE HOOGE YtruRSCHE

rl

Drrkele jaren geleden verscheen varr de hand van rrijlen de Heer G.
Hooyer, bekend a1s sctrrijwer over de gescbiedenis van BaarÍr, een
artikel in de BaarÍrsche Couranrt onder de titel rrstond op de Hooge
Vuursche eens eerr groot kastêel?rl
Het huidige troteJ- t'Kasteel De Hoog€ Vuurscfre !r zou l.êt derde huis
wan die naam zi jn, gebourud. ítL L?LL/L2 door de bekende àrchitect
Ed. Cuypers. Van p1.m. 1840 - 1912 stond tegenover het huidige
hotel de vi11a trDe Hooge Vuurschêlr, waarv'arr de smeedijzeren trêkken
êÍr oprit nog' 6êtuigen.
Voordien - in e1k gewal tot 1815 - bestoÍrd er al een huis nDe Hooge
Vuursctrerr. De juiste ligging rras.niet precies bekend, maar de Heer
Hooyer vertelde mij eens rrvemoêdel.i jk acbter hêt Zouthuis jerr.
In tret arctrief wan de Oudheidkamer bevindt zich echter eên schetsjet
gêtekend door l".ij].en de Heer J.I(. van Loon (destijds Voorzitter van
de Olrdheidkamer, 1ater ere-li.d vaÍL oÍLze Kring), rraarop het eerste
huis dicht bij de oudê tol- getekend staat. Bosaanleg en vijvers
ter plekke doen inde?daad vermoedênr dat in de omgeving een huis
van enige importa-ntie moet frebben gestaaJr. Afbeeldingen van een
dergeliJk huis waren ons tot voor hort echter onbekend.
Bij een ontmoeij-ng mêt Drs. O.L. van der Àa, die een groot dee.l- van
zijn jeugd in Eaarrr ên De Vuursche doorbracht, vertelde deze miJ in
]iet bezit tê zijn vaJI fotos van aquarellen uit 1787 van de eerste
ttHooge Vuurscfrerr en tui-nen. Dê aquarellen (door de schilder J. van
der ï{a11 , die in 1f8B op dê Vuursche overleed) verden in de dertiger
jarerr in Utrecht gewei]-d en Drs. vaÍr der Aa kreeg van de weilinghouder toesteni:ing deze voordien te Laten fotograferen.
Op mijn verzêek of wij de fotos mochten Laten copiËren of tenminste
in bruikJ-een voor onze a.s. tentoonstelling ontvan6en, kreeg ik
deze voor de collectie Oudheidkamêr ten geschen&e. Het betreft een
vijftal
fotos, één va:r het huis met bi j gebouÍ'ren r en vier varr dê
tuinen met menagerie, kapelletJe, tempeltje en vijvers. Dat dê werkgroep Oudheidkarxer bl-ij is met dezê aanr+inst laat zich denlienl
Cople-foto vaJI het huis vindt U hierachter afgedrult, evenals rrde
vijvers met Sparrenlaanrr. I.IaÍne er we Letten op de vorrn van de afgebeelde vijver zien Í{e verrassend veel overeenkomst met de z.g.
ttlrrÍr.isvi jverr (zie ín trDit is Baarn L98r/82'l bLz. 2o4).
De eêr6te lHooge Vuurscherr zou volgêns gêgevens wan Jlrr.Ilr. L.Il.
Rut6ers van Rozenburg ín L795 als zomerhuis gekocht zijn door Jhr.
Louis Rutgers 1'art Rozenburg (L764-L839) wzln eerr 1id van het bekende
patriciërsge slacht w.d.IiueLen uit Utrecht. Jhr. Louie R.v.R. zou ín
1815 opdracht bebben gêgêven het trui s te sLopen. fiat hij mêt dê grond
dêed is voora]-snog onbekend.
Vanzelfsprekend ÍÍorden naspeuringen werricht. De notariêle akte uit
1795 ontbreekt lrelaas en onbekend is nog wel-ke w. d.Ivitrelen het huis
verkocht. Strrkken uit het r'amilie-archief v.d. Iínelen bevinden zich
her en der, zod.at biermede we1 enige tijd gemoeid kan zijn. Tenzij
.... vte rÍeer geluk hebben: !Íochtên mensen met beJ-angsteLl!.ng in
archief-onderzoek rsillen meewerken, dan uiteraard Saarne kontakt.
Dír mocht U meer woelen voor een wandel-ing in de vrije natuur .....
een l.,i jkje in dê omgeving van de hruisvijver is alLeszins dê moeite
rqaard t

G.H.

Bronrren: archief Oudheidkarne?

Groo t endo rs t-Do or:nekamp

Jl.r.]{r.L.},{. Rutgers va.n P.ozenburg
'r
centr. register Famili e-archi even
Fle 1 asiinrrnrrseum Rotterdam
'tDit is Baarn 1p8!-/82Í r uitg. Drukkerij Ba}<lrer
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